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09.09.2021  № 444 

 

Начальникам структурних 

підрозділів з питань освіти 

територіальних громад 

Директорам центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Керівникам закладів освіти 

 

  

 Про проведення обласної мережевої акції  

 «Бібліотека про краєзнавство»  

 

Інформуємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 12.08.2014 № 931 «Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек», наказу Департаменту освіти і науки Хмельницької 

обласної держаної адміністрації від 04.09.2014 № 318-но «Про проведення 

щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек» та листа Державної 

наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти» від 30.08.2021 

№22.1/10-1955 у жовтні місяці поточного року відбудеться Всеукраїнський 

місячник шкільних бібліотек під гаслом «Краєзнавство в шкільній бібліотеці: 

нові традиції та цінності», в рамках якого, з 01 по 29 жовтня 2021 року, буде 

проведено обласну мережеву акцію  «Бібліотека про краєзнавство». 

Метою Акції є формування національної свідомості, любові до рідної 

землі, готовності до праці й захисту Вітчизни, багатства духовної культури, 

особистих рис громадянина України та передачі молодому поколінню надбань 

нашого народу. 

За умовою акції планується створення колективного цифрового 

інформаційного продукту – web-дайджест краєзнавчого напряму. 

Акція розрахована на бібліотекарів закладів освіти.  
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У мережевій Акції виокремлено наступні основні тематичні напрями: 

Географічне краєзнавство – досліджує прояви географічних процесів та 

загальні закономірності розвитку природи і суспільства в конкретних 

локальних умовах. 

Природознавче краєзнавство – передбачає  ознайомлення з 

представниками місцевої флори та фауни, їхніми особливостями, значенням у 

господарській діяльності; вивчає рослинний і тваринний світ своєї місцевості, 

організовує фенологічні спостереження та екологічні дослідження. 

Історико-археологічне краєзнавство – досліджує історію свого населеного 

пункту і його околиць.  

Літературне краєзнавство – один із видів краєзнавства і галузь 

літературознавства, що займається вивченням літературного процесу в певному 

регіоні, місцевості. 

Мистецьке краєзнавство – вивчає діяльність та творчий доробок діячів 

художньої культури, пов'язаних із краєм, розподіляючись на музичне, 

театральне, хореографічне, краєзнавство у сфері образотворчого мистецтва, 

архітектури, діяльності музеїв мистецького профілю тощо. 

Для участі у акції «Бібліотека про краєзнавство» учасники мають створити 

інформаційний продукт (листівка, буктрейлер, інтерактивні презентації або 

плакат), що може містити: ілюстрації, цікаві факти, біографію автора, історичні 

дані, кросворди, ребуси, інтерактивні вправи, пазли тощо; передбачається 

використання різних мультимедійних та онлайн-сервісів, веб-ресурсів. 

Матеріали учасників Акції мають містити інформацію краєзнавчого 

напряму та відповідати наступним критеріям:  

- міра досягнення поставлених цілей і завдань заходу; 

- ясність викладення матеріалу;  

- змістовність і оригінальність ідеї;  

- інформативність;  

- естетичність роботи та загальне емоційне сприйняття;  

- відповідність роботи до заявленої тематики. 

До оцінювання не допускаються фотографії, відеоролики, що не 

відносяться до тематики Акції та є запозиченими з інших джерел (соціальних 

мереж, фото- та відео-хостингів тощо) і не є авторськими.  

Готовий матеріал обов'язково має мати назву акції «Бібліотека про 

краєзнавство» та зазначений тематичний напрям. 

Очікуємо надходження інформаційного продукту та анкету учасника 

(відповідно до зразка) до 29 жовтня 2021 року  на електронну адресу 

bibfondy@i.ua    

Учасники обласної мережевої акції «Бібліотека про краєзнавство» будуть 

відзначені електронними дипломами Хмельницького ОІППО. 
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Анкета учасника обласної мережевої акції «Бібліотека про краєзнавство» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

(повністю) 

 

Заклад освіти (відповідно до 

статуту) 

 

Посада  

Електронна адреса / e-mail   

Тематичний напрям (вказати) 

Географічне краєзнавство 

Природознавче краєзнавство 

Історико-археологічне 

краєзнавство 

Літературне краєзнавство 

Мистецьке краєзнавство 

 

Даю згоду на оприлюднення матеріалів, що надіслано на обласну мережеву 

акцію та використання персональних даних (….) 

 

 

 

 

 

Перший проректор      Ігор ГІДЖЕЛІЦЬКИЙ   

 

 

 

 

 
 

Валентина Фарварщук 

 /068/2025154 

 

 

 


