ПОЛОЖЕННЯ
про ІІІ Всеукраїнський історичний конкурс
«Непізнана історія мого краю. Герої нашого часу»
I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення історичного конкурсу
«Непізнана історія мого краю» (далі конкурс), умови участі в конкурсі та рекомендації
для підготовки до написання робіт учасниками конкурсу.
1.2. Конкурс проводиться щороку серед учнів 9-11 класів, які навчаються в
загальноосвітніх школах, Малих академія наук учнівської молоді або наукових
товариствах учнів.
1.3. Студенти вищих навчальних закладів будь-якого рівня акредитації та вчителі не
мають права змагатись в цьому конкурсі.
1.4. Основним завданням конкурсу є:
- написання проекту, який розкриває досі невідому історію (включаючи початок ХХ
ст.) визначної історичної постаті вашого села, міста, краю (опис матеріалів та їх
скановані світлини);
- стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;
- виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії,
залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах;
- реалізація здібностей талановитих учнів;
- формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей
суспільного життя;
- підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та
фахових дисциплін, формування у колах учнівської молоді навичок дослідницької
роботи;
- активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;
- підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових дисциплін,
фахової підготовки учнів;
- залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих
навчальних закладів, працівників наукових установ до активної роботи з
обдарованою учнівською молоддю.
1.5. Організатором конкурсу є Український католицький університет (далі УКУ).
1.6. Організаційно-методичне забезпечення УКУ здійснює разом з партнерами конкурсу:
Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Львівською
обласною Малою академією наук та порталом «Історична правда».
1.7. УКУ спільно з партнерами забезпечує контроль за дотриманням вимог цього
Положення.
1.8. Для організації та проведення конкурсу УКУ разом з партнерами конкурсу створює
організаційний комітет, призначає координаторів, експертів-консультантів, а для
перевірки виконання завдань та оцінювання результатів – журі.
1.9. Організатор конкурсу, відповідно до цього Положення розробляє умови проведення
конкурсу, якими визначається кількісний склад, місце та інші питання проведення
конкурсу.
1.10. Відбірний етап конкурсу проводиться у лютому – березні .

1.11. Заявки на участь в конкурсі надсилаються до організаційного комітету конкурсу до
16 березня поточного року.
1.12. Оргкомітет конкурсу розглядає заявки учасників, оцінює їх роботу та надсилає
запрошення авторам кращих робіт для участі у фінальній частині конкурсу.
1.13. Конкурс проводиться в один етап, відповідно до умов, затверджених наказом
організатора конкурсу.
1.14. Фінальний етап конкурсу проводиться в приміщенні філософсько-богословського
факультету УКУ.
1.15. Персональний склад оргкомітету і журі, в тому числі голови, секретаря, експертівконсультантів конкурсу затверджується наказом ректора Українського католицького
університету.
1.16. Умови проведення конкурсу визначаються і затверджуються УКУ. В умовах
визначаються критерії оцінювання учнівських проектів та інші питання проведення
конкурсу з урахуванням місцевих можливостей.
1.17. При потребі, конкурс проводиться за безпосередньої участі його представників від
Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної практики, Львівської
обласної Малої академії наук та порталу «Історична правда», які стежать за
дотриманням вимог цього Положення.
1.18. Звіти про проведення конкурсу подаються до УКУ, Львівського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, Львівської обласної Малої академії
наук та порталу «Історична правда».
1.19. Філософсько-богословський факультет УКУ, на базі якого проводиться конкурс,
готує приміщення і територію, матеріально-технічну базу, створює безпечні умови для
проведення конкурсу.
1.20. Вимоги та рекомендації до написання і оформлення конкурсних робіт учнів
додаються до умов конкурсу.
1.21. Будь-які винятки щодо участі учнів у конкурсі, не передбачені цим Положенням,
заборонені.
1.22. До місця проведення конкурсу учні прибувають організовано у супроводі
керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження,
учнівський квиток, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи або серії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті) (за наявності).

