
Загальноміський Конкурс серед учнів старших класів (2018р.) 

«Мій Маріуполь: реалії та перспективи економічного розвитку» 

 

1. Загальні положення: 

1.1. Організаторами проведення Конкурсу серед школярів «Мій Маріуполь: реалії та перспективи 

економічного розвитку» є: 

 Департамент освіти Маріупольської міської ради; 

 Департамент з питань економіки Маріупольської міської ради; 

 Маріупольський державний університет.  

 

1.2. У Конкурсі можуть брати участь учні 9-11 класів загальноосвітніх установ міста 

 

2. Основні цілі та завдання Конкурсу: 

 розвиток творчого і наукового потенціалу молоді міста; 

 встановлення наукових і ділових контактів між учнями різних шкіл і залучення молодих 

дослідників до наукової роботи; 

 сприяння всебічному розвитку особистості учня, придбання їм навичок роботи в творчих 

колективах, залученню до організаторської та інноваційної діяльності; 

 сприяння соціально-економічному розвитку міста. 

 

3. Напрями досліджень: 

 диверсифікація економіки міста; 

 зарубіжний досвід розвитку міського господарства; 

 роль малого та середнього бізнесу в соціально-економічному розвитку міста. 

  

4. Порядок організації та проведення Конкурсу: 

4.1. Учні загальноосвітніх закладів міста, які бажають взяти участь у Конкурсі, повинні подати 

на розгляд Конкурсного журі заявку на участь у Конкурсі (див. Додаток 1) в електронному 

вигляді за адресою: іe@mdu.in.ua не пізніше строку, який зазначено у графіку проведення 

Конкурсу (Додаток 3) 

 

4.2. Всі роботи повинні бути виконані в рамках тематики Конкурсу. 

 

4.3. Творчі роботи учасник повинен надіслати до Оргкомітету Конкурсу в друкованому вигляді 

за адресою: м Маріуполь, пр. Будівельників 129-а (кафедра економіки та міжнародних економічних 

відносин МДУ, аудиторія 316) 

 

Телефон для довідок: 58-75-53 (кафедра економіки та міжнародних економічних відносин МДУ) 

     067-268-19-44 (доцент кафедри Ніколенко Тамара Іванівна) 

 

4.4. Роботи після проведення Конкурсу учасникам не повертаються. Матеріали, що не 

відповідають умовам Конкурсу, не розглядаються. 

 

5. Вимоги до оформлення творчих робіт: 

5.1. У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення актуальності, мети, 

завдань, об’єкта та предмета дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів та 

результатів. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та 

аргументовано, без загальних слів та міркувань. 

mailto:іe@mdu.in.ua


5.2. Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку 

розташування є: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаної 

літератури, додатки (за необхідності). 

 

5.3.  Обсяг творчої роботи (проекту) повинен складати 20-25 сторінок друкованого тексту 

формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзацний відступ 

– 1 см. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20мм). 

  

5.4. Титульний лист творчої роботи оформлюється відповідно до Додатку 2. 

 

5.5. Основний текст роботи починається з другої сторінки 

 

6. Графік проведення Конкурсу, підведення підсумків Конкурсу та нагородження 

переможців (Додаток 3). 

 

6.1. Критерії оцінки творчих робіт: 

 розкриття теми роботи; 

 соціальна значимість і актуальність роботи; 

 творчий підхід до написання роботи; 

 рівень самостійності виконання роботи; 

 формулювання основних висновків по роботі; 

 оригінальність пропозицій і рекомендацій; 

 

6.2. Нагородження переможців конкурсу: 

 за зайняте перше, друге і третє місця – Дипломи Департаменту освіти Маріупольської 

міської ради; Департаменту з питань економіки Маріупольської міської ради; 

Маріупольського державного університету; 

 Учасники конкурсу відзначаються листами подяки від Департаменту освіти і 

Департаменту з питань економіки Маріупольської міської ради, Маріупольського 

державного університету; 

 

6.3. За погодженням з Оргкомітетом Конкурсу підприємства і організації можуть засновувати 

спеціальні призи та премії. 

