
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

РІШЕННЯ 
чотирнадцятої сесії сьомого скликання 

 

  

28 вересня 2016 року           № 228  

 

Про затвердження Положення про ІІ (міський) етап обласного фестивалю-

конкурсу учнівських проектів самоврядування „Ми віримо в гарне майбутнє“ 

серед учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

Пирятинської міської ради 

 

Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

„Про освіту“, „Про позашкільну освіту“, рішення четвертої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.12.2015 № 73 „Про 

прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району бюджетних  установ (закладів освіти та спорту)“, з 

метою сприяння розвитку учнівської проектної діяльності, набуття досвіду 

громадянських дій та демократичної поведінки школярів у вирішенні соціально 

важливих суспільних проблем, формування лідерських якостей учнів та молоді, 

виховання соціально-правових компетенцій учнів та молоді Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади та активізації діяльності органів 

учнівського самоврядування закладів освіти Пирятинської міської ради, 

розглянувши лист відділу освіти Пирятинської міської ради від 05.09.2016 

№310/08.1-18 з додатками, міська рада  

 

ВИРІШИЛА 

 

1. Затвердити Положення про ІІ (міський) етап обласного фестивалю-

конкурсу учнівських проектів самоврядування “Ми віримо в гарне майбутнє” 

серед учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

Пирятинської міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С., відділ 

освіти Пирятинської міської ради (Шерзой Н.Г.), постійну комісію міської ради 

з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та 

соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

Міський голова        О.РЯБОКОНЬ 



 

 

Додаток  

рішення чотирнадцятої сесії  

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання  

28 вересня 2016 року № 228 

 

 

Положення 

         про ІІ (міський) етап обласного фестивалю-конкурсу учнівських 

проектів самоврядування “Ми віримо в гарне майбутнє” серед учнів 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

Пирятинської міської ради 

 

І. Загальні положення 

 

1. ІІ (міський) етап обласного фестивалю-конкурсу учнівських проектів 

самоврядування “Ми віримо в гарне майбутнє” серед учнів загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів (далі – ІІ етап фестивалю-конкурсу) 

проводиться відділом освіти  Пирятинської міської ради. 

   2. ІІ етап фестивалю-конкурсу проводиться з метою: 

  сприяння розвитку учнівської проектної діяльності, набуття досвіду 

громадянських дій та демократичної поведінки школярів у вирішенні соціально 

важливих суспільних проблем; 

 формування лідерських якостей учнів та молоді; 

 виховання соціально-правових компетенцій учнів та молоді; 

 активізація діяльності органів учнівського самоврядування закладів 

освіти Пирятинської міської ради. 

 3. Завданням ІІ етапу фестивалю-конкурсу є: 

 підтримка розвитку проектної діяльності школярів, спрямованої на 

формування в них активної життєвої позиції; 

 демонстрація (презентація) досягнень шкільних (районних) груп 

учнівського самоврядування; 

 виховання в учнів любові до рідного краю; 

пошук нових форм і методів формування в учнів навичок 

природоохоронної, пізнавальної, просвітницької діяльності; 

 пошук відповідно до норм чинного законодавства шляхів розв’язання 

суспільних проблем;  

 привернення уваги органів місцевого самоврядування, громадськості, 

педагогічних колективів до питань розвитку особистості; 

 підтримка талановитих школярів, сприяння їх самореалізації, 

стимулювання подальшої творчої діяльності. 

4. В ході проведення ІІ етапу фестивалю-конкурсу обробка персональних 

даних здійснюється з урахуванням вимог Закону України „Про захист 

персональних даних“. 

 



 

 

ІІ. Організація та проведення ІІ етапу фестивалю-конкурсу 

 

1. Підготовку та проведення ІІ етапу фестивалю-конкурсу здійснює відділ 

освіти Пирятинської міської ради. 

 2. До участі у ІІ етапі фестивалю-конкурсу запрошуються лідерські групи 

учнівського самоврядування (3 особи)  загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів. 

3. ІІ етап фестивалю-конкурсу проводиться з 20 по 31 жовтня. 

Визначається по одній команді –  переможниці від району (по номінаціям). 

 4. ІІ етап фестивалю-конкурсу проводиться у таких номінаціях: 

 „Відповідальність починається з мене“ (формування здорового способу 

життя); 

 „Охороняти природу – це здорово“; 

 „Я – громадянин України“ (патріотичне виховання); 

 „Ми знаємо свої права“; 

 „Лідерський рух“; 

 „Допоможи ближньому своєму“. 

 5. Дата, час та місце проведення ІІ етапу фестивалю-конкурсу 

визначається наказом відділу освіти Пирятинської міської ради. 

 6. Для організації та проведення ІІ етапу фестивалю-конкурсу 

створюється оргкомітет, а для оцінювання – журі. Склад оргкомітету та журі 

затверджується наказом відділу освіти Пирятинської міської ради 

 7. Для участі у ІІ етапі фестивалю-конкурсу надсилаються проекти 

лідерських груп учнівського самоврядування до відділу освіти Пирятинської 

міської ради  на поштову адресу: вул.Соборна, 21 м. Пирятин, 37000 та 

електронну адресу osvita_piryatin@ukr.net. 

