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Регламент обласного військово-патріотичного 
конкурсу „Герої не вмирають”, присвяченого 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 Департамент 
освіти і науки облдержадміністрації (далі -  Департамент). 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 проводяться дослідження життєвого шляху 
учасників політичної, збройної та іншої колективної та індивідуальної 
боротьби за незалежність України в XX та XXI століттях (Українська 
революція 1917-1921 рр., повстанські і партизанські загони, що діяли на 
території України в 1917-1930 рр., боротьба ОУН-УПА, дисидентський рух 
та ін.), героїв Революції Гідності та антитерористичної операції на сході 
України. Учасники Конкурсу відтворюють маловідомі факти історії, місця 
боїв, імена їх учасників, місцезнаходження поховання людей, які загинули за 
рідну землю, вивчають документальні свідчення, впорядковують садиби та



житло, доглядають могили патріотів України, зустрічаються з героями, 
записують та узагальнюють їх спогади.

Кращі роботи будуть розміщені на сайті Центру туризму 
(http://ckoblsutur.ucoz.ua) відповідно до всіх вимог щодо дотримання 
авторського права в Україні.

Звертаємо вашу увагу на наказ Департаменту від 24.09.2015 №184 
„Про підсумки обласного конкурсу, присвяченого героям-захисникам 
незалежної та суверенної України, „Герої не вмирають ” щодо недопущення 
співпадіння тем дослідження.

4. Термін проведення Конкурсу

I етап Конкурсу в містах і районах проводиться з 1 січня до 1 червня 
2016 року.

II етап -  обласний, проводиться з 15 червня по 15 серпня 2016 року.
На розгляд журі приймаються роботи, виконані одним або кількома 

учасниками пошукової групи.
Для участі в обласному етапі Конкурсу пошукові роботи подаються до 

15 червня 2016 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. На 
другій сторінці зазначається назва колективу (пошукової групи) прізвище, 
їм я, по батькові керівника пошукової групи, його контактний номер 
телефону, списки учасників групи із зазначенням місця їх навчання.

Кількість робіт з району чи міста не більше 3.
Пошукові роботи не повертаються.

6. Критерії оцінювання робіт

Оцінювання робіт відбувається за наступними критеріями:
- відповідність вимогам оформлення (5 б.);
- наявність електронного носія (4 б.);
- наявність, якість та доцільність ілюстративного матеріалу (3 б.);
- культура мови, грамотність (3 б.);
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- якість та повнота інформації про життєвий та бойовий шлях героя (10 б.);
- новизна, актуальність та патріотичність дослідження (5 б.);
- якість пошукової діяльності в процесі дослідження (5 б.).
Переможцями стають учасники, які набрали найбільше балів з 35

можливйх.

7. Підведення підсумків Конкурсу та нагородження

Пошукові групи, які посіли призові місця, та їх керівники 
нагороджуються дипломами Департаменту, лауреати Конкурсу та їх 
керівники -  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 II етапу Конкурсу та нагородження переможців та лауреатів 
здійснюється за рахунок коштів Центру туризму.


