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1. 3ara.rrrni uo.noxeHHfl.

Oltacrruir sificrKoso-uarpioru'+ruir KoHKypc <ifepoi He BMrrparorb),
rpvcnruenrafi 6opqrrvr 3a neganexnicu i sonro Yxpainn y XXI crolirri
(aari - KoHKypc) nporo4krrbcs, 3 Meroro Qoprraynanns qiHHicHux opienrnpia i
floqyrr.f, uarpiorzsrvry B ui4pocrarorroro noroniHnr Ha rprrKJraAax 6oporr6z
yKpalHcbKoro HapoAy 3a
rconxypci crprrrrvMe:

. BLTXOBaHHTO y AlTer4

co6opnicrr ra nesarexHicrr Yxpainz. Y.racrr y

Ta vronoAi arcrusHoi rpoMaAf,Hcrroi nosvrqii uloAo
3MIIIHeHHf, Aep)KaBHOCTT, IIOqyTTr yKpaHCbKOl lAeHTLrrrHOCTl Ta HaIIlOHarrbHOr

cni4orvrocri;
3zurfreHHa yvnincrroi uoloai ao BrrBqeHH{ icropii pi4noro Kparo;
osonoAiHHro frH.f,Mr4 aBlrqKaMlr roruyKoBoi, AocliAnuqrroipo6oru

2. KepinnurlTBo KoHKypcoM

3ararrne rcepinnnqrBo 3 npoBeAeHHr KoHKypcy s4ificruoe yrpaBrinns ocsirz
i nayrz o6r4epxa4ivrinicrpaqii (aani - yrpaBninnx). EesnocepeAHr opraHisaqisra
rIpoBeAeHHf, KoHKypcy rroKJraAaerbcs, na 9epxacrrzfi o1tauauit Uenrp rypr,r3My,
Kpa$HaBcrBa i ercrypcifi yunincrroi ruoroAi Vepracrroi o6racuoi pa4u
(l-i - I{enrp rypusrrry).

3. Y.racHr{Kr.r KoHKypcy

,{o yuacri n xonrypci sanporuyrorbcr BprxoBaHrli (yrui) sarcnagin saramHoi
cepeAHboi, rosarurimnoi, upoQecifinoi (upoQecifiuo-rexniuHoi) ocsiru o6racri
(aari - y.racHr4rcu rcourcypcy).

4. 3nricr ra HarrprrMKrr KonKypcy

1. Y.racHlmu KoHKypcy lpoBoA.sTb Kpae3HaBqy, IIorrlyKoBy,

HayKoBo-AocniAnrulbKy po6ory, s6zparorr Qarrzvnzfi rrrarepiar, crarvcrLrtlrry
in$oprraaqiro, rpaqrororb y My3e.f,x, 6i6riorerax, sycrpiuarorrcr 3 poAuqaMlz

repoi'n, 3anr4cyrcTb ra y3araJrbHrororb ixui cuora4u.

2. Konrcypc [poBoArrrbcfl 3a ABoMa reMar[qHI{MrI HarIpflMKaMrI:



2.1. Борці за незалежність і волю України в ході антитерористичної 
операції та Операції Об’єднаних сил на сході України.  

2.2. Волонтери ХХІ століття. 
Роботи можуть бути виконані як одним учасником пошукової групи, так 

і пошуковою групою (від 2-х осіб), які нагороджуватимуться відповідно. 
Просимо звернути увагу на теми дослідницьких робіт попередніх років 

конкурсу (наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 
24.09.2015 №184 «Про підсумки обласного конкурсу, присвяченого героям-
захисникам незалежної та суверенної України «Герої не вмирають» та 
наказ управління від 19.07.2016 №201 та від 04.05.2018 №101 «Про підсумки 
проведення обласного військово-патріотичного конкурсу «Герої не 
вмирають», присвяченого борцям за незалежність України у ХХ та ХХІ 
століттях) та не допускати повторення тем.  

 
5. Терміни проведення конкурсу 

 
І етап конкурсу в містах, районах, об’єднаних територіальних громадах 

(далі – ОТГ) проводиться у терміни, визначені місцевими органами 
управління освітою. 

ІІ етап – обласний, проводиться з 15 жовтня 2018 року по 15 лютого 
2019 року. 

Для участі в обласному етапі конкурсу пошукові роботи подаються 
разом із заявкою встановленої форми (додаток) на офіційному бланку 
відділу освіти до 15 лютого 2019 року на адресу Центру туризму 
(м. Черкаси, вул. Смілянська 100/1а, 18008). Роботи, які надійдуть пізніше 
вказаного терміну, оцінюватися не будуть. 

 
6. Вимоги до оформлення робіт 

 
Мова виконання конкурсних робіт – українська. 
Роботи подаються у друкованому вигляді та на електронних носіях 

(документ MicrosoftWord, формат А4, шрифт TimeNewRoman – 14 pt, 
інтервал – 1,5 у форматі DOC) обсягом до 20 сторінок разом з додатками. 
Ілюстрації подаються як в роботах, так і в додатках. З метою оформлення 
фотовиставки просимо додавати до роботи фото героя (формат А4 у рамці з 
зазначеним ПІБ на фото), якому присвячена робота. 

На титульній сторінці зазначаються назва регіону, тема роботи, 
напрямок. На другій сторінці зазначається назва колективу (пошукової 
групи), прізвище, ім’я, по батькові керівника пошукової групи, його 
контактний номер телефону, список учасників групи із зазначенням місця їх 
навчання. 

Кількість робіт з району чи міста не більше 4 у кожному напрямку. 
Пошукові роботи не повертаються. 
 

7. Критерії оцінювання робіт 
 

Оцінювання робіт відбувається за наступними критеріями: 
- відповідність вимогам оформлення (4 б.); 



- наявність електронного носія (2 б.); 
- наявність, доцільність та якість ілюстративного матеріалу (4/4/2 б.); 
- культура мови, грамотність (3/3 б.);  
- якість та повнота інформації про життєвий та бойовий шлях героя 

(15/15 б.); 
- новизна та актуальність дослідження (5/3 б.); 
- якість пошукової діяльності в процесі дослідження (10 б.). 
 
Перше місце отримують учасники, які набрали 95%-100% від найбільшої 

кількості балів; друге місце – 90%-95%; третє місце – 85%-90%. 
Учасники, роботи, яких набрали 70%-84% стають лауреатами конкурсу. 

 
8. Підведення підсумків конкурсу та нагородження 

 
Автори робіт та їх керівники нагороджуються дипломами управління, 

лауреати конкурсу – грамотами Центру туризму. 
 

8. Фінансування 
 

Проведення І етапу конкурсу здійснюється за рахунок коштів 
відповідних місцевих бюджетів та інших джерел фінансування не 
заборонених чинним законодавством. 

Проведення ІІ етапу конкурсу, нагородження переможців здійснюється 
за рахунок коштів Центру туризму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток  
до умов обласного військово-
патріотичного конкурсу «Герої не 
вмирають» 
 

 
Заявка  

на обласний військово-патріотичний конкурс «Герої не вмирають» 
 

№ 
з/п 

Район (місто), ОТГ, 
заклад освіти (назва, 

адреса) 

Тема 
роботи, 

напрямок 

ПІБ автора, клас, 
назва учнівського 

об’єднання 

ПІБ, місце роботи та 
посада керівника 

1     
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