 8. Для участі у ІІ етапі фестивалю-конкурсу подаються такі матеріали: 

 заявка на участь за встановленою формою згідно з додатком;  

 опис проекту, в якому розкрито тему, мету, завдання, очікувані 

результати, етапи підготовки та реалізації (вивчення актуальних тем та вибір 

проблеми для дослідження, дослідження проблеми, аналіз інформації, 

вирішення проблеми, реалізація проекту, підготовка проекту до представлення, 

висновки) в друкованому та електронному варіантах; 

 інші матеріали, що додаються до проекту та розкривають зміст проблеми 

(фотоматеріали, статті, написані на підставі опитування; стислі конспекти 

стосовно висвітлення проблеми в пресі, на радіо чи телебаченні; пропозиції 

громадських організацій; уривки з повідомлень державних установ; 

демонстраційні матеріали, текстові повідомлення, малюнки, карти, діаграми, 

заголовки до статей, статистичні таблиці, карикатури, ілюстрації тощо). 

 9. Стислий опис роботи над кожним проектом подається у довільній 

формі, який доповнюється двома-трьома фотографіями. 

 10. Конкурсні роботи повинні бути написані українською мовою з 

урахуванням сучасних вимог правопису: комп’ютерний набір на одній стороні 

аркуша білого паперу формату А4. При  цьому  використовується шрифт 

текстового редактора Word – Times New Roman розміру 14 з полуторним 



 

 

міжрядковим інтервалом. Текст конкурсної роботи необхідно друкувати, 

залишаючи параметри таких розмірів: лівий, правий, верхній та нижній – по  20 

мм. 

 11. Під час ІІ-го етапу фестивалю-конкурсу проводиться представлення 

команди (лідерської групи). Час представлення до 10 хвилин. 

 12. Під час ІІ-го етапу фестивалю-конкурсу проводиться представлення 

проекту та його захист, в ході якого використовуються мультимедійна 

презентація (до 15 слайдів) або відеоролик (до 10 хвилин) з описом всіх етапів 

роботи над проектом. На представлення та захист проекту відводиться до 15 

хвилин.  

 13. Оцінювання проектів під час ІІ етапу фестивалю-конкурсу 

здійснюється за такими критеріями: 

 відповідність теми номінації, повнота її розкриття – 10 балів; 

 методи реалізації та організації діяльності – 20 балів; 

актуальність порушеної теми – 10 балів; 

науковий підхід до вирішення порушеної проблеми – 10 балів; 

пізнавальне та виховне  значення роботи – 10 балів; 

змістовність, аргументованість, інструментальність (наявність засобів, 

технологій діяльності) – 18 балів; 

результативність діяльності – 12 балів; 

якість виконаної роботи – 10 балів. 

Максимальна кількість балів – 100. 

  14. Критерії оцінювання на ІІ етапі фестивалю-конкурсу: 

 структурованість, логічність та цілісність представлення проекту 

(команди) – 20 балів; 

 володіння аудиторією: уміння володіти собою; культура мовлення і 

спілкування; доброзичливість; комунікабельність; кмітливість і швидкість 

реакції – 20 балів; 

 командна робота – 20 балів. 

Максимальна кількість балів – 60. 

 

ІІІ. Визначення переможців та фінансування  

ІІ етапу фестивалю-конкурсу 

 

 1. Переможцями ІІ етапу фестивалю-конкурсу визначаються учасники, 

які набрали найбільшу кількість  балів. 

 2. Переможці ІІ етапу фестивалю-конкурсу нагороджуються грамотами 

відділу освіти Пирятинської міської ради. 

 3. Керівники (консультанти), які підготували переможців ІІ етапу 

фестивалю-конкурсу, нагороджуються подяками відділу освіти Пирятинської 

міської ради. 

 4. Проекти лідерських груп учнівського самоврядування, що стали 

переможцями ІІ етапу фестивалю-конкурсу, надсилаються для участі у ІІІ 

(обласному) етапі фестивалю-конкурсу до 01 листопада на поштову адресу: 



 

 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. 

М.В.Остроградського, вул. Соборності, 64-ж, м. Полтава, 36014.  

 5. Фінансування ІІ етапу фестивалю-конкурсу здійснюється відділом 

бухгалтерського обліку та звітності Пирятинської міської ради відповідно до 

затвердженого кошторису. 

 6. Для забезпечення та підготовки проведення ІІ етапу фестивалю-

конкурсу в установленому порядку можуть залучатися благодійні внески, 

спонсорська допомога та інші надходження, не заборонені чинним 

законодавством України. 

 

 

Начальник відділу освіти        Н.Г.Шерзой 

 

 

Секретар міської ради      Т.Г.Чайка 

  

 

 

 


