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ОБЛАСНА ПРОГРАМА
популяризації знань з історії України та Тернопільщини через сучасні 

цифрові онлайн-ресурси на 2021-2025 роки

1. Паспорт програми
1. Ініціатор розроблення 

програми
Депутат Тернопільської обласної ради Головко М.Й. 

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу влади про 
розроблення програми

3. Розробник програми Депутат Тернопільської обласної ради Головко М.Й.
4. Співрозробники 

програми
Громадська організація «Національна пам'ять» (м. Київ)

5. Відповідальний 
виконавець програми

Управління освіти і науки Тернопільської обласної 
державної адміністрації, Тернопільський обласний 
комунальний інститут післядипломної педагогічної 
освіти 

6. Учасники програми Управління освіти і науки Тернопільської обласної 
державної адміністрації, Тернопільський обласний 
комунальний інститут післядипломної педагогічної 
освіти

7. Термін реалізації 
програми

2021-2025 роки

8. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у 
виконанні програми 

обласний бюджет

9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, всього,

у тому числі:

 4945 тис. гривень

коштів обласного 
бюджету

 4945 тис. гривень

 
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 У період радянської окупації України відбувалися цілеспрямовані дії 
комуністичного тоталітарного режиму, що мали на меті нищення української 
ідентичності та приховування правдивої історії української нації. Зокрема, 
замовчувалися та фальсифікувалися такі сторінки нашої історії, як український 
національно-визвольний рух у 1917-1921 рр.,  Голодомор-геноцид української 
нації 1932-1933 рр., діяльність ОУН-УПА, боротьба українців проти 
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комуністичного тоталітарного режиму за свою свободу та незалежну державу 
тощо. 

За 30 років самостійності України відбувся значний поступ на ниві 
вивчення та популяризації української історії. Проте в сучасних умовах 
російсько-української війни та постійних пропагандистських акції Російської 
Федерації, спрямованих на приховування правди та поширення фейкових 
повідомлень, не втрачає актуальності постійна освітня та інформаційна робота 
для поширення знань з історії України. Це сприяє формуванню критичного 
мислення та позитивно впливає на протидію російській пропагандистській 
діяльності. 

У сучасному технологічному світі особливої актуальності набуває 
поширення інформації завдяки новітнім цифровим веб-технологіям. Ця 
програма спрямовується на створення сучасного цифрового продукту в галузі 
історії (у вигляді історичної онлайн-платформи (веб-сайту) та пов’язаного з 
нею мобільного додатку для операційних систем  Android та iOS), завдяки 
якому ширше коло зацікавлених осіб зможе у доступній формі ознайомитися і 
краще зрозуміти важливі події історії України та Тернопільщини. Онлайн-
платформа та мобільний додаток будуть сприяти розвитку внутрішнього 
туризму і збільшенню кількості в регіоні мандрівників-іноземців (завдяки 
створенню англомовної версії).

3. Визначення мети програми
Мета програми – заохотити дорослих і дітей до пізнання історико-

культурної спадщини Тернопільської області, сприяти покращенню 
туристичної привабливості регіону та збільшенню кількості туристів шляхом 
створення конкурентоспроможного цифрового культурного продукту у вигляді 
онлайн- платформи (веб-сайту) та мобільного додатку. 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Згідно з результатами досліджень провідних аналітичних агентств 
останніми роками постійно збільшується кількість користувачів різноманітних 
гаджетів, зокрема смартфонів. Це пов’язано із зручністю використання таких 
технологій (смартфон завжди під рукою, збільшення доступності сервісів та 
послуг, проста візуалізація великої кількості інформації).

За дослідженнями компанії Mastercard у 2019 році 73 % відсотки 
користувачів смартфонів в Україні використовували мобільні діджитал- 
інструменти у сегменті «Навігація», 55 % – у сегменті «Подорожі та 
громадський транспорт» (дослідження Mastercard Digitalization Survey 2019. 
https://newsroom.mastercard.com/eu/uk/press-releases/digitalization-trust-survey/). 

Поряд з використанням смартфонів не втрачають актуальності і сучасні 
web-платформи, зокрема й у сфері туризму. Їх використання дозволяє 
спланувати подорож, отримати попередню інформацію про ключові місця 
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маршруту. Таким чином, розвиток туризму і відповідно зростання 
туристичного потенціалу того чи іншого регіону майже неможливий без 
комплексного використання новітніх цифрових інструментів.

