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педагогічної освіти
учитель історії Тернопільської спеціалізованої
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Вимоги до оформлення конкурсних робіт
До участі в конкурсі приймаються роботи на тему «Духовні святині
рідного краю» у номінаціях «Література» та «Історія України і
державотворення», які раніше не подавалися до участі в інших наукових і
творчих конкурсах регіонального та державного рівнів.
Творчі роботи з літератури за вибором автора можуть бути
різноманітними за жанром.
Роботи у номінації «Історія України і державотворення» повинні мати
оригінальні назви (загальна тема конкурсу («Духовні святині рідного краю»)
та теми-назви окремих конкурсних робіт не повинні повністю
повторюватися).
У конкурсних роботах з історії мають бути описані архітектурні та
культурні пам’ятки - духовні святині рідного краю, висвітлено життєвий
шлях відомих та маловідомих історичних постатей, які вплинули на розвиток
духовного та культурного життя українського народу. Цьогоріч роботи також
присвячуються будівничим храмів - найкращих здобутків національної
культури та духовної спадщини.
Конкурсні роботи з історії мають носити дослідницький характер, із
обов’язковим залученням оригінальних джерел (джерела усної історії, архівні
матеріали, матеріали періодики, мемуари, щоденники, кіно-фотодокументи
тощо) та складатися зі вступу, у якому автор обґрунтовує мету свого
дослідження; основної частини, у якій розділи повинні мати назву та
обов’язкове логічне завершення структурних компонентів основної частини;
висновку; списку використаних джерел і літератури, укладеного відповідно
до норм чинного Національного стандарту України.
До усіх конкурсних робіт з історії обов’язково додаються тезианотації (короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок. Конкурсна робота
може бути виконана одним або кількома авторами. Наставниками юних
дослідників можуть бути вчителі, викладачі, керівники гуртків тощо.
Текст конкурсних робіт у номінаціях «Література» та «Історія України
і державотворення» роздруковується на папері формату А4, з використанням
шрифта Times New Roman (кегль 14; інтервал полуторний). Обсяг роботи 15-25 сторінок (поля: ліве - 30 мм, нижнє і верхнє - по 20 мм, праве - 10 мм).
Поетичні доробки учнів подаються у довільній формі.
Разом із роботами подається заявка, у якій необхідно вказати:
прізвище, ім'я та по батькові учня - автора роботи, клас навчання, повну
назву закладу освіти (як вказано у Свідоцтві про державну реєстрацію
юридичної особи), тему конкурсної роботи, а також прізвище, ім'я, по
батькові вчителя-наставника, а в окремих випадках - місце його роботи
(якщо наставник не працює у тому закладі освіти, де навчається учень).

Заявка на участь у ___етапі
XVIII Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості,
присвяченого Шевченківським дням
(номінація «Історія України і державотворення»/«Література»)
№ Прізвище, ім'я, Клас
з/п по батькові
учня
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