
 
 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

11.07.2022                                    Сєвєродонецьк                   № 60 
 

 

 
 

Про затвердження програми та складу журі щорічного обласного конкурсу 

пошуково-дослідницьких робіт «Героїв пам’ятаємо імена» серед дітей та 

молоді Луганської області у 2022 році 

 
 

Керуючись Положенням про Департамент освіти і науки Луганської 

обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації від 13 грудня 2021 року № 796, відповідно до  Положення про 

щорічний обласний конкурс пошуково-дослідницьких робіт «Героїв пам’ятаємо 

імена», затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Луганської 

обласної державної адміністрації від 24 січня 2018 року № 15 С, 

зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській 

області 21 лютого 2018 року № 11/1767, згідно з протоколом засідання 

організаційного комітету щорічного обласного конкурсу пошуково-

дослідницьких робіт «Героїв пам’ятаємо імена» серед дітей та молоді 

Луганської області у 2022 році від 08 липня 2022 року № 1 
 

наказую: 

1. Директору Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і 

краєзнавства (Тетяна Сідєльнікова) вжити заходів щодо організації та 

проведення у 2022 році щорічного обласного конкурсу пошуково-

дослідницьких робіт «Героїв пам’ятаємо імена» серед дітей та молоді 

Луганської області (далі – Конкурс). 

2. На підставі протоколу засідання організаційного комітету Конкурсу 

затвердити Програму Конкурсу, що додається. 

3. Затвердити склад журі Конкурсу, що додається. 

4. Рекомендувати керівникам управлінь (відділів) освіти міських рад, 

райдержадміністрацій, селищних та сільських рад, військово-цивільних 

адміністрацій забезпечити участь учнівської молоді у Конкурсі. 
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       5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – 

начальника управління   дошкільної, загальної середньої,   професійної  

(професійно-технічної) та спеціальної освіти  Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної адміністрації Тетяну Ткачову. 

 

 
 

Директор Департаменту Юрій СТЕЦЮК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і 

науки Луганської 

облдержадміністрації 

від 11.07.2022 № 60 

 

 

Програма 

проведення щорічного обласного конкурсу  

пошуково-дослідницьких робіт «Героїв пам’ятаємо імена»  

серед дітей та молоді Луганської області у 2022 році 

 

І. Загальні положення 

Конкурс проводиться відповідно до Положення про щорічний обласний 

конкурс пошуково-дослідницьких робіт «Героїв пам’ятаємо імена» серед дітей 

та молоді Луганської області (далі – Конкурс), затвердженого наказом 

Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації від   

24 січня 2018 року № 15 С «Про затвердження Положення про щорічний 

обласний конкурс пошуково-дослідницьких робіт «Героїв пам’ятаємо імена» 

серед дітей та молоді Луганської області», зареєстрованого у Головному 

територіальному управлінні юстиції у Луганській області 21 лютого 2018 року 

№ 11/1767. 

 

ІІ. План-графік проведення Конкурсу 

Конкурс проводиться в два етапи: 

- міський (районний) – проводиться в кожній адміністративно-

територіальній одиниці Луганської області до 30 вересня 2022 року; 

- обласний етап – з 01 по 10 жовтня 2022 року. 

На розгляд журі приймаються роботи, виконані колективно (пошукова 

група) або індивідуально.  

Конкурс пошуково-дослідницьких робіт проводиться Луганським 

обласним центром дитячо-юнацького туризму і краєзнавства в дистанційному 

форматі. 

Кращі роботи будуть висвітлені у соціальній мережі Facebook, на сторінці 

Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства. 

 

ІІІ. Учасники Конкурсу 

Учасниками Конкурсу є учні 8-11 класів закладів загальної середньої 

освіти, вихованці закладів позашкільної освіти, здобувачі освіти закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти Луганської області. 

Учасники, які бажають взяти участь у Конкурсі, подають до Оргкомітету 

заповнену заявку та роботу в електронному вигляді на електронну адресу 
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locdutk2017@ukr.net до 30 вересня 2022 року із зазначенням теми: «Героїв 

пам’ятаємо імена». 

 

ІV. Тематика Конкурсу 

У 2022 році Конкурс проводиться за наступною тематикою: 

«Захисники Вітчизни – учасники антитерористичної операції в 

Луганській та Донецькій областях, волонтери». 

Пошуково-дослідницька робота спрямовується на зборі матеріалів про 

героїв-земляків, мешканців Луганської області – учасників антитерористичної 

операції в Луганській та Донецькій областях, російської збройної агресії проти 

України, волонтерів. 

У рамках Конкурсу проводяться дослідження життєвого та бойового 

шляхів, героїчних вчинків та подвигів учасників антитерористичної операції в 

Луганській та Донецькій областях, російсько-українського збройного конфлікту 

(військових, добровольців, військових медиків, волонтерів). 

Роботи мають базуватись на інтерв’ю з учасниками подій, рідними, 

друзями, однокласниками, колегами, старожилами, свідками подій або на 

архівних матеріалах. Усні спогади можуть стосуватись дитинства, років 

навчання, етапів становлення особистості, формування світогляду, особливих 

рис характеру, поведінки, зацікавлень, діяльності, планів на майбутнє, 

героїчних вчинків тощо.  

Текстовий опис пошуково-дослідницької роботи підкріплюється 

ілюстративним та фотоматеріалом. 

Конкурсні роботи оформлюються згідно пункту 3.6. Положення про 

Конкурсу. 
 

 

 

Заступник директора Департаменту                                          Тетяна ТКАЧОВА 
 

mailto:locdutk2017@ukr.net


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і 

науки Луганської 

облдержадміністрації 

від 11.07.2022 № 60 

 

 

Склад 

журі щорічного обласного конкурсу пошуково-дослідницьких робіт  

«Героїв пам’ятаємо імена» серед дітей та молоді  

Луганської області у 2022 році 

 

Наталія ЖУКОВА  

 

головний спеціаліст відділу позашкільної, 

спеціальної освіти, закладів та установ 

обласної комунальної власності управління 

дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки Луганської 

обласної державної адміністрації, голова журі; 
 

Олена ВЕРТЕЛЕНКО 

 

завідувач відділом організаційно-масовим 

Луганського обласного центру дитячо-

юнацького туризму і краєзнавства, секретар 

журі; 
 

члени журі: 
 

Борис ГУБАНОВ заступник директора Луганського обласного 

центру дитячо-юнацького туризму і 

краєзнавства; 
 

Юлія ЄФИМЕНКО керівник гуртків Луганського обласного центру 

дитячо-юнацького туризму і краєзнавства; 
 

Тетяна СІДЄЛЬНІКОВА 

 

директор Луганського обласного центру 

дитячо-юнацького туризму і краєзнавства 

 

 

 

Заступник директора Департаменту                                        Тетяна ТКАЧОВА 

 


