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Пояснювальна записка
У конкурсі можуть брати участь як учні 10-11-х, так і 8-9-х класів. Конкурс проводиться з 10
грудня 2015 р. до 25 січня 2016 р., у цей термін необхідно подати заповнену анкету та виконані
завдання. Завдання виконуються вдома.
Матеріали конкурсу для учнів додатково розміщені у вільному доступі на офіційному сайті
університету http://luguniv.edu.ua/ вкладка «Оголошення» та у соціальній групі «В контакті»,
адреса сторінки: https://vk.com/lnu_dp (сторінка факультету допрофесійної підготовки ДЗ «Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка»).
Відповіді надсилаються на електронну пошту okunkova1@mail.ru, одним листом із темою
"Конкурс" до 25.01.2015 р. До листа прикріплюються два файли:
1) анкета учасника (ім'я файлу має бути у такому форматі: An_Ivanov_S, де An – скорочено
«анкета»; нижнє підкреслення; повне прізвище; нижнє підкреслення; перша літера імені);
2) файл із есе в обсязі до 3-х сторінок (ім'я файлу має бути у такому форматі: Rob_Ivanov_S де
Rob – скорочено «робота»; нижнє підкреслення; повне прізвище; нижнє підкреслення; перша літера
імені).
Робота може бути у текстовому редакторі Word або у вигляді прикріплених фотографій власного
рукописного тексту (фото мають бути чіткими, високої якості, аби можна було б прочитати рукописний
текст без будь-яких зусиль).
За необхідністю матеріали (заявку та виконану роботу) можна надіслати до 01.01.2016 р.
поштовим відправленням за адресою оргкомітету: Центр допрофесійної освіти ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка», пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, 92703.
Організаційний комітет має право не розглядати роботи конкурсантів через порушення ними
термінів подання матеріалів і правил оформлення звіту.
Переможці та призери конкурсу визначаються за кількістю набраних балів за такими критеріями:
- від 86до 100 балів – I місце;
- від 71 до 85 балів – IІ місце;
- від 55 до 70 балів – III місце.
Нагородження перможців та їх учителів, керівників найбільш активних навчальних
закладів планується провести у період з 01 лютого по 10 лютого 2016 р.
Конкурсні завдання
Роботи необхідно писати англійською мовою у жанрі есе до 3-х сторінок.
Рекомендована широка тематика (вона може поглиблюватися на розсуд учня аспектно):
1. Мірило “Щастя” в нас та з нами. Воно сьогодні щедре, завтра ні, та цінники на все розставить,
які інфляція не з’їсть. \ We have with us the measurement of "Happiness" that can be generous today but not
tomorrow. It can put price tags on everything that inflation won’t ever eat.
2. …трагедія, туга та подвиг. Все починається з любові… (Роберт Рождественський). \ the
tragedy, the grief and heroism. It all starts with “Love” ... (Robert Rozhdestvensky).
3. Епоха нам кричить! Щоб душі не черствіли ми то ім'я Людина носити завжди вміймо! \ The
epoch shouts! In order not to harden our soul we could always bear the “Man” name!
4. Я щасливий коли … \ I am happy when…
5. Як побачити диво мрії, що збулась? \ How to see the miracle of the dream, which has become true?
6. Люди які можуть називатися "Совістю". \ People who can be called “Conscientious”.

7. Великі вчинки "Маленьких людей". Як це? \ Heroic deeds of “Small people”. How is it?
8. Ти знаєш як виростити крила, щоб в немочі досягати мети? Скажи або запитай у оточуючих. \
Do you know how to grow wings to reach the goal in weakness? Say or ask others.
9. Англійська мова в сферах молодіжного спілкування. \ English language in the spheres of youth
communication.
10. Факти про Англійську мову, що зацікавлять слухачів узнати більше та відкрити для себе нові
знання. \ The facts about English language, which will be interesting for listeners to acquire new knowledge.
Критерії оцінювання роботи
Максимальна кількість балів за конкурсну роботу – 100 балів.
Критерії оцінювання:
- науковість, повноти відповіді – 15 б.
- логіки, грамотності побудови відповіді – 15 б.
- обґрунтованість, доказовість відповіді – 20 б.
- наявність творчого підходу та власної позиції учасника конкурсу (висловлювання власних
думок, пропозиції і рекомендації з приводу завдання та ін.) – 50 б.
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на участь у конкурсі для учнів старших класів з предметів ЗНО
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1. Прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Рік народження
_____________________________________________________________________________________
3. Клас або назва групи, гуртка __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Загальноосвітня (або позашкільна) установа, її електронна адреса (за наявності)______________
_____________________________________________________________________________________
5. Населений пункт (район)_____________________________________________________________
6. Контактна інформація учасника: мобільний телефон, домашня адреса, електронна
адреса_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Прізвище, ім'я, по батькові вчителя (керівника гуртка), його мобільний телефон,електронна адреса
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

