
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ1ШСТРАЦ1Я
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВ1ТИ I НАУКИ

НАКАЗ

м. Одеса

Про оргашзащю та проведения 1-1П еташв
XVIII Всеукрашського конкурсу
учтвськоТ творчост!

На виконання Указу Президента Украши в!д 22 березня 2002 року №284
«Про Всеукрашський конкурс учтвськоУ творчост!», листа Мп-пстерства осв!ти 1
науки Украши в!д 06.11.2018 №1/9-680 «Про проведения XVIII Всеукрашського
конкурсу учшвськоТ творчост!», в1дпов1дно до Положения про Всеукрашський
конкурс учшвсько! творчост!, затвердженого спшьним наказом Мшютерства
осв1ти I науки Украши, М1шстерства культури 1 мистецтв Украши, Державного
ком!тету Украши у справах с1м'Т та молод! в!д 29 серпня 2003 №585/529/875,
зареестрованого у Мшютерств! юстицГ! Украши 09 вересня 2003 за №779/8100, з
метою виявлення творчо обдарованоУ молод!, розвитку ТУ потенц!алу, виховання
у молодого поколшня поваги до мови 1 традиц!й свого народу, пщвищення р!вня
культури в Укра'Гн!

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2018/2019 навчальному рощ у загальноосвггшх навчальиих
закладах ОдеськоТ облает! XVIII Всеукрашський конкурс учн!всысо! творчост! у
ном!нац!ях «Л!тература» та «1стор!я Украши та державотворення» в!дпов!дно до
Положения.

2. Затвердити склад оргкомггету та жур! III (обласного) етапу
Конкурсу (додатки 1, 2).

3. Органам управлшня освггою м!ських рад, районних державних
адм!н!страц!й, об'еднаних територ!альних громад:

3.1. Забезпечити проведения I (шкщьного) та II (районного, мюького)
етапу Конкурсу.

3.2. Надюлати творч! роботи переможц!в та заявки на участь у
III (обласному) етап! Конкурсу до 15 с!чня 2019 року на адресу кому нал ьного
закладу вищоТ осв!ти «Одеська академия неперервноТ осв!ти Одесько'Г обласно!'
ради»



4. Комунальному закладу вищо'Г освгги «Одеська академ!я неперервноУ
осв1ти ОдеськоТ обласноУ ради» (Задорожна Л.К.):

4.1. Оргашзувати 1 провести III (обласний) етап Конкурсу.
4.2. Надюлати до 10 лютого 2019 року на адресу 1нституту модершзацп

зм!сту освгги творч! роботи переможщв III етапу Конкурсу у номшащях
«Л1тература» та «1стор1я УкраГни та державотворення» та заявку на участь у
ВсеукраУнському конкурс! учшвсъкоТ творчост!.

5. В1дд1лу дошкшьно! та загальноУ середньоТ осв!ти управлшня дошк!льноТ,
загальноУ середньоУ та професшноУ осв!ти Департаменту осв!ти 1 науки
облдержадмп-пстращУ (Коваль I. А.) надати допомогу в орган1зац1У заходу та
тримати на контрол! його проведения.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департамен
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О. А. Лончак



Додаток 1 до наказу
Департаменту освгги 1 науки
обласноТ державно'] адмшютращУ
вщ ^,М.2С>,№ №

Склад
оргаюзацШного комитету

III (обласного) етапу XVIII Всеукра'шського конкурсу учшвськоТ творчост!

Абозша
ТаТшя
Михайл1вна

Задорожна
Лгобов
Киршивна

Ягоднгкова
Впстор1я
В1ктор1вна

Шатрова
Наталя
Прокошвна

Св1нтковська
Св1тлана
Андрпвна

голова оргкомггету, заступник начальника управлшня -
начальник вцщдлу профес!йноТ осв!ти управл!ння
дошкшьноТ, загально'Г середньоТ та професшноТ освгти

заступник голови оргкомитету, кандидат фшософських
наук, в. о. ректора академп комунального закладу
вищоТ осв1ти «Одеська академия неперервноТ освети

ОдеськоГ обласноТ ради»

доктор педагопчних наук, завщувач кафедри
сусшльно-гумаштарно!" осв1ти комунального закладу
вищоТ осв1ти «Одеська академ!я нелерервноТ осв!ти
Одесько! обласноТ ради»

зав!дувач в1дд1лом 1нновац1йного та творчого
розвитку особистост! комуналь?гого закладу
вищоТ освгги «Одеська академ!я неперервноТ осв!ти
ОдеськоТ обласноТ ради»

