
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ КПНЗ «ДОМАНУМ» 

від 12 вересня 2022 року №19 

 

УМОВИ 

проведення обласного конкурсу пошуково-дослідницьких робіт «Вигнані з 

рідної землі: депортації – злочини проти людства», присвяченого 75-им 

роковинам примусових депортацій українців з українських етнічних земель 

І. Загальні положення 

1.1. Ці Умови визначають порядок проведення обласного конкурсу 

пошуково-дослідницьких робіт «Вигнані з рідної землі: депортації – злочини 

проти людства», присвяченого 75-им роковинам примусових депортацій 

українців з українських етнічних земель (далі –Конкурс). 

1.2. Конкурс проводиться на засадах відкритості та прозорості. 

1.3. Метою Конкурсу є пошук і підтримка обдарованої учнівської 

молоді, яка здатна самостійно аналізувати й оцінювати історичну 

ретроспективу, соціально-правові проблеми на шляху подальшого розвитку 

українського народу, обґрунтувати  засоби для їх конструктивного 

подолання. 

1.4. Завданнями Конкурсу є: 

патріотичне виховання майбутньої наукової генерації; 

поглиблене розуміння учнівською молоддю етнополітичних аспектів 

міграційної політики в УРСР у 1940-х рр., зокрема операції «Захід» – масової 

депортації населення Західної України до Сибіру (21 жовтня 1947 року);  

опрацювання нормативно-правової бази проведення та з'ясування 

відмінностей між каральними акціями – радянськими депортаціями та 

евакуаційними заходами в Україні після початку повномасштабного 

російського вторгнення 24 лютого 2022 року з метою уникнення негативних 

наслідків збройного конфлікту, окупації; 

опитування громадян України – внутрішньо переміщених осіб, 

визначення соціально-правових проблем, з якими вони стикаються, і 

обґрунтування власних пропозицій щодо їх розв'язання; 

виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді;  

стимулювання творчого мислення та самовдосконалення молоді.  

1.5. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 

учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Форма проведення 

Конкурсу – заочна. 



1.6. Конкурс оголошується наказом департаменту освіти і науки 

Донецької облдержадміністрації. У наказі визначаються строки проведення 

Конкурсу, затверджується склад Організаційного комітету. 

1.7. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу 

здійснює комунальний позашкільний навчальний заклад «Донецька обласна 

Мала академія наук учнівської молоді» (далі – КПНЗ «ДОМАНУМ») за 

сприяння департаменту освіти і науки Донецької обласної державної 

адміністрації (далі – департамент). 

1.8.Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті КПНЗ 

«ДОМАНУМ». 

1.9. Захист особистих немайнових і майнових прав субʼєктів 

авторських прав здійснюється в порядку, установленому чинним 

законодавством України. 

ІІ. Учасники конкурсу 

2.1. У Конкурсі беруть участь здобувачі освіти закладів загальної 

середньої, позашкільної освіти (далі – учасники)Донецької області, які 

підготували наукове есе на суспільствознавчу тематику. 

2.2. Конкурс проводиться для здобувачів освіти  8 – 11 класів. 

2.3. Кожний учасник має право представити на Конкурс лише одну 

творчу роботу. 

2.4. До участі в Конкурсі допускаються творчі роботи учасників, 

виконані індивідуально.  

2.5. Учасники Конкурсу мають право ознайомитися з результатами 

оцінювання своїх робіт, одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності 

оцінювання. 

ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу 

3.1. Конкурс проводиться дистанційно в один етап на рівні області. 

3.2. Конкурсні творчі роботи історичної, правової та соціологічної 

тематики подаються у формі есе за темою «Вигнані з рідної землі: депортації 

– злочини проти людства»за номінаціями:  

«Депортації в ретроспективі історії України ХХ ст.»;  

«Правове регулювання міграційної політики в СРСР і незалежній 

Україні: порівняльний аналіз»;  

«Внутрішньо переміщені особи: досвід і перспективи запобігання 

насильству та дискримінації». 



3.3. Конкурсні творчі роботи оцінюються за віковими категоріями: 

здобувачі освіти  8 – 9 класів; 

здобувачі освіти  10 – 11 класів. 

3.4. Для участі в Конкурсі необхідно до 22 жовтня 2022 року надіслати 

на адресу: mandonetsk@ukr.net такі документи: 

заявку на участь у Конкурсі (додаток 1); 

есе (електронний варіант) з позначкою «Конкурс_есе_прізвище 

учасника». 

3.5. Результати Конкурсу затверджуються наказом КПНЗ 

«ДОМАНУМ» та оприлюднюються на сайті до 25жовтня 2022 року. 

 

ІV. Організаційний комітет Конкурсу 

 
 

1. Для координації організаційної та творчої діяльності в період 

підготовки та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет 

(далі – Оргкомітет). 

 

2. До складу Оргкомітету входять працівники науково-методичних 

установ, представники органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, громадських організацій, товариств, благодійних фондів (за 

згодою). 

 

3. Персональний склад організаційного комітету затверджується 

окремим наказом директора департаменту освіти Донецької 

облдержадміністрації за поданням КПНЗ «ДОМАНУМ». 

 

4. Очолює організаційний комітет Конкурсу голова. Голова 

організаційного комітету: 

визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету; 

керує роботою з організації та проведення Конкурсу. 

 

5. Члени організаційного комітету Конкурсу: 

здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу; 

забезпечують порядок проведення Конкурсу. 

 

6. Секретар організаційного комітету Конкурсу: 

оформляє документи щодо проведення Конкурсу; 

сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової 

інформації. 

