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ОСВІТОЮ

Про проведення обласного 
заочного конкурсу дослідницьких робіт  
«Війна пройш ла по їхніх долях», 
присвяченого подіям іст орії 
Української револю ції 1917-1921 років

Ш ановні колеги!

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 10.03.2018 № 109 «Про відзначення в навчальних 
закладах області 100-річчя Української революції 1917-1921 років», відповідно 
до Плану роботи Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва на 2018- 
2019 навчальний рік, з метою належного відзначення пам’ятних дат, подій 
Української революції, формування у молоді почуття патріотизму, любові до 
свого народу, історії, героїчного минулого України, у грудні 2018 - квітні 2019 
року буде проведено обласний заочний конкурс дослідницьких робіт «Війна 
пройшла по їхніх долях», присвяченого подіям історії Української революції 
1917-1921 років (далі-Конкурс).

До участі у Конкурсі запрошуються вихованці закладів позашкільної 
освіти області.

і

Участь у Конкурсі є добровільною. Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо проведення обласного заочного конкурсу дослідницьких робіт «Війна 
пройшла по їхріх долях», присвяченого подіям історії Української революції 
1917-1921 років, додаються.

Додаток: 4 арк.

З повагою
Заступник начальника

Ірина Мельниченко  676501

О. СОРОНОВИЧ



Додаток 1
до листа Управління освіти і науки
облдержадміністрації
відММ.Я&1 № 0^46

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо проведення обласного заочного конкурсу 

дослідницьких робіт 
«Війна пройшла по їхніх долях», 

присвяченого подіям історії 
Української револю ції 1917-1921 років

І. Загальні положення

1.1 М ета Конкурсу:
- вшанування видатних українських державних діячів і захисників Української 
держави, збереження національної пам ’яті та належного відзначення 
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 українських національних ідей;

- активізація роботи з національно-патріотичного виховання дітей і 
учнівської молоді;

- сприяння розвитку проектної діяльності здобувані в освіти, набуття 
ними досвіду громадянських дій та демократичної поведінки;

- збереження і розвиток інтелектуального потенціалу;
- підтримка талановитих дитей та учнівської молоді.

1.3 Організатори конкурсу:
Управління освіти 'і науки Чернігівської обласної державної 

адміністрації, Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва.
1.4. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних».

* II. Умови проведення Конкурсу

2.1 До участі у конкурсі запрошуються вихованці закладів позашкільної 
освіти Чернігівської області.
2.2 Конкурс проводиться у двох вікових категоріях:

- середня вікова категорія - 11-14 років;
- старш а вікова категорія 15-18 років.



2.3 Заявки на участь, за формою, що додається, та конкурсні роботи 
подаються до 01 березня 2019 року на адресу Чернігівського обласного Палацу 
дітей та ю нацтва (проспект Перемоги, 112, кабінет № 37, м. Чернігів або 
надсилаються на електронну адресу відповідальної особи іппа__2802@икг.пе1 
(методист Ш абовта Інна Володимирівна, тел .0634684942, 777-083)

Конкурсні роботи можуть бути індивідуальні або групові.
2.4 Конкурс передбачає дослідницьку роботу з підбіркою світлин подій 
історії Української револю ції 1917-1921 років.
2.5 Вимоги до конкурсних робіт:

2.5.1. На Конкурс подаються дослідницькі роботи проблемного 
(пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним 
можливостям вихованців закладів позашкільної освіти.

2.5.2. Пошукові дослідження, надіслані на Конкурс, мають бути 
проведені дітьми самостійно під керівництвом педагога.

2.5.3. Дослідницькі роботи мають бути написані державною мовою.
2.5.4. Дослідницькі роботи повинні містити аналіз та узагальнення, мати

посилання на наукові джерела й відображати власну позицію дослідника.
Зміст і результати досліджень мають бути викладені стисло, логічно, 

аргументовано, без тавтології та бездоказових тверджень.
2.5.5. Робота має бути побудована за відповідною структурою: титульний 

аркуш, тези, перелік умовних позначень (за необхідності), зміст (вступ, основна 
частина, висновки), список використаних джерел, додатки (за наявності).

2.5.6. Дослідницькі роботи мають бути надруковані шрифтом Т іт е з  Иеш 
К о т ап  текстового редактору ЗУогсІ розміром 14 на одному боці аркуша білого 
паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5.

Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.
Обсяг науково-дослідницької роботи - 15-20 друкованих сторінок на папері 

формату А-4.
2.6 Дослідницькі роботи, які не відповідають тематиці конкурсу або
оформлені з порушенням викладених вимог, а також подані після
встановленого строку не розглядатимуться.

Конкурсна робота надсилається в електронному та роздрукованому 
вигляді.

До конкурсної роботи обов’язково має бути додана заявка встановленого 
зразка.

ІІЇ. Критерії оцінювання дослідницьких робіт

3.1 Дослідницькі роботи учасників Конкурсу оцінюються за такими
критеріями: •

- актуальність дослідження - до 10 балів;
- системність і повнота розкриття теми - до 10 балів;

«С*

- дослідницький характер роботи, доцільність та коректність використаних 
методів дослідження - до 5 балів;

- обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим
завданням та меті дослідження - 10 балів;

- правильність викладу та культура оформлення - до 5 балів.



- правильність викладу та культура оформлення - до 5 балів.
3.2 Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за результатами 
оцінювання дослідницької роботи - 40 балів.

Перегляд робіт та підсумки результатів підводиться до 01 квітня 2019
року.

Подані на Конкурс дослідницькі роботи не рецензуються та не 
повертаються.

IV. Нагородження переможців.

4.1 Склад Журі Конкурсу затверджується наказом Чернігівського обласного 
Палацу дітей та юнацтва. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами.



Додаток
до інформаційно-методичних 
рекомендацій обласного заочного 
конкурсу дослідницьких робіт 
«Війна пройшла по їхніх долях»

Заявка
для участі в обласному заочному конкурсі дослідницьких робіт 

«Війна пройшла по їхніх долях», 
присвяченого подіям історії Української револю ції 1917-1921 років
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