
                                                           УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                               ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                  РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                                 МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від __18.02.2021__№__70рг__ 

м.Покровськ 

 
Про проведення конкурсу 

краєзнавчих досліджень в м.Покровськ 

«Моя родина в історії мого міста» 

 

 

 

 З метою формування у молоді розуміння сімейних цінностей та залученню 

підлітків до активної краєзнавчої пошуково-дослідницької діяльності з вивчення 

історичного минулого нашого краю, духовної та культурної спадщини, згідно з 

рішенням міської ради від 24.12.2020 № 8/2-3 «Про Програму економічного і 

соціального розвитку міста Покровська на 2021 рік», керуючись статтями 42, 59, 73 

Закону України  від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(із змінами), –  

 

1. Провести конкурс краєзнавчих досліджень в м.Покровськ «Моя родина в 

історії мого міста» в період з 01.03.2021р. по 31.05.2021р. 

 

2. Утворити та затвердити персональний склад організаційного комітету по 

проведенню конкурсу краєзнавчих досліджень в м.Покровськ «Моя родина в історії 

мого міста» (додаток 1). 

 

3. Затвердити Положення про проведення конкурсу краєзнавчих досліджень в 

м.Покровськ «Моя родина в історії мого міста» (додаток 2). 

 

4.  Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

(Олехнович) забезпечити фінансування заходу згідно з затвердженим кошторисом 

(додається). 

 

 5. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Жук А., контроль за виконанням рішення  на 

постійну комісію міської  ради з гуманітарних питань (соціальний захист, культура, 

духовність) (Требушкіна). 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.Требушкін 

         

 



                                                                                       Додаток 1  

    до  розпорядження міського голови  

                                                                                       від __18.02.2021__№__70рг__ 
 

 

 

Склад організаційного комітету 

з проведення конкурсу краєзнавчих досліджень в м.Покровськ 

«Моя родина в історії мого міста»  
 
 

 

Олехнович 

Олена Олександрівна 

 
 

 

-начальник відділу культури, 

 туризму та охорони культурної  

 спадщини міської ради,  

 голова організаційного комітету 

 

Рожкова  
Ангеліна Вікторівна 

 

 

 

Вострікова 

Наталія Іванівна 

 

-директор КЗ «Покровський 

  історичний музей»,  

  заступник голови організаційного 

  комітету 

 

-спеціаліст І категорії відділу культури,   

 туризму та охорони культурної   

 спадщини, секретар 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Кашивська  

Олеся Вікторівна 

 

-головний зберігач фондів КЗ 

«Покровський історичний музей» 

 

Костюченко 

Тетяна Костянтинівна 

 

-заступник директора з наукової роботи  
КЗ «Покровський історичний музей» 

 

Островська Світлана 

Демидівна

 

-викладач історії ЗОШ № 9, член  

 Мирноградського міського осередку   

 НСКУ «Старий рудник» (за згодою)

 

Терпелюк 

Людмила Василівна 

 

 

-провідний методист методичної 

 служби відділу культури,   

 туризму та охорони культурної   

 спадщини 

 

 

Шинкаренко 

Ірина Валентинівна 

 
   

 

-викладач історії ЗОШ №12, член  
  Мирноградського міського осередку 

  НСКУ «Старий рудник» (за згодою) 
 



     Керуючий справами виконкому ради             А. Жук 



                                                                                    Додаток 2   

                                                                                    до розпорядження міського голови 

                                                                                    від __18.02.2021__№__70рг__ 
 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення конкурсу краєзнавчих досліджень в м.Покровськ 

«Моя родина в історії мого міста» 
 

 

Дане положення визначає мету, учасників, вимоги та порядок проведення 

конкурсу краєзнавчих досліджень в м.Покровськ «Моя родина в історії мого 

міста», а також порядок визначення переможця.  

 

1.  Загальне положення  

1.1. Конкурс краєзнавчих досліджень в м.Покровськ «Моя родина в історії 

мого міста» (далі – Конкурс) організовано Комунальним закладом «Покровський 

історичний музей» у партнерстві з Мирноградським міським осередком НСКУ 

«Старий рудник» за підтримки відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Покровської міської ради Донецької області. 

1.2. Підготовку та проведення Конкурсу здійснює Організаційний комітет 

(далі Організатори). 

1.3.  Конкурс переслідує творчі та соціально-культурні цілі і не являється 

комерційним заходом.  