Додаток 1

Анкета учасника
«Непізнана історія мого краю. Герої нашого часу».
(Увага – обов’язково заповніть цю анкету.
Вона є першою сторінкою проекту кожного учасника)

Прізвище, ім’я, по-батькові
Дата народження
Домашня адреса:
(просимо вказати тільки назву
міста/села, район та область)
Назва проекту

Використані матеріали:

Місце навчання
(загальноосвітня школа)

Клас навчання:
Місце навчання (Мала академія
наук, або наукове товариство
учнів)
Контактний телефон
E-mail

Я погоджуюся на використання моїх персональних даних ________________
(підпис)

Додаток 2

Умови участі в конкурсі
«Непізнана історія мого краю. Герої нашого часу»

Учасники мають надіслати свої роботи до 23 березня 2015 року. Роботи приймаються за
адресою: вул. І. Свенціцького 17, м. Львів, 79011 (тема листа: «Історичний конкурс») або
ж на електронну пошту events@ucu.edu.ua (тема листа «Історичний конкурс»)

Журі конкурсу ознайомлюється з роботами всіх учасників і відбирає кращі роботи, котрі
будуть представлені до нагородження.

Критерії оцінювання учнівських проектів:
1.
2.
3.
4.

Аргументованість вибору теми, чіткість поставлених цілей та завдань проекту.
Актуальність досліджуваної проблеми, наявність елементів новизни.
Самостійність, оригінальність та доказовість суджень.
Повнота та глибина розкриття теми. Вміння чітко та в логічній послідовності
викладати свої думки, вміло застосовувати наукові терміни та поняття.
5. Вміння використовувати джерела та історичну літературу, критично оцінювати
факти, явища, ідеї.
6. Аргументованість висновків.
7. Грамотність та культура оформлення.
Фінал конкурсу і нагородження переможців відбудеться 4 квітня 2015 року в
Українському католицькому університеті за адресою: вул. Хуторівка 35а, м. Львів

Організатори конкурсу покривають витрати на проїзд для всіх Призерів конкурсу.
Покриття витрат також передбачене для однієї супроводжуючої особи Призера конкурсу
з-поза меж Львівської області.

Додаток 3
Рекомендації для підготовки до написання робіт
учасниками конкурсу
«Непізнана історія мого краю. Герої нашого часу»
1. Робота учасника конкурсу повина мати:
- чітко визначену тему (про що саме ви пишете). Від цієї теми, з огляду на
невеликий обсяг тексту, бажано не відступати. Помилкою буде намагатися
охопити якомога більше фактів, які стосуються теми – краще обмежитись
найважливішими.
- зрозумілу ідею (що саме ви хочете сказати цим текстом). Бажано, щоб ця ідея
не була банальною і очевидною, а пропонувала людям нові знання, свіжий
погляд на те, про що ви пишете. Цю ідею має передавати заголовок матеріалу.
2. Обсяг текстового матеріалу не повинен перевищувати три сторінки (А4,
одинарний пробіл). Роботу можна написати у формі тексту, фоторепортажу з
описом зображеного на світлинах, відео- чи аудіо-коментарів, тощо.
3. Робота має бути написана в одному стилі. Матеріал (текст, світлини, аудіо, відео)
має бути викладеним послідовно, із зрозумілою логікою розвитку сюжету або
думки. Не обов’язково писати складно, «як у газеті»; можна обрати стиль
звичайної розповіді.
4. Думки, оцінки та висновки автора слід відокремити від фактів. Для фактів і чужих
думок слід наводити джерело, звідки їх узято.
5. Якщо ви отримали інформацію, поспілкувавшись із певними людьми, називайте
цих людей.
6. Для вашої розповіді можуть бути необхідними загальновідомі факти, але не можна
обмежуватись лише ними. Пошукайте нові, досі невідомі чи маловідомі факти,
спогади, цитати, фото та інші речі, які можуть збагатити уявлення українців про
ваш край. Подібні речі можна знайти в місцевій бібліотеці, архіві, краєзнавчому
музеї, опитавши старших людей.
7. Перш ніж писати, обов’язково перевірте за допомогою пошуку в інтернеті, чи
немає вже опублікованих текстів на цю саму тему. Якщо знайдете, уважно
перечитайте їх і подумайте, що нового ви можете додати до вже написаного
іншими людьми.

