
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  директора  Департаменту

освіти  і  науки   Хмельницької

облдержадміністрації

____________ 2018 року № ______

Положення

про обласний конкурс «Історія, яка нас об'єднує»

І. Загальні положення

1. Обласний  конкурс  «Історія,  яка  нас  об'єднує»  (далі  -  конкурс)

проводиться  з  метою  виявлення,  підтримки  і  розвитку  культурно-освітнього

рівня  обдарованої  учнівської  молоді,  створення  сприятливих  умов  для

задоволення потреб у творчій самореалізації. 

2. Завданнями конкурсу є:

виявлення,  розвиток  і  підтримка  обдарованої  учнівської  молоді,

створення сприятливих умов для реалізації її творчого потенціалу;

формування в учнів національної свідомості;

залучення учнівської молоді до духовних надбань народу;

підвищення рівня обізнаності молоді щодо історії Хмельниччини, історії

України;

збереження історичної  пам’яті  різних епох та  шанобливе  ставлення  до

видатних особистостей;

стимулювання  учнівської  молоді  до  самопізнання,  самоосвіти,

самовдосконалення;
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поглиблення краєзнавчих знань та духовного зв’язку з Батьківщиною;

виховання у молодого покоління почуття патріотизму.

3.  Використання  та  обробка  персональних  даних,  одержаних  з  метою

виконання вимог цього Положення, здійснюється відповідно до Закону України

«Про захист персональних даних».

ІІ. Порядок і термін проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться раз на два роки серед учнів 8-10 класів закладів

загальної  середньої  освіти,  наукових  товариств  учнів  Хмельницького

територіального відділення Малої академії наук України у два етапи: 

І етап – відбірковий (заочний);

ІІ етап – очний.

2. Конкурс проводиться у трьох номінаціях:

«Пошуково-краєзнавча робота»;

«Наукова стаття»;

«Відеоролик».

3.  Для участі у конкурсі учаснику необхідно надіслати письмову заявку

на участь в обласному конкурсі «Історія, яка нас об'єднує», згідно з додатком та

роботу  на  паперовому  і  електронному  носії  (на  диску  CD-R)  на  адресу:

Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді,

вул. Проскурівська, 83, м. Хмельницький, 29001 (з позначкою «Конкурс»).

4.  Терміни  проведення  конкурсу,  тематика  робіт визначається

організаційним комітетом конкурсу та повідомляється інформаційним листом

Хмельницького  обласного  центру  науково-технічної  творчості  учнівської

молоді. 

5. Кожний учасник має право представити на конкурс одну роботу в будь-

якій номінації на визначену організаційним комітетом тематику.
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6. Роботи подані на конкурс повинні бути індивідуальними, авторськими,

самостійними, оригінальними. 

ІII. Керівництво та організація конкурсу

1.  Загальне  керівництво  підготовкою  та  проведенням  конкурсу

здійснюють  Департамент  освіти  і  науки  Хмельницької  обласної  державної

адміністрації  та  Хмельницький  обласний  центр  науково-технічної  творчості

учнівської молоді.

2.  Для  організації  та  проведення  конкурсу  створюється  організаційний

комітет та журі, склад яких затверджується наказом директора Департаменту

освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

3. Організаційний комітет конкурсу:

здійснює організаційну роботу щодо проведення конкурсу;

забезпечує порядок проведення конкурсу;

готує документи щодо проведення та підведення підсумків конкурсу.

4.  Журі  конкурсу  формується  з  метою  забезпечення  об’єктивності

оцінювання  творчих  робіт  учасників  під  час  проведення  і  визначення

переможців конкурсу.

5.  Журі  на  І  етапі  конкурсі  розглядає  подані  учасниками  конкурсні

матеріали та визначає учасників ІІ етапу у кожній номінації, які запрошуються

до участі листом Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості

учнівської молоді.

6.  Журі  конкурсу  приймає  рішення  щодо  якості  поданих  матеріалів,

узагальнює  його  результати,  визначає  переможців.  Рішення  журі

затверджуються відповідними наказами директора Департаменту освіти і науки

Хмельницької обласної державної адміністрації.
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7.  До  участі  в  роботі  журі  можуть  залучатися  педагогічні  та  науково-

педагогічні працівники закладів освіти та установ області.

ІV. Вимоги до оформлення та критерії оцінювання конкурсних робіт

1. На конкурс подаються роботи, які відповідають віковим інтересам та

пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу

щодо сучасного стану галузі дослідження.

2. Роботи виконуються державною мовою з урахуванням вимог сучасного

українського правопису.

3.  Роботи  у  номінації  «Пошуково-краєзнавча  робота»  повинні

ґрунтуватись  на  науковій  та  експериментальній  базі,  містити  власні

дослідження,  спостереження,  пошукові  роботи;  їх  обробка,  аналіз  та

узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну

позицію дослідника.

У  роботі  мають  бути  чітко  визначені:  мета,  об’єкт  та  предмет

дослідження,  завдання,  методика  дослідження,  відмінність  та  перевага

запропонованих підходів та результатів.