 

7. Склад Конкурсного журі: 

До складу конкурсної комісії входять не менше 3 вчених, фахівців-практиків, які затверджуються 

оргкомітетом Конкурсу. 

 

8. Оргкомітет Конкурсу: 

Кандидатури організаційного комітету Конкурсу визначаються спільним рішенням організаторів 

конкурсу, визначеними п.1.2. даного положення. 

 

9. Спонсори: 

Спонсори можуть залучатися до проведення Конкурсу за попереднім погодженням з 

оргкомітетом 

 

 

 

 



Додаток 1 

Заявка на участь у загальноміському конкурсі серед школярів 

«Мій Маріуполь: реалії та перспективи економічного розвитку» 

 

ПІБ (повністю) учасника конкурсу 

 
 

Назва роботи 

 
 

Повна назва навчального закладу конкурсанта 

 
 

П.І.Б. (повністю), керівника 

 
 

Місце роботи, посада, науковий ступінь 

керівника 
 

Контактний телефон керівника 

 
 

 

 

  



ДОДАТОК 2 

Оформлення титульного листа наукової роботи 

 

 

  

ДЕПАРТАМЕН ОСВІТИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

  

 

  

 

 

ЗАГАЛЬНОМІСЬКИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ 

 

 

Тема: «__________________________________________» 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

Виконав: 

(П.І.Б. автора роботи) 

 

  

 

  школа №__ 

(Повна назва навчального закладу) 

  

 

Науковий керівник: 

(П.І.Б. керівника, 

посада і місце роботи) 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

Маріуполь – 2018 



ДОДАТОК 3 

 

Графік проведення загальноміського Конкурсу серед учнів старших класів (2018р.) 

«Мій Маріуполь: реалії та перспективи економічного розвитку» 

№  Опис етапу Основний 

виконавець 

Співвиконавці Строк 

виконання 

1. Оголошено про проведення конкурсу 

серед шкіл м Маріуполя, поширення 

інформаційних листів через Департамент 

освіти 

(Залучення зацікавленої молоді серед 

школярів до участі в конкурсі) 

Кафедра економіки 

та міжнародних 

економічних 

відносин 

Маріупольського 

державного 

університету 

 

Департамент освіти 

Маріупольської 

міської ради 

Департамент з питань 

економіки 

Маріупольської 

міської ради  

12.03.18.-

18.03.18. 

 

 

2. Збір заявок на участь у конкурсі, 

реєстрація учасників 

(Визначення кількісного складу учасників 

Конкурсу) 

Кафедра економіки 

та міжнародних 

економічних 

відносин 

Маріупольського 

державного 

університету 

 

Департамент освіти 

Маріупольської 

міської ради 

19.03.18.-

31.03.18. 

3. Проведення консультацій з написання 

робіт, прийом творчих робіт  

(Підвищення рівня професійної 

підготовки вчителів економіки міста, 

забезпечення високого рівня якості 

творчих робіт серед школярів) 

Кафедра економіки 

та міжнародних 

економічних 

відносин 

Маріупольського 

державного 

університету 

Департамент освіти, 

Департамент з питань 

економіки 

Маріупольської 

міської ради 

02.04.18.-

30.04.18. 

 

 

4. Презентація творчих робіт школярів 

(Ознайомлення широкого загалу з 

результатами конкурсу, налагодження 

творчих контактів серед школярів і 

вчителів, презентація результатів 

наукових досліджень)  

 

Кафедра економіки 

та міжнародних 

економічних 

відносин 

Маріупольський 

державний 

університет 

 

Департамент освіти 

Маріупольської 

міської ради 

Засоби масової 

інформації міста,  

 

Департамент з питань 

економіки 

Маріупольської 

міської ради 

 

04.05.18. 

 

 

5. Підведення підсумків та церемонія 

нагородження переможців Конкурсу 

(висвітлення в ЗМІ результатів Конкурсу) 

Маріупольський 

державний 

університет 

 

Департамент освіти 

Маріупольської 

міської ради 

Департамент з питань 

економіки 

Маріупольської 

міської ради  

 

Засоби масової 

інформації міста,  

11.05.18. 

 

 