У таких умовах набуває актуальності проблема представлення історико-
культурного потенціалу Тернопільської області через новітні діджитал- 
інструментарії такі як веб-платформи та мобільні додатки. Саме завдяки 
«цифровізації історії», її унаочненню шляхом створення геоінформаційних 
систем, інтернет-користувачі (потенційні туристи) з будь-якого місця у світі 
можуть дізнатися про особливості історико-культурної спадщини 
Тернопільщини. Реалізація такого регіонального проєкту сприятиме розкриттю 
всієї мозаїки історії України, через дослідження її локальних особливостей, які 
можуть бути втрачені через узагальнення історичного матеріалу.

Розв’язання існуючих проблем передбачається шляхом доступності 
верифікованих, поданих у зручному форматі, історичних текстів, аудіо-, відео-, 
візуальних- матеріалів. Завдяки сучасній структурі, дизайну такий 
інформаційний продукт буде привабливим для широкого кола користувачів. 
Створення бази даних архівних документів і матеріалів дасть можливість 
зробити архівні матеріали доступнішими для науковців, краєзнавців, буде 
сприяти написанню ґрунтовних наукових праць з історії Тернопільщини.
Термін реалізації програми: 2021-2025 роки.

Фінансування витрат на виконання заходів здійснюється у межах та за 
рахунок коштів обласного бюджету. Загальний обсяг ресурсів, які 
передбачається залучити на виконання програми, становить 4945 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення програми 

тис. гривень
Обсяг коштів, які 

пропонується 
залучити на 

виконання програми

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік

Усього витрат 
на виконання 

програми

Обсяг ресурсів, 
усього, у тому 
числі:

1180 850 985 1015 915 4945

обласний бюджет 1180 850 985 1015 915 4945

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Основними завданнями програми є:
- розроблення детальної концепції функціонування онлайн-платформи 

(веб-сайту) та мобільного додатку з історії Тернопільщини;
- створення онлайн-платформи (веб-сайту) для персональних комп’ютерів, 

де буде розміщено інформацію про історико-культурні пам’ятки та історичні 
локації пов’язані із знаковими подіями історії України і Тернопільського краю;

- створення мобільного додатку з історії Тернопільщини для мобільних 
телефонів і планшетів, адаптованого під операційні системи Android та iOS, для 
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зручного і сучасного планування туристичних маршрутів до 
різноманітних історичних пам’яток і локацій Тернопільщини;  

- створення онлайн-бази даних архівних документів і матеріалів з історії 
Тернопільщини, що буде пов’язана з онлайн-платформою (веб-сайтом);

- внесення в базу онлайн-платформи (веб-сайту) та мобільного додатку 
історико-культурних пам’яток та історичних локацій, пов’язаних із знаковими 
подіями історії України і Тернопільської області;

- створення історико-публіцистичних текстів українською та англійською 
мовами до кожної історичної локації, внесеної в базу онлайн-платформи та 
мобільного додатку із залученням архівних документів, газетних матеріалів, 
свідчень і фото- та відео- матеріалів;

- створення аудіо-контенту (подкастів), що будуть розміщені на онлайн-
платформі та мобільному додатку українською й англійською мовами;

- створення рекламно-інформаційних текстів для поширення інформації й 
популяризації онлайн-платформи та мобільного додатку з історії 
Тернопільщини;

- створення презентаційних відео для поширення інформації й 
популяризації онлайн-платформи та мобільного додатку з історії 
Тернопільщини;

- створення і наповнення сторінки в соціальних мережах Facebook та 
Instagram для популяризації онлайн-платформи та мобільного додатку з історії 
Тернопільщини та історичного туризму Тернопільщиною загалом;

- макетування і друк рекламних листівок для поширення інформації й 
популяризації онлайн-платформи та мобільного додатку з історії 
Тернопільщини;

- макетування та друк рекламних афіш для поширення інформації й 
популяризації онлайн-платформи та мобільного додатку з історії 
Тернопільщини;

- налагодження співпраці з громадськими організаціями та місцевими 
органами влади з метою популяризації онлайн-платформи і мобільного додатку 
з історії Тернопільщини.

Основні результативні показники програми

№ 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру

Результат на 
завершення 
програми

1. Створення детальної концепції функціонування 
онлайн-платформи (веб-сайту) та мобільного 
додатку

кількість од. 1

2. Створення цифрової онлайн- платформи (веб-сайту) 
для персональних комп’ютерів 

кількість од. 1

3. Створення мобільного додатку з історії 
Тернопільщини, адаптованого під операційні 
системи Android та iOS

кількість од. 1
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4. Створення онлайн- бази даних архівних матеріалів з 

історії Тернопільщини
кількість од. 1

5. Внесення в базу онлайн-платформи і мобільного 
додатку історико-культурних пам’яток та історичних 
локацій, пов’язаних із знаковими подіями історії 
України та краю.  

