ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
24 листопада 2017 року

м. Одеса

№ 363/ОД

Про проведення обласного конкурсу
дослідницьких робіт, присвяченого
100-річчю Українського війська

На виконання Розпорядження Кабінету

Міністрів України

від

26.10.2016 № 777-р «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя
подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті

її

учасників на період до 2021 року», відповідно до листа Міністерства освіти і
науки України від 13.03.2017 №1/9-146 «Щодо заходів до 100-ліття від
початку Української революції 1917-1921 років», з метою виявлення та
розвитку творчо обдарованої учнівської молоді, реалізації національнопатріотичного

виховання

громадян

та

формуванню

національної

ідентичності, популяризації історії українського державотворення
Н А К А З У Ю:
1. Провести

обласний

конкурс

дослідницьких

робіт,

присвячений

100-річчю Українського війська (далі - Конкурс) в лютому-березні 2018 року
в

м. Одеса.

2. Затвердити склад організаційного комітету обласного конкурсу
дослідницьких

робіт,

присвяченого

100-річчю

Українського

війська

(додається).
3. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та
виховання (Макосій Д.І.):
3.1. Забезпечити організаційний та методичний супровід проведення
конкурсу.
3.2. Сформувати

та

затвердити

склад

журі

обласного

конкурсу

дослідницьких робіт, присвяченого 100-річчю Українського війська.
4. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділам
(управлінням) освіти районних державних адміністрацій, міських рад,
об’єднаних

територіальних

громад,

керівникам

навчальних

закладів

обласного підпорядкування, керівникам навчальних закладів професійнотехнічної, вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації:
4.1. Направити до 15 лютого 2018 року на адресу Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання:
– заявки на участь у Конкурсі;
– дослідницькі роботи в друкованому вигляді;
– тези на електронних носіях.
4.2. Забезпечити участь учасників у ІІ турі конкурсу, відповідно до
виклику.
4.3. Призначити відповідального за безпеку та здоров’я дітей у дорозі та
під час проведення заходу (під підпис) та провести інструктаж з Правил
техніки безпеки з реєстрацією у журналі встановленого зразка під підпис
кожного учня.
4.4. Витрати на проїзд, проживання учасників ІІ туру конкурсу та
відрядження керівників команд здійснити за рахунок коштів, не заборонених
чинним законодавством України.

5. Відділу загальної середньої та позашкільної освіти управління
нормативності та якості освіти Департаменту освіти і науки обласної
державної адміністрації (Коваль І.А.) надати організаційну допомогу у
проведенні конкурсу.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту – начальника управління нормативності та якості освіти
Стельмах Н.О.

Директор Департаменту

О.А. Лончак

Додаток
до наказу Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від 24.11.2017 р. № 363/ОД
СКЛАД
оргкомітету обласного конкурсу дослідницьких робіт,
присвяченого 100-річчю Українського війська
Стельмах Наталія
Олександрівна
Кушнір В’ячеслав
Григорович
Макосій Дмитро
Іванович
Секретар:
Бондаровер Олена
Володимирівна

заступник директора Департаменту – начальник
управління нормативності та якості освіти, голова
оргкомітету;
декан історичного факультету Одеського національного
університету ім. І.І. Мечникова, професор, доктор
біологічних наук, співголова оргкомітету (за згодою);
директор Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання, заступник голови
оргкомітету;
методист відділу Малої академії наук Одеського
обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та
виховання;

Члени оргкомітету:
Бачинська Олена
професор
кафедри
історії
України
Одеського
Анатоліївна
національного університету імені І.І. Мечникова, доктор
історичних наук (за згодою);
Верещук Ірина
головний спеціаліст відділу загальної середньої та
Миколаївна
позашкільної освіти управління нормативності та якості
освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
Гончарук Тарас
професор
кафедри
історії
України
Одеського
Григорович
національного університету імені І.І. Мечникова, доктор
історичних наук (за згодою);
Коваль Ірина
Анатоліївна
Проданова Ольга
Василівна

начальник відділу загальної середньої та позашкільної
освіти управління нормативності та якості освіти
Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації;
заступник директора з організаційно-методичної роботи
Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної
освіти та виховання.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління нормативності
та якості освіти

Н.О. Стельмах

