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Кафедра всесвітньої історії
Житомирська обласна державна адміністрація
VІІ ОБЛАСНИЙ КОНКУРС УЧНІВСЬКИХ НАУКОВИХ І ТВОРЧИХ
РОБІТ З ІСТОРІЇ «ЮНИЙ ІСТОРИК»:
«ТВОРИМО ЦЕЙ СВІТ РАЗОМ:
МОЯ РОДИНА – ЧАСТИНА СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ»
(березень 2022 р.)
До участі у конкурсі запрошуються учні 7–11 класів загальноосвітніх і
спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв м. Житомира та області.
Бажаючі взяти участь у конкурсі подають заявку та виконану роботу на
електронну адресу кафедри всесвітньої історії Житомирського державного
університету імені Івана Франка (konkurs.uniyistorik@gmail.com).
ЗАЯВКА: прізвище, ім'я та по батькові, назва теми, прізвище, ім’я, по-батькові
наукового керівника та його посада, адреса проживання конкурсанта, контактні
телефони, електронна адреса.
Мета конкурсу: Залучення учнівської молоді до науково-дослідницької
діяльності з метою вивчення історії своєї родини, що сприятиме формуванню у
молодого покоління більш ціннісного уявлення про місце родинної історії у
загальноісторичному процесі.
Конкурс наукових робіт «Юний історик» проводиться за такими номінаціями:
1. Україна у викликах сучасності.
2. Україна у контексті історії світу.
3. Етнічна карта Житомирщини.
4. Пам'ятки військової історії краю.
5. Знавець всесвітньої історії.
Умови проведення конкурсу «Юний історик» та вимоги до наукових
конкурсних робіт:
- На конкурс подаються роботи з актуальних проблем всесвітньої історії, історії
України та рідного краю (проблеми економічного, культурно-освітнього,
соціально-політичного розвитку України та регіону, євроінтеграційних
процесів, спільних історичних процесів України і європейських країн: Польщі,
Австрії, Франції тощо; видатні постаті рідного краю).
До участі у конкурсі допускаються роботи, виконані українською мовою.
Кожне дослідження, представлене на конкурс, повинне мати від 8 до 12
аркушів тексту, видрукуваного з одного боку аркуша (шрифт Times New Roman
14, інтервал 1,5; поля – всі по 2 см) (не включаючи додатків).

Конкурс творчих робіт «Творимо цей світ разом: моя родина – частина
світової історії»
Завдання: Показати історію своєї родини (крізь призму окремих її членів) на
тлі подій і явищ, які відбувалися у певні історичні відрізки часу.
Предметом дослідження є родинні світлини, особисті речі, предмети побуту,
спогади, родинні перекази нащадків тих, хто брав участь, був пов'язаний з
визначними подіями світової історії (світові війни, військові конфлікти,
революційні події ХХ-ХХІ ст., Голодомор та інші).
Завдання конкурсу – пошук і збір матеріальних і не матеріальних (спогади)
пам’яток, на підставі чого скласти розповідь про історію членів своєї родини,
або ж родини в цілому. Презентувати свою розповідь у формі:
1. Мультимедійного проекту;
2. Відеофільму (до 15 хв.), наприклад, відеозапис спогадів дідуся, бабусі,
прабабусі, прадідуся, мами, тата….;
3. Презентації.
Вимоги до оформлення та оцінювання творчих робіт – робота повинна містити
власні відеоматеріали автора; не більше 60% роботи може бути представлено у
вигляді фото, архівних матеріалів; рекомендовані формати: MOV, mp4, avi,
mkv; хронометраж (тривалість) відеофільму, мультимедійного проекту - не
менше 5 і не більше 15 хвилин; обов'язкова наявність вхідних і вихідних титрів.
Вхідний титр містить: назву навчального закладу, назву роботи та рік, а
вихідний - інформацію про автора; допускається наявність інтерактивних
компонент; обов'язкова наявність пояснювального тексту. Текстова частина
повинна містити опис ідеї, завдання, структуру і план. Кожне фото, документ
повинні мати коротке пояснення. Вітається резюме наприкінці роботи.
Конкурс проводиться у три етапи:
І етап – реєстрація конкурсних та творчих робіт з 1 лютого до 18 березня 2022 р.
ІІ етап – оцінка журі конкурсу наданих робіт з 18 до 21 березня 2022 р. і захист
робіт учнями на конкурсі у визначений для кожного учасника день з 22 по 23
березня 2022 р.
ІІІ етап – нагородження переможців та подальша участь їх у ХІ Всеукраїнській
студентсько-учнівській конференції «Актуальні проблеми історії слов’янських
народів» (24 березня 2022 року).
*Залежно від ситуації конкурс може проводитись в режимі онлайн (на
платформі Zoom), про що учасникам конкурсу та їх науковим керівникам буде
оголошено додатково.
Виконані роботи відправляються в електронному і роздрукованому вигляді на
адресу Оргкомітету конкурсу (konkurs.uniyistorik@gmail.com) до 18 березня
2022 року включно (роботи, що надійшли після встановленої дати, не
розглядатимуться). Вони попередньо рецензуються фахівцями із зазначеної
проблематики. Роботи, які не відповідають рівню вимог конкурсу, можуть бути
відхилені і не допущені до захисту.

До 23 березня 2022 р. усім, хто пройшов конкурсний відбір, буде повідомлено
про їхню участь у наступному етапі конкурсу.
• До захисту кожний здобувач готовить стислий (до 5–7 хвилин) виклад
основних ідей роботи. Для наукових робіт можливий варіант з використанням
мультимедійних презентацій. Для творчих робіт відео, мультимедійна
презентація обов’язкова.
• Другим етапом захисту стануть відповіді на запитання аудиторії: присутніх
учнів, студентів, членів журі. Активність учнів – опонентів, їхній рівень
поінформованості, виявлений у запитаннях, враховується під час підведення
загальних підсумків. До початку захисту бажаючим надається можливість
ознайомитися зі змістом робіт конкурсантів.
• Переможці конкурсу та їх наукові керівники нагороджуються дипломами
та подяками.
• Кращі роботи переможців конкурсу «Юний історик» будуть представлені на
ХІ Всеукраїнській студентсько-учнівській конференції «Актуальні проблеми
історії слов’янських народів», що відбудеться 24 березня 2022 року в ЖДУ
імені Івана Франка та опубліковані у збірнику наукових праць «Студентські
історичні студії» (Вип. 11).
• Кращі творчі роботи «Творимо цей світ разом: моя родина – частина світової
історії» будуть представлені для ознайомлення широкому колу глядачів,
розгорнуті анотації опубліковані у збірнику.
• Роботи надсилати або представляти особисто за адресою:
10008 м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40
Житомирський державний університет імені Івана Франка,
Історичний факультет. Кафедра всесвітньої історії. Корпус 4, ауд. 241
Координатор конкурсу «Юний історик» –
к. і. н., доцент Міщук Галина Анатоліївна
моб.тел.+380965890058
E-mail: (konkurs.uniyistorik@gmail.com). Бажаємо успіхів!

