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Про участь в обласному 
заочному конкурсі мультимедійних 
презентацій

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 10 березня 2017 року № 109 «Про відзначення в 
навчальних закладах області ТОО-річчя подій Української революції 1917-1921 
років», з метою популяризації державотворчої, наукової, історичної спадщини 
видатних діячів України, утвердження національних ідей, відзначенння 
пам’ятних дат, подій Української революції , у грудні 2017 року -  квітні 2018 
року Чернігівським обласним Палацом дітей та юнацтва буде проведено 
обласний заочний конкурс мультимедійних презентацій «Віртуальна екскурсія 
«Історія Української Революції 1917-1921 p.p. на теренах Чернігівщини»» (далі 
Конкурс).

До участі у Конкурсі запрошуються вихованці закладів позашкільної 
освіти Чернігівської області.

Участь учасників освітнього процесу в інтелектуальних та творчих 
змаганнях здійснюється на добровільних засадах (лист Міністерства освіти і 
науки України від 18.11.2015 № 1/9-552 «Про участь у творчих конкурсах та 
інтелектуальних змаганнях»).

Інформаційно -  методичні рекомендації щодо проведення обласного 
заочного конкурсу мультимедійних презентацій «Віртуальна екскурсія «Історія 
Української Революції 1917-1921 p.p. на теренах Чернігівщини» додаються.

Додаток на 2 арк. в 1 прим.

На № від

Начальникам відділів освіти 
райдержадміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, 
управлінь освіти міських рад ,
керівникам закладів освіти 
обласного підпорядкування

В.о. начальника Управління

Мельниченко І.О. 
67-65-01
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Додаток
до листа Управління освіти і науки 
Чернігівської облдержадміністрації 
від

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо проведення обласного заочного конкурсу мультимедійних презентацій 

«Віртуальна екскурсія «Історія Української Революції 1917-1921 p.p.
на теренах Чернігівщини»»

1 .Загальні положення

1.1. Мета Конкурсу:
- вшанування видатних українських державних діячів-творців і захисників 
Української держави, збереження національної пам’яті та належного 
відзначення і вшанування пам’ятних дат, подій Української революції, 
формування у молоді почуття патріотизму, любові до свого народу, історії, 
героїчного минулого "України.

1.2. Завдання Конкурсу:
- популяризація державотворчої, наукової, історичної спадщини 

видатних діячів України, утвердження національних ідей;
- активізація роботи з національно-патріотичного виховання;
- сприяння розвитку проектної діяльності, набуття учнівською молоддю 

досвіду громадянських дій та демократичної поведінки;
- збереження і розвиток інтелектуального потенціалу;
- підтримка талановитої молоді та творчих педагогічних працівників.

1.3. Організатори Конкурсу:
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, 
Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва.

II. Умови проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у двох вікових категоріях: 
середня вікова категорія (11-14 років);
старша вікова категорія (15-18 років).
2.2. Заявки на участь (за формою, що додається) та конкурсні роботи 

подаються до 01 березня 2018 року, на адресу Чернігівського обласного Палацу 
дітей та юнацтва (проспект Перемоги, 112, кабінет №37, м. Чернігів або 
надсилаються на електронну адресу відповідальної особи inna_2802@ukr.net 
(методист Шабовта Інна Володимирівна, тел.0634684942, 777-083).

Конкурсні роботи можуть бути індивідуальні або групові.
2.3. Для проведення Конкурсу формується журі, склад якого 

затверджується наказом Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва. 
Журі здійснює огляд робіт для визначення переможців.
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2.4. Конкурс передбачає створення віртуальної екскурсії, як організовану 
підбірку фото та відео зображень подій історії Української революції 1917-1921 
років на теренах Чернігівщини, з текстовим або аудіосупроводом. Віртуальну 
екскурсію можна створити у вигляді мультимедійної презентації у форматі 
Power Point або відео у форматі AVI, яка має носити дослідницький характер із 
залученням оригінальних джерел, усної історії, архівних матеріалів, матеріалів 
періодики, мемуарів, кіно-, фотодокументів тощо.

2.5. Вимоги до конкурсних матеріалів:
- тривалість віртуальної екскурсії до 12 хвилин;
- конкурсна робота надсилається в електронному та роздрукованому (при 

можливості) вигляді, державною мовою.
2.6. Критерії оцінювання робіт:
- творчий підхід;
- аргументованість і глибина розкриття;
- висвітлення пам'яток і унікальних місць району;
- знання української мови.
Роботи оцінюються кожним членом журі Конкурсу за 10-бальною 

шкалою.
Не розглядаються роботи, подані не за встановленою формою, невчасно.
Перегляд робіт та визначення переможців відбудеться до 01 квітня 2018

року.

III. Нагородження переможців

Переможці Конкурсу' нагороджуються дипломами Управління освіти і 
науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

Заявка
на участь у обласному заочному конкурсі мультимедійних презентацій 

«Віртуальна екскурсія «Історія Української Революції 1917-1921 p.p.
на теренах Чернігівщини»»

№
п/п

Прізвище, 
ім‘я, по 
батькові 
учасника

Рік
народже

ння

Позашкільний
заклад

Відповідальний 
за підготовку 

учасника

Посада і 
назва 

гуртка, 
відповідаль 

ного за 
підготовку 
учасника

Контактний 
(мобільний) 

телефон 
відповідального 

за підготовку

Директор
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