Розпорядження
Одеського міського голови
№ 926 від 03.10.2019 р.

Про проведення міської науково-практичної конференції учнівської молоді «Козацькими шляхами»  

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування      в Україні», підпункту 2.5.3 пункту 2.5 розділу 2 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  залучення молоді до наукової роботи, розвитку пізнавальної діяльності учнів та співпраці з громадськими козацькими організаціями: 

1. Затвердити Положення про міську науково-практичну конференцію учнівської молоді «Козацькими шляхами» (додаток 1).

2. Затвердити кошторис на нагородження переможців міської                 науково-практичної конференції учнівської молоді «Козацькими шляхами»                   (додаток 2).

3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
3.1. Провести у листопаді 2019 року міську науково-практичну   конференцію учнівської молоді «Козацькими шляхами».  
     	3.2. Забезпечити нагородження переможців міської науково-практичної   конференції учнівської молоді «Козацькими шляхами» відповідно                              до затвердженого кошторису.

4. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати                      2 000 (дві тисячі) 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 0613133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»                         у бюджеті м. Одеси на 2019 рік.

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


                                                                                             Г. Труханов

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
                                                                      		від 03.10.2019 р.
                                                                    		№ 926

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про міську науково-практичну конференцію учнівської молоді
«Козацькими шляхами»

1. Загальні положення

1.1. На виконання 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, у м. Одесі з 2013 року департаментом освіти та науки Одеської міської ради щорічно проводиться міська  науково-практична конференція учнівської молоді «Козацькими шляхами»                            (далі – Конференція). 
1.2. Конференція, присвячена Дню українського козацтва, проводиться  з метою залучення молоді до наукової роботи, розвитку пізнавальної діяльності учнів та співпраці з громадськими козацькими організаціями.  
1.3. До участі в Конференції запрошуються учні 7-11 класів, гуртківці позашкільних навчальних закладів, громадські об’єднання дітей та підлітків, клуби за місцем проживання, інші зацікавлені особи, усі ті, кому цікава пошуково-дослідницька робота періоду козацької доби та історичне надбання українського народу.
 
2. Порядок проведення Конференції

2.1. Конференція заснована міжобласною громадською організацією «Чорноморський округ. Козацтво Запорозьке» у 2013 році. Безпосереднє керівництво заходу здійснює департамент освіти та науки Одеської міської ради та міжобласна громадська організація «Чорноморський округ. Козацтво Запорозьке».
2.2. Учасники конференції готують виступи на 5-7 хвилин                                     за результатами пошуково-дослідницької роботи на місцях по секціях:
І секція: Історія козацтва на Півдні України.
До секції приймаються пошукові роботи, у яких досліджуються історичні події, пов’язані зі становленням козацтва на Півдні України, походи козаків на південні землі України, визначні битви, поселення козаків.


ІІ секція: Побут і традиції козацтва, козацькі забави.
До секції приймаються пошукові роботи, у яких розкриваються особливості побуту та життєвого устрою козаків та їх родин, традиції святкування релігійних та світських свят, проводів в армію, посвяти у козаки, поховання тощо. Приймаються також роботи, у яких висвітлюються дозвілля козаків, спортивні ігри-забави, бойовий гопак, танці та пісні.
ІІІ секція: Туристські маршрути «Козацькими шляхами Одещини».
До секції приймаються роботи, у яких відображено розробку конкретних туристсько-краєзнавчих маршрутів місцями бойової слави козацтва, населених пунктів, які заснували та у яких проживали козаки.
ІV секція: Історичні портрети козацьких ватажків.
До секції приймаються пошукові роботи, у яких висвітлюється життєвий шлях козацьких ватажків (гетьманів, отаманів, полкової старшини).
3. Умови проведення

3.1. Виступи учасників Конференції оформляються у вигляді  робіт за матеріалами пошукових, краєзнавчих експедицій та на основі проведення самостійних досліджень за напрямами секцій. 
3.2. Робота повинна бути обсягом до 40 друкованих аркушів                      формату А4 та окремо подаються ілюстрації кількістю до 10 аркушів (фотографії розміром 13х18 см або малюнки розміром формату А-4).
Матеріали подаються у друкованому вигляді (шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5). 
На титульній сторінці зазначаються назва адміністративно-територіальної одиниці, повне найменування навчального закладу та його підпорядкованість, тема краєзнавчо-дослідницької роботи та рік виконання.
На другій сторінці зазначаються прізвище, ім’я, по батькові автора краєзнавчо-дослідницької роботи або назва колективу (пошукової групи, гуртка, творчого об’єднання); прізвища, імена, по батькові керівника або керівників пошукової групи, наукових консультантів (у разі їх наявності), місця їх роботи та номери телефонів; списки учасників із зазначенням місця їх навчання.
3.3. Матеріали подаються державною мовою. 
3.4. Роботи не повертаються.    
                     
                         4. Визначення переможців Конференції

4.1. Переможців Конференції визначає журі, склад якого затверджується наказом директора департаменту освіти та науки Одеської міської  ради. До складу журі Конференції входять науковці кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, краєзнавці, вчителі історії, співробітники музею історії розвитку українського козацтва, представники козацьких громадських організацій.
 
     	4.2. Науково-практична робота оцінюється за наступними критеріями:
- відповідність тематиці (5 балів);
- відображення пошукової експедиційної роботи (10 балів);
- чіткість, лаконічність (5 балів);	
- наявність та якість ілюстративних матеріалів (5 бали).

5. Нагородження учасників Конференції

5.1. Визначення переможців проводиться методом експертної оцінки. На підставі висновків журі переможці Конференції у кожній секції нагороджуються дипломами департаменту освіти та науки Одеської міської ради, дипломами та призами міжобласної громадської організації «Чорноморський округ. Козацтво Запорозьке».
5.2. Результати Конференції оприлюднюються на офіційному сайті департаменту освіти та науки Одеської міської ради.




Керуюча справами					                      	О. Оніщенко

























Додаток 2 
до розпорядження 
міського голови 
від 03.10.2019 р.
№ 926

 



КОШТОРИС
на нагородження переможців міської науково-практичної конференції учнівської молоді «Козацькими шляхами»                   

№
з/п
Найменування статті витрат
Кількість 
(од.)
Сума
(грн)
1.
Дипломи у рамках
 
20
1 000,00

2.
Грамоти у рамках

20
1 000,00
Всього:
2 000,00



                                                                                     
   Керуюча справами                     			                              О. Оніщенко