кількість од. 500

6. Створення історико-публіцистичних текстів 
українською та англійською мовами до кожної 
історичної локації, внесеної  в базу онлайн-
платформи та мобільного додатку із залученням 
архівних документів, газетних матеріалів, свідчень 
та фото- і відео- матеріалів

кількість од. 500

7. Створення аудіо-контенту (подкастів), розміщених 
на онлайн-платформі та мобільному додатку 
українською й англійською мовами.

кількість од. 500

8. Створення рекламно-інформаційних текстів для 
поширення інформації й популяризації онлайн-
платформи та мобільного додатку з історії 
Тернопільщини

кількість од. 40

9. Створення презентаційних відео для поширення 
інформації й популяризації онлайн-платформи та 
мобільного додатку з історії Тернопільщини

кількість од. 10

10. Створення сторінок у соціальних мережах Facebook 
та Instagram для популяризації онлайн-платформи і 
мобільного додатку з історії Тернопільщини

кількість од. 2

11. Макетування та друк рекламних листівок для 
поширення інформації й популяризації онлайн-
платформи і мобільного додатку з історії 
Тернопільщини

кількість 
примірників

6000

12. Макетування та друк рекламних афіш для 
поширення інформації й популяризації онлайн-
платформи і мобільного додатку з історії 
Тернопільщини

кількість 
примірників

1000

13. Співпраця з громадськими організаціями та 
місцевими органами влади з метою популяризації 
онлайн-платформи і мобільного додатку з історії 
Тернопільщини

кількість 
заходів

5

Показники ефективності визначаються з кожного заходу – продукту програми як 
співвідношення його вартості до обсягів досягнення продукту.
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6. Напрями діяльності та заходи програми
Орієнтовні обсяги  фінансування 
(вартість), тис. гривень, у тому 

числі:

№
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
програми

Строк
вико-
нання

Виконавці Джерела 
фінансу-

вання
2021 2022 2023 2024 2025

Очікуваний 
результат

1. Створення й 
технічна 
підтримка 
онлайн- 
платформи (веб-
сайту) та 
мобільного 
додатку для 
операційних 
систем Android 
тa IOS для 
популяризації 
історичного 
туризму в 
Тернопільській 
області через 
сучасні цифрові 
онлайн-ресурси 
(технічна 
складова 
проекту)

1.Розроблення 
детальної концепції 
функціонування 
онлайн-платформи 
(веб-сайту) та 
мобільного додатку 
з історії 
Тернопільщини

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

50 - - - - Створення 
цілісного 
документу, де 
буде всебічно 
висвітлено 
концептуальні 
положення, які 
обґрунтовував-
тимуть 
створення та 
напрямки 
функціонуван-
ня онлайн-
платформи 
(веб-сайту) та 
мобільного 
додатку з 
історії 
Тернопільщини
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2. Створення та 
технічна підтримка 
онлайн-платформи 
(веб-сайту) з історії 
Тернопільщини

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

120 30 30 30 30 Створення 
кінцевого 
цифрового 
інструменту у 
формі онлайн-
платформи 
(веб-сайту), 
адаптованого 
до основних 
браузерів та 
пристроїв для 
популяризації 
історичного 
туризму в 
Тернопільській 
області

3. Створення та 
технічна підтримка 
мобільного додатку  
з історії 
Тернопільщини, 
адаптованого під 
операційні системи 
Android та iOS

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

480 40 40 40 40 Створення 
кінцевого 
цифрового 
інструменту у 
формі 
мобільного 
додатку для 
операційних 
систем Android 
тa IOS для 
популяризації 
історичного 
туризму в 
Тернопільській 
області
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1. Пошук 
матеріалів 
(документи, фото, 
відео) в архівах; 
опрацювання 
наукових праць, 
спогадів, матеріалів 
з преси з історії 
Тернопільщини

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

200 200 200 200 100 Створення 
документальної 
та візуальної 
основи 
мобільного 
додатку для 
операційних 
систем Android 
тa IOS 

2. Науково-
дослідницька і 
пошукова 
діяльність з 
метою збору 
матеріалів для 
створення 
інформаційного 
та візуального 
контенту 
мобільного 
додатку 2. Створення 

онлайн- бази  даних 
архівних матеріалів 
з історії 
Тернопільщини та 
її технічна 
підтримка

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

     - - 130 - - Створення бази 
даних з 
архівними 
документами, 
фото, відео з 
історії 
Тернопільщи-
ни, які стануть 
основою для 
наукових 
досліджень та 
краєзнавчих 
розвідок

3. Створення 
інформаційного і 
візуального 
контенту та його 
розміщення на 
онлайн-
платформі (веб-
сайті) проєкту та 
в мобільному 
додатку 

1. Написання 
історико-
публіцистичних 
текстів 
українською мовою 
та їх професійне 
редагування до 
кожної історичної 
локації, внесеної в 
базу онлайн-
платформи та 
мобільного додатку 