завщувач науково-методично'Т лабораторп украТнськоТ
мови та л!тератури, заруб!жноТ л!тератури, мов 1 л!тератур
нацюнальних меншин комунального закладу вищоТ осв!ти
«Одеська академ!я неперервноТ освети ОдеськоТ обласноТ
ради»

Заступник начальника управлшня -
начальник вщдщу професшноТ
освгги управлшня дошкшьноТ,
загально'Т серед?1ьоТ та професшноТ осв!ти Т. М. Абоз1на



Додаток 2 до наказу
Департаменту осв!та \и
обласноТ державно'1 адмшютраш'У
вщ

/

Склад жур!
III (обласного) етапу XVIII Всеукра'шсысого конкурсу учшвсько'Г творчост!

Дмитр1ев
Серий
Вжторович

Свштковська
Свгглана
Аидривна

Вергот!
Лцця
Танасивна

Космакова
Натал1я
Володимир1вна

Могильницька
Галина
Анатолпвна

Плетньова
Лариса
Анатолпвна

Ткаченко
Св1тлана
1ван1вна

Левчишена
Оксана
Михашпвна

Котенко
Олена

голова жур1, кандидат фшолопчних наук, старший
викладач Одеського национального ун!верситету
1меш 1.1.Мечникова

заступник голови жур!, завщувач науково-методичноТ
лабораторп украшсько'Г мови та л!тератури, заруб!жноТ
лггератури, мов 1 л!тератур нащональних меншин
комунального закладу вищо'Г осв!ти «Одеська академ!я

неперервыо'Г осв!ти ОдеськоТ обласноТ ради»

учитель украшсъкоТ мови та л!тератури ЧорноморськоТ
пмнази №1 ЧорноморськоТ мюькоТ ради
ОдеськоТ облает!

учитель украшськоТ мови та л!тератури Одеського
навчально-виховного комплексу «Пмназ^я №2- »
спец1ал!зована школа I ступеня ОдеськоТ мюькоТ ради
ОдеськоТ облает!

старший викладач кафедри сусп!льно гуман!тарноТ осв!ти
комунального закладу вищоТ осв1ти «Одеська академ!я
неперервно'Т осв!ти ОдеськоТ обласноТ ради»

вцщовщальний секретар, методист науково-методичноТ
лабораторп украшськоТ мови та л!тератури, заруб1жно'Т
л!тератури, мов 1 л!тератур нац!ональних меншин
комунального закладу вищоТ осв1ти «Одеська академ!я
неперервно'Т осв!ти ОдеськоТ обласноТ ради»

учитель украшськоТ мови та л!тератури
Великодальницького навчалы-ю-виховного комплексу

«Школа-пмна31Я» Б^ляТвського району

завщувач кафедри осв1тньоТ политики комунального
закладу вищоТ осв!ти «Одеська академ!я неперервноТ
ОСВ1ТИ»

зав!дувач науково-методичноТ лабораторп юторично'Т,
правовоТ та громадянськоТ освп"и кафедри сусшльно-



МиколаГвна

Цв!ркун
Олександр
Федорович

Майорський
В'ячеслав
Вггалшович

гумаштарно! осв!ти комунального закладу вищоТ осв!ти
«Одеська академия неперервно'Т осв!ти Одесько'Г

обласноТ ради»

кандидат юторичних наук, доцент кафедри
сусшльно-гумаштарно'Т осв!ти комунального-закладу
вищо'Т осв1ти «Одеська академ!я неперервноТ осв!ти
ОдеськоУ обласноТ ради»

вчитель правознавства ЧорноморськоТ загальноосв1тньоТ
школи 1-1П ступен!в №1 ЧорноморськоТ мюъкоТ ради
ОдеськоТ облает!

Заступник начальника управлшня -
начальник вщдшу профес!йноТ
освети управл!ння дошюльно'Т,
загально'Т середньо'Т та профес1йно'Т осв!ти Т. М. Абозша



МШ1СТЕРСТВО ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРАШИ

пр. Перемоги, 10, м.Кшв, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
Е - тай: топ@пюп.ёоу.иа, код СДРПОУ 38621185

Департамента (управлшня) осв!ти 1
науки обласних, КиТвсько! шсько!
державних адшшстрацш,
ШСТИТуТИ ШСЛЯДИПЛОМНО1

педагопчно! осв!ти

Про проведения XVIII Всеукрашського
конкурсу учтвськог творчост!

