
                                                                               
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківськоїобласті 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від  27 грудня  2016 року                                                                                          №35/21-16 

м.Бурштин 

 

 

 

Про затвердження «Положення про проведення 

щорічної міської історико-краєзнавчої  

вікторини на кубок міського голови  

Бурштина «Найкращі краєзнавці»  

 

 Розглянувши клопотання  відділу освіти і науки міської ради від 01.08.2016 № 381/01-

17 про затвердження «Положення про проведення щорічної міської історико-краєзнавчої 

вікторини на кубок міського голови Бурштина «Найкращі краєзнавці», відповідно до 

«Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», що 

затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015, рішення виконавчого 

комітету Бурштинської міської ради  «Про проект  «Положення про проведення щорічної 

міської історико-краєзнавчої вікторини на кубок міського голови Бурштина «Найкращі 

краєзнавці» від 23.08.2016 р. №170  керуючись ст. 27 Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та з метою національно-патріотичного виховання учнів, 

поширення та популяризації знань про історію рідного краю, врахувавши пропозиції 

постійної комісії ради з питань   гуманітарної політики,  міська рада      

  

вирішила: 

 

1.Започаткувати  проведення щорічної міської  історико-краєзнавчої   вікторини на кубок 

міського голови Бурштина «Найкращі краєзнавці».  

  

2. Затвердити «Положення про проведення щорічної міської історико-краєзнавчої вікторини 

на кубок міського голови Бурштина «Найкращі краєзнавці» (Положення додається).  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії ради з питань   

гуманітарної політики І. Мазур та заступника міського голови Н.Кицелу. 

 

 

 

       Міський голова                                                                    Роксолана Джура 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                                                           

рішення міської ради  

від 27.12.2016  № 35/21-16 

 

 

 

 

 

 

                                                       ПОЛОЖЕННЯ                                                                                          

 про проведення щорічної міської історико-краєзнавчої вікторини 

                          на КУБОК МІСЬКОГО ГОЛОВИ БУРШТИНА 

                                       “НАЙКРАЩІ КРАЄЗНАВЦІ” 

                                                                                                           

Мета:                                 

- поширення та популяризація знань про історію Прикарпаття, землі Галицької,  рідного 

міста; 

- національно-патріотичне виховання учнів як гідних нащадків історичних традицій краю. 

Завдання:  

- збереження історичної пам'яті; 

- виховання в учнів любові до рідного краю, поваги до предків і гордості за їх військові та 

трудові звитяги; 

- залучення учнів до науково-дослідницької роботи; 

- розвиток творчих навиків та здібностей учнів. 

  Учасники: 

 Учні 8-10 класів шкіл та гімназії міста Бурштина (кількість необмежена). 

 

Методичні прийоми: 

Збір матеріалу, опитування населення; створення презентацій та відеороликів; реклама міста; 

аналіз, підведення підсумків. 

 

Організатори вікторини:  

Бурштинська міська рада, відділ освіти і науки Бурштинської міської ради. 

 Склад оргкомітету: 

 Заступник міського голови з гуманітарних питань, начальник відділу та завідувач 

методичного кабінету  відділу освіти і науки,  директори шкіл та гімназії, голова міського 

учнівського самоврядування. 

  

Склад журі: 



Голова профільної депутатської комісії, спеціаліст і методист відділу освіти і науки, учитель 

історії,  голова учнівського самоврядування однієї із шкіл, музейні працівники (за згодою). 

 

Умови проведення вікторини:  

Вікторина проводиться з вересня по травень кожного навчального року. Деталі проведення 

вікторини, її початок,  хід і підсумки щорічно визначаються наказом начальника відділу 

освіти і науки, який видається у вересні і не суперечить цьому Положенню. 

 

                                       Порядок проведення вікторини 

                                            Вікторина проходить у три етапи: 

                                               1.Відбірковий : 

               З -- по --.Відповідь на запитання з краєзнавства рідного краю  

             1 етап вважається пройденим, якщо учасник дав правильні відповіді на 80% 

поставлених запитань; 

             2.Очний: 

             З --------- по --------  Учасникам необхідно написати твір. 

              У другому етапі можуть брати участь лише учні, що пройшли 1 етап. Другий етап 

полягає в написанні твору за такими темами: 

1.Історія пам'яток мого міста, 

2.Реліквія мого міста 

3.Ми  пишаємося цими людьми. 

               Учасник не вибирає теми, вони даються в порядку черги: якщо зі школи бере участь 

у вікторині тільки один учень, він бере першу тему. Два - першу і другу; і три - першу, другу 

і третю. 

