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На№ ВІД

Керівникам органів управління
ОСВІТОЮ

Про проведення обласного
історико-патріотичного конкурсу 
учнівської молоді „Ми -  українці”

Відповідно до плану роботи Черкаського обласного Центру туризму, 
краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради 
з 20 січня 2017 року по 01 червня 2017 року відбудеться обласний 
історико-патріотичний конкурс учнівської молоді „Ми -  українці” (умови 
додаються).

Матеріали надсилати до 01 червня 2017 року на адресу Черкаського 
обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді 
Черкаської обласної ради: 18008, м, Черкаси, вул. Смілянська 100/1 а.

Додатки на 4 аркушах.

Заступник начальника О. І. Сімушіна
у

Кріт 631489

http://www.guon.at.ua/
mailto:don_cherkasy@2upost.com
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Умови історико-патріотичногїпсоїйсурсу 
учнівської молоді „Ми -  українці”

„В своїй хаті -  своя правда, і сила, і воля”
Т. Г. Шевченко

1. Загальні положення

Історико-патріотичний конкурс учнівської молоді „Ми -  українці” 
(далі -  конкурс) проводиться з метою залучення учнівської молоді до 
активних форм туристсько-краєзнавчої роботи, удосконалення змісту і 
засобів національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. 

Основними завданнями конкурсу є:
•виховання у дітей та молоді патріотизму, формування національної 

самосвідомості та високих моральних якостей громадянина України;
•активізація національно-патріотичного виховання на прикладах 

подвигів старших поколінь у боротьбі за єдину і соборну Україну, прагнення 
українського народу до волі й незалежності;

•вивчення героїчних і трагічних подій визвольних змагань в історії 
України з найдавніших часів до сьогодення з позицій об’єктивності та 
історичної правди;

•увічнення бойових подвигів захисників, які віддали життя за волю і 
свободу українського народу;

•поглиблення знань учнів з історії свого краю, складних суспільно- 
політичних процесів тисячолітньої історії України;

•сприяння подальшому розвитку краєзнавчої, пошуково-дослідницької 
та волонтерсько-благодійної роботи у навчальних закладах області; ,

•удосконалення пошукової та просвітницької роботи музеїв навчальних 
закладів та пропаганда кращого досвіду їх роботи;

•привернення уваги державних установ, навчальних закладів, 
громадських організацій до питань збереження історичної пам’яті народу, 
вирішення життєвих проблем ветеранів визвольних змагань, учасників 
антитерористичної операції (АТО) на сході України;

•сприяння підвищенню ролі родинного виховання, поглибленню 
духовної єдності поколінь;

•впровадження здорового способу життя, фізичного загартування дітей 
та молоді;

•виховання моральної, фізичної, психологічної готовності 
підростаючого покоління до виконання Конституційного обов’язку громадян 
України -  захисту незалежної суверенної держави.



2. Керівництво конкурсом

Загальне керівництво з проведення конкурсу здійснює управління освіти 
і науки облдержадміністрації (далі -  управління). Організаційно-методичне 
забезпечення 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.

4. Напрямки конкурсу

Конкурс проводиться за 4 напрямками:
•„Національні дати, їх роль у відновленні історичної пам’яті та 

формуванні національної ідентичності”;
•„Пам’ятаймо, що ми браття козацького роду” (українське козацтво в 

історичній традиції та в сучасних умовах розвитку Української держави);
•„Цікаві форми організації учнівського самоврядування (будь якого 

рівня)” або „Довгострокова програма (проект) навчального закладу, асоціації 
(об’єднання) навчальних закладів або району, в т.ч. дитячих та молодіжних 
громадських організацій, діяльність яких спрямована на 
національно-патріотичне виховання дітей та молоді”;

•„В Україні наша доля, життя і майбутнє” (кращий 
організаційно-масовий національно-патріотичний захід).

5. Термін проведення конкурсу

I етап конкурсу в містах і районах проводиться з 20 січня 2017 до 01 
червня 2017 року.

II етап -  обласний, проводиться з 15 червня по 15 липня 2017 року.
Для участі в обласному етапі конкурсу приймаються роботи, виконані 

індивідуально або групою.
Роботи подаються разом із заявкою встановленої форми (додаток) на 

бланку листа відділу освіти до 15 червня 2017 року. Роботи, які надійдуть 
пізніше вказаного терміну, оцінюватися не будуть.

6. Вимоги до оформлення робіт

Мова виконання конкурсних робіт -  українська.
Роботи подаються у електронному та паперовому вигляді у форматах 

MicrosoftOfficeWord 2003-2007, одностороннє оформлення на аркушах А-4, 
обсяг текстового матеріалу -  до 20-ти сторінок, шрифт TimesNewRoman -



14pt, інтервал -  1,5; на титульному листі вказується назва роботи, напрям 
дослідження, дані про виконавців (виконавця) (прізвище, ім’я учня, 
вихованця (повністю), клас (назва об’єднання учнів), повна юридична назва 
навчального закладу, поштова адреса (область, район, місто, село, вулиця), 
дані про керівника роботи (прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень), 
посада, контактний телефон).

Робота повинна складатися зі вступу, основної частини, висновків, 
списку літератури, відомостей про осіб, що надали інформацію, додатків; 
ілюстративний матеріал повинен бути пронумерованим і мати посилання у 
текстовій частині роботи.

Кількість робіт з району чи міста не більше трьох за кожним напрямком.
Роботи не повертаються.

7. Критерії оцінювання робіт

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

8. Підведення підсумків конкурсу та нагородження

Автори, які посіли призові місця, та їх керівники нагороджуються 
дипломами управління.

9. 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 історико-патріотичного 
конкурсу учнівської молоді „Ми -  
українці”

Заявка
для участі у історико-патріотичному конкурсі учнівської молоді

„Ми -  українці”

№
з/п

Район (місто), 
навчальний заклад 

(назва, адреса)

Тема
роботи,

напрямок

П.І.Б., клас, назва 
учнівського 
об’єднання

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


