 Розпорядження
Одеського міського голови
№ 101 від 14.02.2019 р.









Про проведення міського конкурсу учнівських історико-дослідницьких робіт «Відомі одесити» 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 4.8 додатка 2 до Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси                                  «Я – одесит, патріот України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 436-VII, з метою виховання всебічно розвиненої, патріотично налаштованої, духовно багатої особистості, формування інтересу молоді до історико-культурної спадщини міста, впровадження нових виховних технологій у практику роботи закладів освіти: 

1. Затвердити Положення про міський конкурс учнівських історико-дослідницьких робіт «Відомі одесити» (додаток 1). 

2. Затвердити кошторис на нагородження переможців міського конкурсу учнівських історико-дослідницьких робіт «Відомі одесити» (додаток 2). 

3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради: 
3.1. Провести у березні-квітні 2019 року міський конкурс учнівських історико-дослідницьких робіт «Відомі одесити» відповідно до затвердженого Положення. 
3.2. Забезпечити нагородження переможців міського конкурсу учнівських історико-дослідницьких робіт «Відомі одесити» відповідно до затвердженого кошторису. 

4. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати                              30 000 (тридцять тисяч) грн на відповідний розрахунковий рахунок департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відкритий в УДКСУ                  у м. Одесі Одеської області, в межах загальних призначень, затверджених за КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів» у бюджеті м. Одеси на 2019 рік.
5. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 27 березня 2017 року  № 224 «Про затвердження Положення про міський конкурс учнівських історико-дослідницьких робіт «Відомі одесити».

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.  



Г. Труханов

 



































Додаток 1 
до розпорядження 
міського голови 
від 14.02.2019 р.

№ 101
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про міський конкурс учнівських історико-дослідницьких робіт
«Відомі одесити»

1. Загальні положення

1.1. На виконання Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я – одесит, громадянин України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 березня 2016 року № 436-VII, в м. Одесі раз на два роки, починаючи з 2017 року, проводиться міський конкурс учнівських історико-дослідницьких робіт «Відомі одесити» (далі – Конкурс). 
1.2. Головна мета Конкурсу – популяризація історії та культури рідного міста, формування в учнів цінностей на взірцях служіння рідному місту відомих одеситів – діячів науки, культури, спорту, громадських діячів, стимулювання розвитку науково-дослідницької діяльності учнів та підтримка учнівських ініціатив, що сприятиме формуванню всебічно розвиненої, патріотично налаштованої особистості.
1.3. До участі в Конкурсі запрошуються учні 8-11-х класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси. На Конкурс приймаються індивідуальні роботи. 
1.4. Подані на Конкурс роботи розглядаються за такими тематичними напрямами: 
         - видатні діячі культури; 
- видатні науковці; 
- видатні спортсмени; 
- видатні громадські діячі.

2. Вимоги до робіт, які подаються на Конкурс

2.1. До участі в Конкурсі допускаються історико-дослідницькі роботи, які відповідають тематичним напрямам і пов’язані з видатними діячами науки, культури, спорту, суспільно-громадського життя, які внесли вагомий особистий внесок у формування іміджу Одеси як культурного, наукового, спортивного центру України. Разом з друкованою роботою подається заявка на участь у Конкурсі. 
2.2. Роботи, подані на Конкурс, мають бути виконані комп’ютерним набором у 14 розмірі, шрифт Times New Roman, через 1 інтервал, на одному боці аркуша А 4 (робота складає не більше 7 аркушів). 

Рекомендована структура роботи: 
- титульна сторінка; 
- зміст; 
- розкриття теми дослідження; 
- список використаних джерел. 
Ілюстрації повинні бути пронумеровані та розміщені в роботі після першого посилання на них в зручному місці. 
2.3. До основних документів можуть додаватись фото- та відеоматеріали. 
2.4. Роботи виконуються державною мовою. 
2.5. Матеріали, подані на Конкурс, не повертаються учасникам незалежно від результатів розгляду. 
2.6. Мультимедійна презентація роботи повинна містити: 
- титульний слайд (тема роботи, прізвище, ім’я та по батькові автора, клас, навчальний заклад, керівник/консультант); 
- інформаційні слайди – від 10 до 15 (у вигляді текстової інформації, фото- та відеоматеріалів); 
- завершальний слайд (перелік використаної літератури).

3. Порядок проведення Конкурсу,
оцінювання робіт та визначення переможців

3.1. Порядок проведення, склад оргкомітету та журі Конкурсу визначаються наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради. 
3.2. Оцінювання робіт журі Конкурсу здійснює за наступними критеріями: 
- мета, завдання та актуальність теми; 
- оригінальність викладення; 
- повнота розкриття теми; 
- грамотність оформлення роботи; 
- презентаційні та додаткові матеріали. 
3.3. Журі Конкурсу визначає максимальну кількість балів за кожним із
критеріїв. 
3.4. Журі після оцінювання робіт визначає переможців Конкурсу                (одне І місце, два ІІ місця, три ІІІ місця  з кожного тематичного напряму). 
3.5. Рішення журі Конкурсу оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар журі.

4. Нагородження учасників Конкурсу

4.1. Переможці Конкурсу з кожного тематичного напряму нагороджуються дипломами департаменту освіти та науки Одеської міської ради та грошовою винагородою.
4.2. Результати Конкурсу оприлюднюються на сайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
                     



Керуюча справами                        					    О. Оніщенко




Додаток 2 
до розпорядження 
міського голови 
від 14.02.2019 р.

№ 101
 


КОШТОРИС
на нагородження переможців міського конкурсу учнівських 
історико-дослідницьких робіт «Відомі одесити»


№ з/п
Назва статті витрат
Кількість 
(од.)
Сума
(грн)
1.
Дипломи у рамках
24
2000,00
2.
Грошова винагорода:



І місце 
4
8000,00

ІІ місце
8
10400,00

ІІІ місце
12
9600,00
3.
Всього:

30000,00



 
   Керуюча справами                     			                    О. Оніщенко



