На виконання Указу Президента Украши в!д 22 березня 2002 року № 284
«Про Всеукрашський конкурс учтвськоТ творчост!», вщшшдно до Положения
про Всеукрашський конкурс учшвсыом творчост!, затвердженого спшьним
наказом Мшютерства осв!ти 1 науки Украши, Мшютерства культури 1
мистецтв Украши, Державного ком!тету Украши у справах сш!* та молод! вхд
29 серпня 2003 р. № 585/529/875, зареестрованого у Мхшстерств! юстицй
Украши 09 вересня 2003 р. за № 779/8100, XVIII Всеукрашський конкурс
учшвськоТ творчост!, що проходить п!д гаслом «Об'еднаймося ж, брати моГ!»,
(дал! - конкурс) проводиться з 01 листопада 2018 року до 25 лютого 2019 року.

До розгляду у конкурс! приймаються робота на тему; «Духовш святит
р!дного краю» у номшащях «Л1терагура» та «1стор1я Укра'ши 1
державотворення», як! ран!ше не подавалися до участ! в шших наукових 1
творчих конкурсах регионального та державного р1вн1в.

Просимо оргашзувати проведения 1-И1 етап!в конкурсу у визначеш
Положениям строки.

Творч! роботи переможщв III стану конкурсу у номшац1ях «Л1тература»
та «1стор1я Украши 1 державотворення» (по 5 робгг у кожнш номшацп) у
друкованому та електронному вар!антах приймаються до 10 лютого 2019 року
за адресою: 03035, м. Кит, вул. Митрополита Василя Липювського, 36,
1нститут модершзаци зм!сту осв!ти, каб. 214, тел. (044) 248-18-13;
е-та!!: оЬ(1агоуат.и1:2о@и1сг.пе1:.

Творч! роботи з Л1тератури за вибором автора можуть бути
р!зноматтними за жанром.
1 М1Н!(?ГЕРСТБО ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ

«1/9-680 в!д 0,6.11.2018

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я
Департамент освети 1 науки

5444/03/52-01-02 вщ 08.11.2018 .



У конкурсных роботах з юторп" мають бути описан! арх!тектурн! та
культурш пам'ятки - духовн! святит р!дного краю, висв!тлено життевий шлях
вхдомих та маловщших !сторичних постатей, як! вплинули на розвиток
духовного та культурного життя украшського народу. Цьогор!ч роботи також
присвячуються буд!вничим храшв - найкращих здобупав национально?
культури та духовно! спадщини Украши.

Ц! роботи повинн! носити досл!дницький характер !з обов'язковим
залученням орипнальних джерел (джерела усноТ !сторп, арх!вш матер!али,
матер!али пер!одики, мемуари, щоденники, кщо-фотодокументи тощо) та
складатися з! вступу, у якому автор обгрунтовуе мету свого дослщження;
основноТ частини, у якш роздали повинн! мати назву та обов'язкове лопчне
завершения структурних компонент!в основноТ частини; висновку; списку
використаних джерел 1 л!тератури.

До ус!х творчих роб!т з юторп обов'язково додаються тези-анотацп
(короткий змхст роботи) обсягом до 2 сторшок. Конкурсна робота може бути
виконана одним або кшькома авторами. Наставниками юних досл1дншав
можуть бути вчител!, викладач!, кер!вники гурткхв тощо.

Текст творчо! роботи з 1сторп та л1тератури роздруковуеться на папер!
формату А4, шрифт Т1тез Ке\ Котап, кегль 14, 1нтервал полуторний. Обсяг
15-25 сторшок. Поля: лхве - 30 мм, нижне 1 верхне - по 20 мм, праве - 10 мм.

Поетичш доробки учшв подаються у довшънш форм!.
Наголошуемо, що разом з роботами необхщно над!слати заявку на участь

у Всеукрашському конкурс! учшвськоТ творчост! зг!дно з додатком.

Заступник Мшютра Павло Хобзей

Пнетова Т. Л.,
Науменко С. I., т.248-18-13



Додаток
до листа ММстерства освгги I
науки Украши
вщ 06.11.2018 № 1/9-680

Заявка
на участь у ХУНТ Всеукрашському конкурс! учшвсько!' творчост!,

присвяченого 1Певченк1вським дням (номшащя «1стор1я Украши 1 державотворення», номшащя«Л1тература»)

№

з/л

1.

2.
пз .

4.

5.

Пр1звище, 1м'я, по батьков!
учня

Клас Заклад осв1ти Тема роботи Прозвище, !м'я, по батьков!
вчителя


