УКРАЇНА
ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, РЕЛІГІЙ ТА У СПРАВАХ
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
Н А К А З №21
26.02.2019 року

м. Хуст

Про проведення учнівської конференції
„Проголошення Карпатської України –
вагомий крок у боротьбі за утвердження
української державності”
Відповідно до Постанови Верховної Ради України № 2654-VІІІ від 18.12.2018р. «Про
відзначення пам’ятних даті ювілеїв у 2019 році”, наказууправління освіти, релігій та у
справах національностей№9 від31.01.2019р., з метою належної підготовки до відзначення
80-ї річниці проголошення незалежності Карпатської України та 145-ї річниці від дня
народження Президента Карпатської України о. д-ра Августина Волошина, вшанування
полеглих у бою карпатських січовиків, виховання у дітей та молоді патріотизму, поваги до
героїчних сторінок минулого краю
Н А К А З У Ю:

1.Провести 13 березня 2019 р. об 11.00 год., в актовій залі СШ І-ІІІ ст.№1 ім. А.
Волошина, учнівську конференцію „Проголошення Карпатської України – вагомий
крок у боротьбі за утвердження української державності” для учнів 9-11-х класів за
участі членів Хустської філії МАН, учителів історії.
2.Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста:
2.1.Забезпечити належні організаційні заходи щодо популяризації пошуководослідницької роботи серед учнівської молоді, сприяння розширенню вивчення подій,
пов’язаних із проголошенням Карпатської України, а також державотворчої та
політичної діяльності Героя України, Президента Карпатської України Августина
Волошина та його соратників.
2.2.Забезпечити обов’язкову участь 5 учнів 9-11-х класів та 1-го супроводжуючого
(обов’язково взяти до відома, що один учасник готує виступ до 7 хвилин з
використанням наочності: фотографії, слайди, відеофільми, аудіозаписи, карти,
схеми, діаграми, інші матеріали (рекомендовані теми вказані у додатку; з метою
узагальнення матеріалів конференції, тексти виступів подати в ХМЦПО ,,СУЗІР’Я”
напередодні, в електронному варіанті).
3.Повноваження з координації проведення заходу, його технічне забезпечення,
узагальнення матеріалів конференції в електронному варіанті та оформлення заходу
делегувати директору ХМЦПО ,,СУЗІР’Я” Головко О.Й..
4.Відповідальність за безпеку життя та здоров’я дітей у дорозі та при проведенні
конференції покласти на супроводжуючих осіб.
5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста
управління Косик С.Ю.
Начальник управління

В.Мочарник

Додаток
до наказу управління освіти,
релігій та у справах національностей
виконкому Хустської міської ради
№ від 26.02.2019р.

Рекомендовані теми для виступаючих
ХМЦПО «Сузір’я»-«Карпатська Україна-приклад боротьби за державність»
СШ І-ІІІ ст.№1 ім. А.Волошина – «Посли Сойму. Злети і падіння»
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 –« Збройні сили Карпатської України. ОНОКС»
СШ І-ІІІ ст.№3– Мюнхенська угода. Проголошення автономії Підкарпатської
Русі»
ЗОШ І-ІІІ ст. №4-« А. Волошин : Президент одного дня, який змінив історію
Закарпаття»
ЗОШ І-ІІІ ст.№5– «Державотворчі процеси в період Карпатської України»
СШ І-ІІІ ст.№6- «Участь галичан у подіях Карпатської України»
НВК №1 - «Закарпаття у складі Чехословаччини (1919 – 1939 рік)»
ЗОШ І-ІІ ст. –« Паризька мирна конференція і доля Підкарпатської Русі»
Гімназія – інтернат -« Карпатська Україна: погляд через роки»

