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Міністерство освіти і науки України
Державний заклад
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
ДЛЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ З ПРЕДМЕТІВ ЗНО
I. Мета проведення
Конкурс проводиться з метою:
- розширення й поглиблення знань учнів із навчальних предметів, які виносяться на зовнішнє
незалежне оцінювання;
- виявлення талановитої учнівської молоді старшої школи;
- налагодження та оптимізації співпраці між університетом, інститутом та загальноосвітніми
навчальними закладами, позашкільними установами.
Заплановано нагородження учнів-переможців та їх учителів, керівників найбільш
активних загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних установ.
II. Керівництво
Загальне керівництво і підготовку конкурсу здійснює Центр допрофесійної освіти ДЗ
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» спільно з Луганським обласним
інститутом післядипломної педагогічної освіти.
Зміст конкурсних завдань готують інститути та факультети, профільні кафедри на яких
здійснюється підготовка фахівців за навчальними предметами, які виносяться на конкурс.
ІІІ. Учасники конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів,
учасники профільних груп шкіл і позашкільних установ.
IV. Терміни і умови проведення
Конкурс проводиться з 10.12.2015 р. до 25.01.2016 р. Завдання виконуються у вільний час,
допускається використання друкованих джерел інформації та Internet ресурсів.

Матеріали конкурсу для учнів додатково розміщені у вільному доступі на офіційному сайті ДЗ «ЛНУ
імені Тараса Шевченка» http://luguniv.edu.ua/ вкладка «Оголошення», на офіційному сайті ЛОІППО
http://loippo.edu.ua/ та у соціальній групі «ВКонтакті», адреса сторінки: https://vk.com/lnu_dp (сторінка
Центру допрофесійної освіти ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»).

V. Умови участі
Для участі у конкурсі необхідно надіслати:
- заявку на участь у конкурсі (Додаток А);
- виконану роботу.
Матеріали надсилають до 25.01.2016 р. на вказану у завданнях електронну адресу або, за
необхідністю, до 01.01.2016 р. надсилають поштовим відправленням за адресою оргкомітету: Центр
допрофесійної освіти ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, 92703.
Учні можуть виконувати завдання з одного декількох або всіх предметів.
Конкурсні відповіді оформлюються відповідно до вимог наданих до завдань із предметів.
Організаційний комітет має право не допустити надану роботу до участі у конкурсі за
порушення термінів подання матеріалів і правил оформлення робіт.
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VІ. Підведення підсумків
Підведення підсумків конкурсу здійснюється відповідно до розроблених критеріїв та вимог до
оцінювання конкурсу.
Максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання всіх завдань з одного
предмету, складає 100 балів.
Критерії оцінювання завдання з предмету розробляють інститути та факультети, кафедри з
урахуванням:
- науковості і повноти відповідей;
- грамотності і логіки побудови відповідей;
- обґрунтованості та доказовості відповідей;
- акуратності виконання;
- наявності власної позиції учасника конкурсу (висловлювання власних думок, пропозицій і
рекомендацій з приводу вирішення певних проблем та ін.).
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 такою градацією:
від 86 до 100 балів – I місце;
від 71 до 85 балів – IІ місце;
від 55 до 70 балів – III місце.
Нагородження переможців та їх учителів, керівників найбільш активних загальноосвітніх
навчальних закладів та позашкільних установ планується провести у період з 01 лютого до 10 лютого
2016 р.
Додаток А

Заявка
на участь у конкурсі для учнів старших класів з предметів ЗНО
Державного закладу
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
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 гуртку), його мобільний телефон (обов'язково),
електронна адреса (за наявності).

