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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

«Юний літературознавець-2015»
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»).
Відповіді надсилаються на електронну пошту lugalit2015@ukr.net, одним листом із темою
«Конкурс» до 25.01.2016 року.
До листа прикріплюються два файли:
1) заявка 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).
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 допустити надану роботу до участі у конкурсі за
порушення термінів подання матеріалів і правил оформлення звіту.
Переможці та призери конкурсу визначаються за кількістю набраних балів, якщо звіт
набирає:
- від 86 до 100 балів, то присуджується I місце;
- від 71 до 85 балів, то присуджується IІ місце;
- від 55 до 70 балів, то присуджується 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

1. Закінчіть твердження.
А) За мотивами «Слова о полку Ігоревім» Тарас Шевченко написав…..
Б) «Огнистою інвективою проти «темного царства» Іван Франко назвав поему Тараса Шевченка…
В) За проблематикою вкажіть назву твору, його автора.
Проблематика: засудження індивідуалістичної психології дрібних власників, змалювання
безправності, темноти, роз'єднаності усього українського селянства в добу бурхливого наступу
капіталізму, проблема батьків і дітей, кохання й сімейного щастя…
Г) Про кого з творців сучасники говорили, що «Він більше працював, ніж жив»?....
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Д) Про яку когорту письменства написав наступні рядки Іван Драч?
Куди йдемо? Яка нас хвиля
Жене на кам’яні вітри?
Якого виґвалтуєм звіра,
Щоб з ним загинуть допори?
Атомні цвяхи, мудрі бляхи
І філософські манівці,
І сита морда костомахи
З кривавим прапором в руці…
Критерії оцінювання: максимальна кількість балів за завдання – 10 (кожна правильна відповідь –
2 бали)
2. Здійсніть аналіз поезії.
Стояла я, а дні все бігли... бігли...
Вони не знають що таке зупинка
Хвали життя – чи, як собака, скигли,
Й на трохи не зупиниться хвилинка.
Мовчала я, але думки летіли...
Вони не знають зовсім перепони
Злі, добрі, смілі і не смілі...
Не язика, це – серця є закони.
Стояти і мовчати – бігти, говорити...
Немає значення, життя всерівно плине...
Лише душі – їй треба вік творити,
Її труди – спасіння нам єдине.
(Катруся Степанка)
Критерії оцінювання:
Максимальна кількість балів за завдання - 40
Науковість та повнота відповіді – 10
Логіка, грамотність побудови відповіді – 10
Обґрунтованість, доказовість відповіді – 10
Наявність творчих думок та виявлення власної позиції – 10
3. Оберіть одне творче завдання на вибір, виконайте його.
А) Напишіть твір-роздум на тему:
«Народе мій, до тебе я ще верну,
І в смерті обернуся до життя».
Б) Напишіть лист до письменника (персоналію оберіть із запропонованих) і в ньому з’ясуйте
ідейно-тематичний зміст, жанрово-стильові особливості прози (на прикладі одного або кількох
творів).
І – М. Коцюбинський
ІV – М. Черемшина
ІІ – В. Стефаник
V – О. Кобилянська
ІІІ – Л. Мартович
VІ – В. Винниченко
В) Напишіть сильвету про письменника новітньої доби (персоналію оберіть самостійно).
Критерії оцінювання:
Максимальна кількість балів за завдання - 50
Науковість та повнота відповіді – 10
Логіка, грамотність побудови відповіді – 20
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Обґрунтованість, доказовість відповіді – 10
Наявність творчих думок та виявлення власної позиції – 10

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

«Юний літературознавець-2015»
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
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

