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Керівникам органів управління 
освітою

Про проведення обласного 
військово-патріотичного конкурсу 
„Герої не вмирають”, присвяченого 
борцям за незалежність України у XX 
та XXI століттях

Відповідно до плану роботи Черкаського обласного Центру туризму, 
краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради 
з 15 грудня 2016 року по 15 червня 2017 року відбудеться обласний 
військово-патріотичний конкурс „Герої не вмирають”, присвячений борцям за 
незалежність України у XX та XXI століттях (умови додаються).

Матеріали надсилати до 15 червня 2017 року на адресу Черкаського 
обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді 
Черкаської обласної ради: 18008, м. Черкаси, вул. Смілянська 100/1а.

Додатки на 4 аркушах.

Заступник начальника О. І. Сімушіна

Кріт 631489

http://www.guon.at.ua/
mailto:don_cherkasy@2upost.com


ЗАТВЕРДЖЕНО 
директор Черкаського обласного 
Центрч^уризгл^краєзнавства і 
е к с ^ ^ ^ Л ': .^ д а 5 ^ к о ї молоді

М. Фігура 
Ю16 рік

Умови обласного військово-и^ріЩ;^чі 
конкурсу „Герої не вмирають”, нрисвя^їеногб^борцям за 

незалежністьУкраїни у XX та XXI століттях

1. Загальні положення

Обласний військово-патріотичний конкурс „Герої не вмирають”, 
присвячений борцям за незалежність України у XX та XXI століттях 
(далі -  конкурс) проводиться з метою активізації військово-патріотичного 
виховання серед учнівської молоді, сприяння поширенню 
пошуково-дослідницької роботи, формування патріотичних почуттів у 
підростаючого покоління та виховання поваги до історичного минулого 
свого народу.

2. Керівництво конкурсом

Загальне керівництво з проведення конкурсу здійснює управління освіти 
і науки облдержадміністрації (далі -  управління). Безпосередня організація та 
проведення конкурсу покладається на Черкаський обласний Центр туризму, 
краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради 
(далі -  Центр туризму).

3. Учасники конкурсу

До участі в конкурсі запрошуються вихованці (учні) позашкільних, 
загальноосвітніх, інтернатних, професійно-технічних навчальних закладів.

У рамках конкурсу пошуковці досліджують життєвий шлях учасників 
політичної, збройної та іншої колективної та індивідуальної боротьби за 
незалежність України в XX та XXI століттях, маловідомі факти історії, місця 
боїв, біографії їх учасників, які загинули за рідну землю, вивчають 
документальні свідчення, зустрічаються з героями, записують та 
узагальнюють їх спогади.

Конкурс проводиться за трьома напрямками:
1. Борці за незалежність України у XX столітті (Українська революція 

1917-1921 рр., повстанські і партизанські загони, ш;о діяли на території 
України в 1917-1930 рр., боротьба ОУН-УПА, дисидентський рух та ін.).

2. Герої Революції Гідності та антитерористичної операції на сході 
України.



3. Волонтери XXI 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 „Про підсумки проведення обласного 
військово-патріотичного конкурсу „Герої не вмирають”, присвяченого 
борцям за незалежність України у  XX та XXI століттях) та не допускати 
повторення тем.

4. Термін проведення конкурсу

I етап конкурсу в містах і районах проводиться з 15 грудня до 1 червня 
2017 року.

II етап -  обласний, проводиться з 15 червня по 15 серпня 2017 року.
На розгляд журі приймаються роботи, виконані індивідуально або 

пошуковою групою.
Для участі в обласному етапі конкурсу пошукові роботи подаються 

разом із заявкою встановленої форми {додаток) на офіційному бланку 
відділу освіти до 15 червня 2017 року. Роботи, які надійдуть пізніше 
вказаного терміну, оцінюватися не будуть.

5. Вимоги до оформлення робіт

Мова виконання конкурсних робіт -  українська.
Роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях 

(документ Microsoft Word, формат A4, 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 A4 в рамці), 
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 З в кожному напрямку.
Пошукові роботи не повертаються.

6. Критерії оцінювання робіт

Оцінювання робіт відбувається за наступними критеріями:
- відповідність вимогам оформлення (4 б.);
- наявність електронного носія (2 6.);
- наявність, якість та доцільність ілюстративного матеріалу (6 б.);
- культура мови, грамотність (5 б.);



- якість та повнота інформації про життєвий та бойовий шлях героя (20 б.);
- новизна, актуальність та патріотичність дослідження (5 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%.

7. Підведення підсумків конкурсу та нагородження

Автори робіт (один учасник пошукової групи або пошукова група (від 2 
осіб), які посіли призові місця, та їх керівники нагороджуються дипломами 
управління.

8. Фінансування

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

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



Додаток
до умов обласного військово- 
патріотичного конкурсу „Герої не 
вмирають”, присвяченого борцям 
за незалежністьУ країни у XX та 
XXI століттях

Заявка
на обласний військово-патріотичний конкурс „Герої не вмирають”,

№
з/п

Район (місто), 
навчальний заклад 

(назва, адреса)

Тема
роботи,

напрямок

П.І.Б. автора, клас, 
назва учнівського 

об’єднання

П.І.Б., місце роботи та 
посада керівника


