
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

М М  2021 м. Одеса №

Про проведення міського 
конкурсу творчих учнівських робіт 
«А в Одесі акація цвіте...»

Відповідно до Міської цільової програми національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді міста Одеси «Я - одесит, патріот України» 
на 2021-2026 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03.02.2021 
№ 55-УІІІ, з метою виявлення та розкриття літературних здібностей та 
обдарувань підростаючого покоління, підтримки творчо обдарованої учнівської 
молоді, поглиблення знань учнів з історії та культури рідного міста, 
формування іміджу міста Одеси, як привабливого, культурного, туристичного 
центру України, а також з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей, 
враховуючи встановлені карантинні обмеження внаслідок поширення гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення міського конкурсу творчих 
учнівських робіт «А в Одесі акація цвіте...» (далі - Положення) (додаток 1).

2. Провести у квітні-травні 2021 року міський конкурс творчих учнівських 
робіт «А в Одесі акація цвіте...» (далі - Конкурс).

3. Начальникам територіальних відділів освіти районів департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради, керівникам закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти:

3.1. Довести до відома педагогічних працівників інформацію про 
можливість участі учнів та вихованців закладів у Конкурсі відповідно до 
Положення (додається).

3.2. Врахувати, що до 15 травня 2021 року учасникам
Конкурсу необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням: 
https://docs.google.eom/forms/d/15Dak_JajgppKGcOhfzcxxfIi5kWBGxgsP5kIQflB_ 
8к/ебії?шр=8Ііаг^ .

3.3. Сприяти участі у Конкурсі учнів та вихованців закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти міста.

4. Відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Моргулець Н.А.):

4.1. Організувати роботу журі Конкурсу в онлайн режимі відповідно 
до Положення.

4.2. Підготувати проект наказу департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради «Про підсумки проведення міського конкурсу творчих учнівських 
робіт «А в Одесі акація цвіте...».

https://docs.google.eom/forms/d/15Dak_JajgppKGcOhfzcxxfIi5kWBGxgsP5kIQflB_


5. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Ковальчук І.В.) забезпечити інформаційну 
підтримку проведення Конкурсу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Чолак В.С.

Директор департаменту О.В. Буйневич

Сиваш О.Л. 
724-60-34



Додаток 1 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
від Л . 2021 № ' / с~>

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міського конкурсу творчих учнівських робіт 

«А в Одесі акація цвіте...»

Організатором міського конкурсу творчих учнівських робіт 
«А в Одесі акація цвіте...» (далі - Конкурс) є департамент освіти та 
науки Одеської міської ради за підтримки депутата Одеської міської ради, 
голови постійної комісії Одеської міської ради з питань житлово-комунального 
господарства Іваницького О.В.

Мета конкурсу

Мета конкурсу: виявлення та розкриття літературних здібностей та 
обдарувань підростаючого покоління, підтримки творчо обдарованої учнівської 
молоді, поглиблення знань учнів з історії та культури рідного міста, 
формування іміджу міста Одеси, як привабливого, культурного, туристичного 
центру України, а також з нагоди святкування Міжнародного дня захисту дітей.

Умови проведення Конкурсу

До участі у Конкурсі допускаються творчі роботи учнів закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти у вигляді віршів, мінітворів, есе обсягом не 
більше 2-х аркушів формату А4, надруковані шрифтом Times New Roman, 
текстового редактору Word, розміром 14 з міжрядковим інтервалом 1,5, 
державною мовою.

Робота має відповідати тематиці конкурсу, а саме: біла акація як символ 
м. Одеси (роль в історії міста, у житті одеських родин, почуття, які виникають в 
одеситів та гостей міста, коли цвіте акація).

До участі у Конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають умовам, 
що визначені цим положенням, є плагіатом робіт інших авторів, а також подані 
після завершення терміну прийому робіт.

Учасникам Конкурсу необхідно заповнити реєстраційну форму за 
посиланням:
https://docs.google.eom/forms/d/15Dak_JajgppKGcOhfzcxxfli5kWBGxgsP5kIQflB_ 
sk/edit?usp=sharing та прикріпити творчу роботу у форматі Microsoft Word 
(*.doc).

Критерії оцінювання,
визначення та нагородження переможців Конкурсу

Для оцінки творчих робіт учасників Конкурсу застосовується 10-бальна
система.

https://docs.google.eom/forms/d/15Dak_JajgppKGcOhfzcxxfli5kWBGxgsP5kIQflB_


Критерії оцінювання творчих учнівських робіт:
- відповідність змісту творчої роботи тематиці Конкурсу -  0-10 балів;
- грамотність -  0-10 балів;
- читацьке сприйняття тексту творчої роботи -  0= 10 балів;
- креативність та оригінальність стилю -0=10 балів;
- інноваційність, творчий підхід -0 -1 0  балів.
Максимальна сума балів, яку може набрати учасник Конкурсу за творчу 

роботу -  50 балів.
Журі Конкурсу, склад якого затверджується наказом департаменту освіти 

та науки Одеської міської ради, з числа учасників, які набрали найбільшу 
кількість балів, визначає переможців Конкурсу дистанційно в онлайн режимі.

Учасники Конкурсу нагороджуються грамотою, а переможці -  дипломом, 
пам’ятним подарунком або грошовою винагородою.



Додаток 2 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради
від Л .  СУ- № І Ї Ь

Склад журі
міського конкурсу творчих учнівських робіт 

«А в Одесі акація цвіте...»

Голова журі:
Іваницький О.В. - депутат Одеської міської ради, голова постійної 

комісії Одеської міської ради з питань житлово- 
комунального господарства (за згодою).

Співголова журі:

Чолак В.С. - заступник директора департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради.

Члени журі:
Голубовський Є.М. - віце-президент Всесвітнього клубу одеситів 

(за згодою);
Кохрихт Ф.Д. - редактор альманаху «Дерибасовская- 

Ришельевская» (за згодою);
Ліпінська А.І. - вчитель української мови та літератури Одеського 

ліцею № 63;
Назаренко Н.Р. - вчитель української мови та літератури Одеського 

НВК № 4;
Оклюк О.Г. - вчитель української мови та літератури Одеського 

НВК № 13;
Пойзнер М.Б. - почесний громадянин м. Одеси, член 

Всесвітнього клубу одеситів (за згодою).