Зміст  та  результати  досліджень  викладаються  стисло,  грамотно  та

аргументовано  без  загальних  слів,  міркувань,  бездоказових  тверджень,

тавтології. Назва роботи повинна бути лаконічною і відповідати суті наукової

проблеми (завдання), що вирішується.

4. «Пошуково-краєзнавча робота» ґрунтується на матеріалах державних

архівних установ, відомостей з сімейних архівів.

5.  «Пошуково-краєзнавча  робота» друкується  шрифтом  Times  New

Roman, розмір – 14, міжрядковим інтервалом - 1,5 на аркушах формату А4 (до

30 рядків на сторінці). Поля: ліве, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм. Обсяг

роботи складає 10-15 друкованих сторінок.
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6.  «Наукова  стаття»  має  містити  відомості  про  автора,  назва,  анотація

українською  мовою,  ключові  слова  українською  мовою,  текст,  підрядкові

бібліографічні посилання, список використаних джерел. 

7. Обсяг статті – 3-5 друкованих сторінок формату А4, орієнтація книжна.

Шрифт - Times New Roman, розмір – 14, міжрядковим інтервалом - 1,5, абзац –

1, 25 см. Поля: ліве, верхнє і нижнє - 20 мм, праве – 10 мм. Текст вирівнюється

по ширині. Виділення тексту - курсивом, напівжирним шрифтом. Підкреслення

не допускається.

8. Вимоги до робіт у номінації «Відеоролик»:

зміст і сюжет не повинні суперечити законодавству України;

відсутність недостовірних відомостей;

використання  текстів  інших  авторів  (повністю  чи  частково)  не

допускаються;

тривалість відеоролика до 5 хвилин.

9.  Роботи,  які  не  відповідають  тематиці  конкурсу,  подані  пізніше

вказаного терміну, а також зняті з мережі Internet, не розглядаються.

10. Заочне оцінювання робіт конкурсу проводиться за такими критеріями:

актуальність теми, наявність елементів наукової новизни – 25 балів;

самостійний підхід до розв’язання проблеми – 15 балів;

доцільність та коректність використаних методів дослідження – 10 балів;

глибина опрацювання теми та висвітлених проблем  – 20 балів;

обґрунтованість висновків власного дослідження – 20 балів;

стиль, грамотність, якість оформлення – 10 балів.

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за роботу – 100 балів.

11. Для участі у ІІ етапі учасники відбіркового етапу мають набрати не

менше 80 балів.
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12.  Для  захисту  у  ІІ  етапі  конкурсу  надається  до  10  хвилин,  для

відповідей на питання – до 3 хвилин.

13. Критерії оцінювання захисту роботи у ІІ етапі:

аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття – 20 балів;

ступінь самостійності автора у виконанні роботи – 20 балів; 

особистий внесок автора в роботу – 20 балів;

логічність, послідовність, лаконічність, грамотність викладення матеріалу

– 15 балів;

культура мовлення учасника, вільне володіння матеріалом – 15 балів;

активне  кваліфіковане  ведення  дискусії,  вичерпність  відповідей  –  10

балів.

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за роботу – 100 балів.

V. Визначення та нагородження переможців 

1. Переможці конкурсу визначаються журі в кожній номінації окремо за

кількістю набраних ними балів.

2. Перше місце визначається, якщо учасник набрав 85 балів і більше.

Друге місце визначається, якщо учасник набрав 80 балів і більше.

Третє місце визначається якщо учасник набрав 75 балів і більше.

У  разі  рівного  розподілу  балів  остаточне  рішення  про  переможців

приймається більшістю голосів членів журі, вирішальним є голос голови журі. 

3.  Переможці  конкурсу  нагороджуються  дипломами  І,  ІІ,  ІІІ  ступенів

Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

4.  Результати  проведення  конкурсу  затверджуються  наказом директора

Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

VІ. Фінансування конкурсу

1.  Фінансові  витрати  на  організацію  та  проведення  конкурсу
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здійснюються за рахунок Хмельницького обласного центру науково-технічної

творчості учнівської молоді відповідно до затвердженого кошторису або коштів

не заборонених чинним законодавством.

2.  Оплата  роботи  членів  журі  конкурсу  здійснюється  на  договірних

засадах відповідно до чинного законодавства України.

Заступник директора – начальник 

управління професійної освіти та

ресурсного забезпечення Департаменту

освіти і науки Хмельницької обласної 

державної адміністрації                                                                              А. Харчук

Додаток 
до Положення про 
обласний  конкурс 
«Історія, яка нас об'єднує»
(пункт 3 розділу ІІ)

ЗАЯВКА
на участь в обласному конкурсі «Історія, яка нас об'єднує»

Номінація ___________________________________________________________

Тема роботи_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Прізвище ____________________________________________________________

Ім’я ________________________________________________________________

По батькові _________________________________________________________

Рік народження ______________________________________________________

Клас________________________________________________________________

Заклад загальної середньої освіти (повна назва)____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Місто/район/об’єднана територіальна громада_____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Педагогічний керівник________________________________________________

____________________________________________________________________

Електронна адреса____________________________________________________

Контактний (мобільний) телефон _______________________________________