1.4. Вирішення всіх питань, пов’язаних з організацією та проведенням 

Конкурсу, знаходяться в компетенції Організаторів.   

1.5. Участь у Конкурсі безкоштовна. 

1.6. Переможець конкурсу отримує приз від відділу культури, туризму та ОКС 

Покровської міської ради. 

1.7. Оргкомітет може визначити спеціальні відзнаки Конкурсу.  

 

2.  Мета та завдання Конкурсу 
-   формування у молоді розуміння сімейних цінностей; 

- залучення підлітків до активної краєзнавчої пошуково-дослідницької  

діяльності з вивчення історичного минулого нашого краю, духовної та культурної 

спадщини. 

 

3. Учасники конкурсу 
До участі в конкурсі допускаються учні загальноосвітніх закладів  

м.Покровськ віком 13 – 19 років. Участь у конкурсі добровільна, одноосібна. Два 

автори допускаються за умови, якщо вони представляють одну родину.  

 

4. Термін та етапи проведення Конкурсу 
Конкурс проводиться в три етапи: 

І етап – подача робіт для участі у Конкурсі, проходить з 01.03.2021 по 

26.04.2021р. Учасники конкурсу проводять пошуково-дослідницьку роботу та 

оформлюють результати своєї діяльності згідно пункту 5 «Вимоги до оформлення 

робіт» даного Положення. Готові роботи надаються до організаційного комітету за 

адресою м.Покровськ вул.Європейська, 22 (КЗ «Покровський історичний музей»).  



ІІ етап – оцінювання наданих робіт, проходить з 27.04.2021 по 21.05.2021р. 

Оцінювання робіт відбувається згідно пункту 5 «Вимоги до оформлення робіт» та 

пункту 7 «Критерії оцінювання» даного Положення. За результатами оцінювання 

будуть обрані три кращі роботи для участі в підсумковій конференції, 

організованій спільно з партнером, Мирноградським міським осередком НСКУ 

«Старий рудник».  

ІІІ етап – оголошення переможця, відбудеться в травні 2021р. під час  

проведення підсумкової конференції.  

 

5. Вимоги до оформлення робіт 
 Для участі у Конкурсі подаються друковані роботи з додатками і списком 

 джерел обсягом до 7 сторінок: 

- робота виконується на комп'ютері в текстовому процесорі Microsoft Word, 

дотримуючись таких вимог: формат аркушу – А4 (210 х 297), орієнтація книжкова; 

шрифт – Times New Roman, розміром 14 кеглів; міжрядковий інтервал – 1,0 без 

ущільнення тексту; поля: зліва та справа – 2см, зверху та знизу – 2 см, відступ на 

початку абзацу – 1,27 см; без переносів слів; інтервал між словами – 1 символ; 

друкують на принтері з одного боку аркуша білого паперу без нумерації сторінок; 

- за необхідності в тексті робиться посилання на використані джерела  - 

[2,с.18]; 

- додатки упорядковані (надаються лише копії фото та інших матеріалів); 

 

6. Складові дослідження:  
- вступ; 

- формулювання цілей; 

- виклад основного змісту (історія не менше, ніж 2-х поколінь родини, їх 

професії, місце роботи, досягнення, внесок у розвиток міста, захоплення, опис 

сімейних традицій тощо); 

- висновки; 

- джерела і література; 

- додатки. 

 

7.  Критерії оцінювання: 
- виклад змісту – 10 б; 

- використання матеріалів з фондів музею – 2 б; 

- оформлення додатків  - 3 б; 

- грамотність – 1 б; 

- дотримання умов оформлення – 2 б; 

- оригінальність роботи – 2 б.  

 

8. Журі Конкурсу 

Роботи, подані на конкурс, оцінюються організаційним комітетом (додаток 1 

до даного Положення). За результатами оцінювання визначається переможець 

конкурсу. 

 

Інформація для довідок: 

  

КЗ «Покровський історичний музей» 

телефон: 52-13-68, 0997194630 (Валерія Володимирівна) 



адреса: вул.Європейська, 22 

електронна пошта: ist.museum_pokrovsk@i.ua 
 

 

 

Керуючий справами 

виконкому  ради                                            А.Жук 

 

Положення розроблено відділом культури, туризму та охорони культурної  

спадщини про проведення конкурсу краєзнавчих досліджень в м.Покровськ «Моя 

родина в історії мого міста» 
 

 

 

Начальник відділу культури туризму 

та охорони культурної спадщини                                                            О.Олехнович                                             

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


