
 

УКРАЇНА 

М И К О Л А Ї В С Ь КА   М І С Ь КА   Р А Д А 

У П Р А В Л І Н Н Я   О С В І Т И  

 

Н А К А З 

 

30.10.2019                                      м. Миколаїв                                              № 492  

Про проведення міського фестивалю  

історико-пізнавальних проектів  

«Пазли історії» серед  

здобувачів освіти закладів  

загальної середньої та  

позашкільної освіти міста Миколаєва 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти Миколаївської міської ради 

на 2019 рік, з метою популяризації історичних місць м. Миколаєва, об’єднання 

та активізації молоді, залучення її до пізнавальної та дослідницької активності 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 01 по 19 листопада 2019 року міський фестиваль історико-

пізнавальних проектів «Пазли історії» серед здобувачів освіти закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти міста Миколаєва. 

2. Затвердити Умови проведення міського фестивалю історико-

пізнавальних проектів «Пазли історії», що додаються. 

3. Директору Палацу творчості учнів Саранчиній С.М. забезпечити 

належний рівень проведення фестивалю. 

4. Контроль  за виконанням наказу покласти на  заступника начальника 

управління освіти Макарову С.Б. 

 

 

Начальник  управління                                                            Г.В. Личко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до наказу управління освіти 

Миколаївської міської ради 

від _____________ № _____  

 

Умови 

проведення фестивалю історико-пізнавальних проектів 

«Пазли Історії» серед здобувачів освіти закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти міста Миколаєва 

 

1. Загальні положення 

1. Міський фестиваль історико-пізнавальних проектів «Пазли Історії» 

серед здобувачів освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

міста Миколаєва (далі – Фестиваль) проводиться з метою популяризації 

історичних місць м. Миколаєва, об’єднання,  активізації та залучення молоді до 

пізнавальної та дослідницької активності. 

 

2. Основні завдання Фестивалю: 

збереження історії м. Миколаєва та Миколаївщини; 

стимулювання підвищення рівня суспільної активності молоді; 

сприяння формуванню активної життєвої позиції серед молоді; 

сприяння розвитку різноманітних історичних проектів серед молоді                      

м. Миколаєва; 

виявити творчо обдарованих молодих людей; 

створити умови для популяризації історичних місць м. Миколаєва; 

популяризація історичної спадщини м. Миколаєва серед молоді; 

підтримка молодіжної ініціативи. 

 

3. Організаторами Фестивалю є управління освіти Миколаївської міської 

ради,  Палац творчості учнів та громадська організація «Перлина».  

 

II. Учасники, порядок та терміни проведення Конкурсу 

1. До участі у Фестивалі запрошуються здобувачі освіти закладів загальної 

середньої освіти та позашкільної освіти м. Миколаєва. 

 

2. Фестиваль проводиться з 01 по 19 листопада 2019 року у два етапи: 
 

І (відбірковий) етап - з 01  по 11 листопада 2019 року, протягом якого 

учасники мають можливість подавати свої проекти за різними номінаціями. 

До участі в фестивалі проектів допускаються матеріали, створені творчими 

колективами та окремими авторами за номінаціями: 

«Популяризація історії рідного міста»; 

«Історична довідка»; 

«Сучасна історія»; 

Відеопроект «За що я люблю Миколаїв». 



 

Теми проектів мають відповідати концептуальній ідеї Фестивалю. 

Представлені на фестивалі проекти мають відповідати законодавству 

України, етичним нормам, не містити матеріали насилля, порнографії, неповаги 

до інших, не суперечити загальновизнаним науковим та історичним фактам. 

Мова проекту: українська. 

 

Для участі у фестивалі необхідно надати не пізніше 11 листопада                        

2019 року проекти та заявку-анкету, що додається на електронну адресу: 

pazlfest@gmail.com.  

 

Проект має бути створений у форматі презентації(*.pptx), або документу 

(*.docx), та запаковані у архів (*.zip / *.rar). Архів необхідно надіслати через 

сервіс «Googledrive». Посилання на архів необхідно обов’язково надіслати у 

заявці. Заявки без посилання розглядатися не будуть. 

 

Учасники, що пройдуть перший відбірковий тур, отримають лист-

запрошення та можливість безкоштовно відвідати майстер-класи від знавців 

історії рідного краю, медійників, PR спеціалістів та отримають корисні поради 

для доопрацювання своїх проектів. 

 

Рекламні матеріали до розгляду не приймаються. 

Забороняється використовувати чужі тексти або ідеї. У разі недотримання 

цієї умови робота відкликається від участі у фестивалі. 

 

ІІ (відбірковий) етап – з 11 по 19 листопада 2019 року. Під час якого усі 

проекти, що беруть участь у фестивалі, будуть презентовані для голосування 

усім охочим на сайті: pazlfest.in.ua.  

 

ІІІ (підсумковий ) етап – 21 листопада 2019 року на базі Палацу творчості 

учнів. Проводитиметься гала-концерт та нагородження переможців 

Фестивалю.   

 

ІІІ. Підбиття підсумків Фестивалю та  

критерії оцінювання робіт 

 

1.  Журі Фестивалю-конкурсу створюється з метою забезпечення 

об’єктивності оцінювання та визначення переможців.  

 

2.  Склад журі формується з представників організаторів та залучених 

спеціалістів (за їх згодою). 

До складу журі не можуть входити близькі особи учасників Фестивалю-

конкурсу. 

 

3. Оцінювання робіт проводиться за такими критеріями: 

mailto:pazlfest@gmail.com


оригінальність задуму – 10 балів; 

відповідність теми – 10 балів; 

актуальність – 10 балів; 

змістовність – 10 балів. 

 

            ІV. Нагородження  переможців Фестивалю 

 

За результатами Фестивалю всі учасники отримують дипломи, а 

переможці отримують пам’ятні відзнаки.  
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Додаток до  

Умов проведення фестивалю 

історико-пізнавальних проектів 

«Пазли Історії» серед здобувачів 

освіти закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти 

міста Миколаєва 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Назва закладу освіти __________________________________________________ 

Назва проекту_____________________________________________________  

Назва команди (або ПІБ автора)_______________________________________ 

Кількісний склад команди __________________________________________ 

Посилання на архів проекту ________________________________________ 

ПІБ керівника команди ____________________________________________ 

 

 


