Детальніше дивіться
Додаток 1
Рівненська обласна рада
Управління освіти і науки Рівненської ОДА
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рівненський державний гуманітарний університет
Факультет історії, політології та міжнародних відносин
Психолого-природничий факультет
Рівненський обласний краєзнавчий музей
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
Центр студій політики пам'яті та публічної історії «Мнемоніка»
Громадська організація «Сталий розвиток – майбутнє»

Культурно-освітній проєкт у школах Рівненської області «Пам’ятки моєї родини»
(22 березня – 15 травня 2021 р.)

Мета проєкту: формування у дітей та молоді культури сімейних відносин на
основі цінностей гуманізму і збереження культурної спадщини.
Формат заходу: підготовка та проведення віртуальних експозицій в ззсо
«Пам’ятки моєї родини» за участю учнів 7-11 класів.
1-й етап: 22 березня – 10 квітня: організація віртуальних експозицій в
загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області.
− Віртуальна експозиція включає фото з презентацій «Пам’ятки моєї
родини», які готують учні 7–11 класів.
− Презентація від учасника містить 3-5 слайдів: 1-й слайд – фото та
інформація про учня та його класного керівника, 2-4-й слайди – фото
пам’ятки родини учня, 5-й слайд – опис пам’ятки.
− У назві файлу з презентацією вказується прізвище, ім’я, клас, скорочена
назва навчального закладу (наприклад «Шевченко Алла_Рівне_ззсо 5_клас 11»).
− Пам’ятки родини можуть бути подані в одній з 5 номінацій: «Фото з історії
родини», «Документ з історії родини», «Нагорода члена родини»,
«Предмет (матеріальний артефакт) з історії родини», «Різні (інші) пам’ятки
родини». По кожній номінації на 3-му етапі проекту буде розіграна лотерея
на отримання спеціальних призів.
2-й етап: 11 березня – 25 квітня: збір та систематизація презентацій, створення
структурованого архіву пам’яток для організації віртуальної і реальної
експозиції на фінальному етапі проєкту, а також списку учнів-учасників проєкту
для їх участі у лотереї для отримання призів.

3-й етап: 25 квітня – 14 травня: підготовка та друк фотографій з пам’ятками
та їх коротким описом для експозиції (формат виставкових банерів); Розіграш
лотереї з призами для учасників проєкту; підготовка відзнак (грамот з подякою)
для всіх учнів-учасників проєкту (електронний формат).
4-й етап (фінальний): 15 травня 2021 р. – відкриття фінальної експозиції в
Міжнародний день сім’ї у реальному та віртуальному форматах на базі
організаторів проекту: на сайтах – віртуально, в Рівненській обласній науковій
бібліотеці – у формі фотовиставки. Вручення грамот та призів учасникам,
святковий концерт, проведення прес-конференції.
Для участі ззсо та її учнів у проєкті необхідно:
1. Сформувати оргкомітети у школах з завучів з виховної роботи, методистів
з виховання, класних керівників, вчителів історії, представників органів
шкільного самоврядування, старост класів та бажаючих учнів, визначити
відповідальну особу-організатора (22–26 березня 2021 р.).
2. Організувати учнів 7–11 класах для підготовки презентації з пам’ятками їх
родин відповідно до пропонованих номінацій: «Фото з історії родини»,
«Документ з історії родини», «Нагорода члена родини», «Предмет
(матеріальний артефакт) з історії родини», «Різні (інші) пам’ятки родини»
(26–31 березня 2021 р.).
3. Кожний учасник повинен заповнити заявку на участь (анкету)
https://bit.ly/3mgbi2V та надіслати свою презентацію в обласний оргкомітет
на одну з адрес:
• Кириленко Олесі Миколаївни olesya.kirilenko@gmail.com ;
• Дячук Ольги Антонівни ollga.diachuk@gmail.com ;
• Сєвєрової Ольги Владиславівни 54sever@ukr.net
4. Оргкомітетам шкіл зібрати презентації, створити їх архів та розмістити
презентації у формі віртуальної експозиції на сайті школи, а також
створити архів презентацій та надіслати їх в обласний оргкомітет на одну
з адрес Кириленко Олесі Миколаївни olesya.kirilenko@gmail.com ; Дячук Ольги
Антонівни ollga.diachuk@gmail.com ; Сєвєрової Ольги Владиславівни
54sever@ukr.net

За консультацією можна звертатися до:
-

керівника проєкту Кириленко Олесі Миколаївни: 096 294 3291 (Viber, Телеграм);

-

представника оргкомітету Сєвєрової Ольги Владиславівни 096 127 1412 (Viber, Телеграм);

-

секретаря оргкомітету проєкту Дячук Ольги Антонівни: 067 131 7440 (Viber, Телеграм).

Організаційний комітет проєкту
Керівник проєкту:
Кириленко Олеся Миколаївна,
завідувач кафедри політичних наук РДГУ, доктор соціологічних наук, керівник центру соціальних досліджень
РДГУ, голова ГО «Сталий розвиток – майбутнє».
Організаційний комітет:
Богатирчук-Кривко Світлана Кирилівна

депутат Рівненської обласної ради, член делегації України в Конгресі
місцевих і регіональних влад Ради Європи, кандидат економічних наук

Черній Алла Леонідівна

директор РОІППО, депутат Рівненської обласної ради, кандидат
політичних

Павелків Роман Володимирович

проректор РДГУ, доктор психологічних наук

Шеретюк Валерій Миколайович

декан факультету історії, політології та міжнародних відносин РДГУ,
кандидат історичних наук

Павелків Віталій Романович

декан психолого-природничого факультету РДГУ, доктор психологічних
наук

Гон Максим Мойсейович

керівник Центру студій політики пам'яті та публічної історії
«Мнемоніка», професор кафедри всесвітньої історії РДГУ, доктор
політичних наук

Юськів Богдан Миколайович

професор кафедри економіки та управління бізнесом РДГУ, доктор
політичних наук

Ярощук Валентина Петрівна

директор Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки, кандидат
історичних наук

Джаман Таміла Вікторівна

завідувач кабінету виховної та позашкільної роботи РОІППО, кандидат
педагогічних наук

Долганов Петро Сергійович

завідувач кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи
РОІППО, кандидат історичних наук

Колодич Оксана Богданівна

директор ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти РОІППО,
кандидат педагогічних наук

Данілічева Валентина Федорівна

старший науковий співробітник Рівненського обласного краєзнавчого
музею

Данильчук Галина Федорівна

старший науковий співробітник Рівненського обласного краєзнавчого
музею

Сєвєрова Ольга Владиславівна

заступник декана з навчальної роботи факультету історії, політології
та міжнародних відносин РДГУ, доцент кафедри всесвітньої історії

Візітів Юлія Миколаївна

доцент кафедри історії України РДГУ, кандидат історичних наук

Дячук Ольга Антонівна

викладач кафедри політичних наук РДГУ, секретар оргкомітету
проєкту

Контактні особи:

Дячук Ольга Антонівна: 0671317440 (Viber, Телеграм) ollga.diachuk@gmail.com
Сєвєрова Ольга Владиславівна 096 127 1412 (Viber, Телеграм) 54sever@ukr.net
Кириленко Олеся Миколаївна: 0962943291 (Viber, Телеграм) olesya.kirilenko@gmail.com

Додаток 2
Вимоги до оформлення презентації
Назва файлу - приклад: Шевченко Алла_Рівне_ззсо 5_клас 11

Зміст презентації - приклад

