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Міністерство освіти і науки України
Державний заклад
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ З ПРЕДМЕТІВ ЗНО

«Луганщина – світанок України»

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 надати
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»).
Роботи надсилаються на адресу організаторів конкурсу до 25 січня 2016 року в
електронному вигляді (на електронну адресу оргкомітету dovuzlnu@gmail.com) або до
01.01.2016 р. поштовим відправленням (за адресою: Центр допрофесійної підготовки ДЗ
«ЛНУ імені Тараса Шевченка», пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, 92703).
Телефон для довідок: 0955311399.
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 відповідями (ім'я файлу має бути у такому форматі: Rob_Ivanov_S де Rob
– скорочено «робота»; нижнє підкреслення; повне прізвище; нижнє підкреслення; перша
літера імені).
Відповіді можуть бути або 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).
Організаційний комітет має право не допустити надану роботу до участі у конкурсі за
порушення термінів подання матеріалів і правил оформлення звіту.
Нагородження переможців та їх учителів, керівників найбільш активних
навчальних закладів планується провести у період з 01 лютого по 10 лютого 2016 р.
Конкурсне завдання
Підготувати письмову творчу роботу з сучасної історії Луганщини, як частини
Незалежної України. В роботі відобразити значення єдності держави, як головного чинника
розвитку України та процвітання її народу. Навести історичні приклади та історичні
паралелі, коли єдність народу допомагала у розбудові української державності.
Вимоги до робіт
Робота повинна мати до 10-15 сторінок друкованого тексту ( формат А4) та мати такі
частини:
- Титульна сторінка.
- Вступ (розкрити актуальність даної теми).
- Основна частина.
- Висновки.
- Використана література.
Критерії оцінювання:
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- науковість,
- повнота відповідей;
- логіка, грамотність побудови відповіді;
- обґрунтованість, доказовість;
- наявності творчого підходу та власної позиції учасника конкурсу (висловлювання
власних думок, пропозицій і рекомендацій з приводу вирішення завдань та ін.).
Робота оцінюється за 100 бальною шкалою.

Заявка
на участь у конкурсі для учнів старших класів з предметів ЗНО
Державного закладу
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

«Луганщина – світанок України»
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
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