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

150 150 150 150 150 Створення 500 
історико-
публіцистич-
них текстів 
українською 
мовою (один до 
кожної 
локації), які 
будуть внесені 
в базу онлайн-
платформи та 
мобільного 
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на основі архівних 
документів, 
свідчень, фото- і 
відеоматеріалів

додатку 

2. Фотографування 
сучасного вигляду 
об’єктів, які будуть 
внесені в базу 
онлайн-платформи 
та мобільного 
додатку 

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

- 130 - - - Створення 
комплексу 
фотографій, що 
демонструють 
сучасний 
вигляд об’єктів 
історико-
культурної 
спадщини 
Тернопільщини

3. Обробка 
фотографій, відео- 
та аудіофайлів для 
онлайн-платформи 
і мобільного 
додатку  

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

- 70 70 70 70 Розміщення на 
онлайн-
платформі та 
мобільному 
додатку 
візуального 
матеріалу  
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4. Створення аудіо-
контенту 
(подкастів) для 
розміщення на 
онлайн-платформі 
та мобільному 
додатку 
українською й 
англійською 
мовами.

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

- - - 160,
0

160,
0

Покращує 
сприйняття 
інформації, 
розміщеної на 
онлайн-
платформі та 
мобільному 
додатку, 
розширює 
аудиторію 
проєкту 

5. Розміщення 
контенту в 
мобільному 
додатку та онлайн-
платформі 

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

80 80 80 80 80 Наповнення 
контентом 
мобільного 
додатку та 
онлайн-
платформи 

6. Переклад текстів 
англійською мовою 
та їх редагування. 

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

100 100 100 100 100 Розширення 
аудиторії 
проєкту, 
залучення 
іноземних 
туристів
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1. Створення 
рекламно-
інформаційних 
текстів для 
популяризації 
історичного 
цифрового проекту 

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

- 50 50 50 50 Розширення 
аудиторії 
проєкту 
завдяки 
поширенню 
інформаційних 
матеріалів у 
ЗМІ

4. Проведення 
рекламно-
інформаційної 
кампанії для 
громадськості із 
залученням ЗМІ, 
соціальних 
мереж, 
інформаційних 
заходів з метою 
популяризації 
онлайн-
платформи (веб-
сайту) та 
мобільного 
додатку 

2. Створення 
презентаційних 
відеороликів для 
мережі інтернет 
для поширення 
інформації й 
популяризації 
онлайн-платформи 
та мобільного 
додатку з історії 
Тернопільщини

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

- - 110 110 110 Розширення 
аудиторії 
проєкту 
завдяки 
поширенню 
інформаційних 
відеоматеріалів 
у мережі 
інтернет
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3. Створення і 
ведення сторінок у 
соціальних 
мережах Facebook 
та Instagram для 
популяризації 
онлайн-платформи 
і мобільного 
додатку та 
історичного 
туризму 
Тернопільщини

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

- - - - - Розширення 
аудиторії 
проєкту 
завдяки 
поширенню 
інформації в 
соціальних 
мережах

4. Макетування та 
друк рекламних 
листівок для 
поширення 
інформації й 
популяризації 
онлайн-платформи 
та мобільного 
додатку з історії 
Тернопільщини

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

- - 10 10 10 Розширення 
аудиторії 
проєкту 
завдяки 
поширенню 
інформації 
через 
друковану 
продукцію

5. Макетування та 
друк рекламних 
афіш для 
поширення 
інформації й 
популяризації 
онлайн-платформи 
та мобільного 
додатку з історії 
Тернопільщини

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

- - 15 15 15 Розширення 
аудиторії 
проєкту 
завдяки 
зовнішній 
рекламі
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6. Співпраця з 
громадськими 
організаціями та 
місцевими 
органами влади з 
метою 
популяризації 
онлайн-платформи 
та мобільного 
додатку з історії 
Тернопільщини

2021-
2025 
роки

Управління освіти і 
науки 
Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний 
комунальний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти

обласний 
бюджет

- - - - - Розширення 
аудиторії 
проєкту завдяки 
залученню 
громадських 
організацій, 
органів 
місцевого 
самоврядування 
тощо

Всього: 1180 850 985 1015 915
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7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання програми покладається на 
управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації. 

Виконавці інформують про хід та результати виконання заходів програми 
управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації 
щороку до 20 січня протягом 2022-2026 років.

Узагальнену інформацію про хід та виконання заходів програми 
управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації 
подає щороку до 01 лютого протягом 2022-2026 років департаменту 
економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної державної 
адміністрації та Тернопільській обласній раді.

Керівник  секретаріату 
Тернопільської обласної ради                                                          О.П. КАЙДА

Заноз Т.Т.