               Твори незалежно від теми повинні містити в собі такі матеріали: 

1.Роздуми учасника вікторини з даної теми; 

2.Фото - інформацію; 

3.Анкету (спогади) ; 

4.Висновки. 

               У разі відсутності таких  матеріалів твір не буде розглядатися членами журі, і 

учасник автоматично вибуває з вікторини. 

                Твори  оцінюватимуться  журі за наступними критеріями:   

1.Повнота розкриття теми (від 0 до 3 балів); 

2.Логіка і вміння висловлювати  свої думки (від 0 до 5 балів); 

3.Посилання на джерела, з яких взято історичні факти, що використовуються в роботі, у 

вигляді додатків до твору (від 0 до 3 балів); 

4.Грамотне складання анкети (від 0 до 3 балів). 

                 Для проходження в третій етап учасникам вікторини необхідно набрати не менше 8 

балів. 

                     



            3.Фінал: 

                 З-------- по -------. Учасники готують творче завдання. 

                  Учасники повинні засобами  відеоролика або презентації прорекламувати своє 

рідне місто з метою залучення туристів. Завдання оцінюється  за 5-бальною шкалою: 

1. Своєрідність авторського рішення (до 1 бала); 

2. Оригінальна інтерпретація заявленої теми (до 1 бала); 

3. Культура оформлення матеріалу (до 1 бала); 

4. Художній підхід до роботи (до 1 бала). 

5. Розкриття проблеми, зазначеної в цілях і завданнях вікторини (до 1 бала). 

                  

                 Перший етап вікторини  проводиться у формі інтернет-відповідей. Тобто всі 

завдання  вікторини учасники отримують через електронну пошту своєї школи. Відповіді на 

завдання вікторини учасники так само відправляють електронною поштою на адресу 

методичного кабінету  з позначкою «найрозумніший краєзнавець». Відповіді на завдання 

повинні бути відправлені не пізніше 17.00 визначеної наказом дати, в іншому випадку 

відповіді не розглядатимуться членами журі.  

                  П’ять переможців з кожної школи формуються в шкільну команду для участі в 

другому етапі вікторини. 

                  На виконання завдання (написання твору) в другому етапі дається  2 місяці. За цей 

час учасники повинні самостійно написати твір  на поставлені теми згідно з цим положенням 

і надати творчі роботи членам журі у методичний кабінет до 17 години останнього дня 

другого місяця. 

                    Три переможці другого етапу з кожної школи виходять у фінал. Фінальний етап 

проводиться на підсумковій конференції всіх учасників та їх наставників за участю 

громадськості, батьків, спонсорів.  

                    Протоколи кожного етапу  засідання журі затверджуються підсумковим наказом 

начальника відділу освіти і науки, який є підставою для нагородження учасників та 

переможців. 

                                     Нагородження переможців: 

     Переможці та фіналісти нагороджуються на святкуванні Дня міста . 

                   Переможці вікторини нагороджуються КУБКОМ МІСЬКОГО ГОЛОВИ  та 

цінними подарунками. 

              Учасники фінального туру нагороджуються грамотами за участь, а їхні  наставники 

подячними листами.                  

              Вчителям учнів-переможців вікторини «Найкращі краєзнавці» встановлюється на 

навчальний рік щомісячна надбавка до заробітної плати у розмірі до 30% посадового окладу. 

               Зміни до цього Положення можуть бути внесені з ініціативи депутатів міської ради, 

відділу освіти і науки, педагогів, учасників попередньої вікторини до вересня поточного 

року. 



 

 

 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

 

від  23.08.2016                                                                                                    №  170 

 

 

Про проект «Положення про проведення 

щорічної міської історико-краєзнавчої  

вікторини на кубок міського голови  

Бурштина «Найкращі краєзнавці»  

 

 Розглянувши клопотання  відділу освіти і науки міської ради від 01.08.2016 № 381/01-

17 про затвердження «Положення про проведення щорічної міської історико-краєзнавчої 

вікторини на кубок міського голови Бурштина «Найкращі краєзнавці», відповідно до 

«Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», що 

затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015, керуючись Законом 

України « Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою національно-патріотичного 

виховання учнів, поширення та популяризації знань про історію рідного краю,  виконавчий 

комітет вирішив: 

 

 1.Схалити проект «Положення про проведення щорічної міської  історико-краєзнавчої 

вікторини на кубок міського голови Бурштина «Найкращі краєзнавці» (додається).  

 2. Рекомендувати міській раді розглянути на пленарному засіданні проект 

«Положення про проведення щорічної міської  історико-краєзнавчої вікторини на кубок 

міського голови Бурштина «Найкращі краєзнавці». 

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Надію Кицелу. 

 

 

 

Міський голова       Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