 

V. Журі Конкурсу 

 



1. З метою об’єктивного оцінювання та визначення переможців і 

призерів Конкурсу утворюється журі. Персональний склад журі Конкурсу 

затверджується наказом директора КПНЗ «ДОМАНУМ».  

 

2. Кількість членів журі не може бути меншою, ніж п’ять осіб. 

До складу журі входять педагогічні та науково-педагогічні працівники 

закладів освіти, наукових установ та організацій (за згодою). 

До складу журі не можуть входити особи, у яких наявний конфлікт 

інтересів до учасників Конкурсу відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції». 

 

3. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує роботу членів 

журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і 

призерів Конкурсу, підписує оціночні протоколи Конкурсу. 

 

4. Члени журі Конкурсу: 

забезпечують об’єктивність оцінювання робіт учасників Конкурсу; 

заповнюють оціночні протоколи Конкурсу; 

визначають переможців та призерів Конкурсу. 

 

5. Секретар журі Конкурсу забезпечує зберігання, систематизацію, 

оформлення документів і матеріалів Конкурсу. 

 

VІ. Вимоги до робіт учасників Конкурсу 

6.1. На Конкурс подаються прозові есе, які відповідають віковим 

інтересам та пізнавальним можливостям здобувачів освіти. 

Есе – невеликий за обсягом (2-8 сторінок), самостійний за змістом 

прозовий твір із чітко вираженою авторською думкою. 

Есе мають бути написані державною мовою з урахуванням вимог 

сучасного українського правопису. 

Есе повинні містити власні роздуми авторів про історичний досвіді 

суспільно-політичну ситуацію, яка склалася в Україні; аналіз та узагальнення 

джерел і наукової літератури із посиланнями на них. 

6.2. Вимоги до подання творчої роботи: есе має бути надруковано 

шрифтом Times New Roman текстового редактору Microsoft Word розміром14 

з міжрядковим інтервалом1,5. 

Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. 

Обсяг творчої роботи: від 2 до 8 друкованих сторінок формату А4 (без 

урахування титульної сторінки). Роботи обсягом менше двох сторінок не 

розглядатимуться. 

 

6.3. На титульній сторінці творчої роботи необхідно зазначити: 

прізвище, ім’я,по батькові автора; назву закладу освіти та клас, у якому 



навчається, прізвище, ім’я, по батькові, посаду, за наявності науковий 

ступінь, учене звання наукового керівника (додаток 2).  

 

6.4. Творча робота має бути власним інтелектуальним продуктом 

здобувача освіти за принципом академічної доброчесності. Будь-які 

цитування та запозичення без зазначення автора будуть сприйняті як плагіат. 

Роботи, у яких виявлено плагіат, організаційний комітет Конкурсу не 

розглядатиме. 

 

6.5. Творча робота оцінюється за такими критеріями:  

відповідність змісту есе загальному тематичному напряму Конкурсу – 

0 - 25 балів; 

використання наукової літератури та джерел,  зокрема спогадів 

очевидців подій – 0 - 25 балів; 

повнота розкриття теми та художніх образів, оригінальність образно-

художнього мислення – 0 - 20 балів; 

відповідність жанру, композиційна цілісність – 0 - 20 балів; 

грамотність  – 0 - 10 балів. 

Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за творчу роботу,  

– 100 балів. 

 

VІІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу  

7.1. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали понад 80 балів від 

максимальної кількості балів.  

7.2. Переможці та учасники Конкурсу нагороджуються дипломами 

КПНЗ «ДОМАНУМ». 

7.3. Наукові та педагогічні керівники, які підготували переможців 

Конкурсу, нагороджуються подяками КПНЗ «ДОМАНУМ». 

7.4. Кращі творчі роботи учасників Конкурсу видаються електронною 

збіркою за підтримки КПНЗ «ДОМАНУМ». 

VІІІ. Фінансові умови 

 Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

 

 

 

Директор КПНЗ «ДОМАНУМ»       Оксана  ЄВДОКІМОВА 

 
 



Додаток 1 

до Умов проведення Конкурсу 

(пункт 3.4 розділу ІІІ) 

 

Заявка 

на участь в обласному конкурсі пошуково-дослідницьких робіт «Вигнані з 

рідної землі: депортації – злочини проти людства», присвяченого 75-им 

роковинам примусових депортацій українців з українських етнічних земель 

 

 

Прізвище:__________________________________________________________ 

Ім’я:______________________________________________________________ 

По батькові:________________________________________________________ 

Клас:______________________________________________________________ 

Найменування закладу загальної середньої /позашкільної/ 

освіти:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Номінація:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Назва роботи:_____________________________________________________ 

Контактний телефон: ________________________________________________ 

Е-mail:____________________________________________________________ 

Керівник роботи:  

__________________________________________________________________ 

/прізвище, ім’я, по батькові/ 

__________________________________________________________________ 

/місце роботи, посада/ 

Контактний телефон: ________________________________________________ 

Е-mail:____________________________________________________________ 

 



Додаток 2 

до Умов проведення Конкурсу 

(пункт 6.3 розділуVІ) 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації 

Донецьке територіальне відділення МАН України 

 

 

 

_______________________________________________ 

(назва есе) 

 

 

Роботу виконала: 

Кузьменко Марина Вікторівна, 

учениця 11 класу 

Слов’янського педагогічного ліцею 

Слов’янської міської ради Донецької 

області 

 

Керівник роботи: 

Петренко Оксана Іванівна, учителька 

української мови та літератури 

Слов’янського педагогічного ліцею 

Слов’янської міської ради Донецької 

області 

 

 

 
 

 

 

 


