
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про міський творчий конкурс зі світової та російської літератури 

для учнів 8 – 11 класів 
 

   Конкурс оголошується у таких номінаціях: 

1.На кращий учнівський творчий проект для учнів 9-11 класів. 

(До участі запрошуються учні 9-11 класів шкіл з українською та російською мовами 

навчання). 

   Тема творчого проекту- «Розмірковуючи над улюбленим твором». 

2.На кращий відео проект- міні-фільм. (до участі запрошуються учні 11 класів шкіл з 

українською та російською мовами навчання). Тема відеопроекту:»Розмірковуючи над 

улюбленим твором». 

3.На кращу учнівську поезію для учнів 8,9,10,11 класів (До участі запрошуються учні 

8-11 класів шкіл з українською та російською мовами навчання). 

   Тема поезії- «Справа людини – її життя». 

4.На кращий учнівський твір (нарис) для учнів 10-11 класів. 

 (До участі запрошуються учні 10-11 класів шкіл з українською та російською мовами 

навчання). 

 

Тема твору- «Я снова здесь, в семье родной, 

                        Мой край, задумчивый и нежный!» 

                                                                  С.Єсенін 

 

Умови проведення конкурсу 

1.Конкурс проводиться з 15 грудня 2011 року до 20 березня 2012 року. 

2.Заявка на участь в конкурсі подається з 15 грудня 2011 року до 25 грудня 2011 року. 

3.Підбиття підсумків конкурсу відбудеться з 20 березня до 01 квітня 2012 року. 

Оголошення переможців – 01 квітня 2012 року. 

4.Вимоги до оформлення конкурсних матеріалів: 

4.1.Матеріали подаються роздрукованими на папері: 

-учнівський твір-нарис для учнів 10-11 класів – до 3 аркушів; шрифт – Times New 

Roman-14; вказана тема роботи, обов’язковим є підпис роботи учня (прізвище та ім’я), 

назва навчального закладу, прізвище вчителя. Робота мусить бути оформлена 

грамотно, з дотриманням норм мовлення; 

-учнівський творчий проект для учнів 9-11 класів подається в електронному вигляді 

(диски) – до 12 слайдів та роздрукованими на папері; слайд має мати назву; необхідно 

вказати прізвище та ім’я учня, назву навчального закладу, прізвище вчителя, місяць та 

рік виконання роботи; 

-учнівський відео проект –міні-фільм для учнів 11 класу подається в електронному 

вигляді (диски), тривалість фільму до 3 хвилин. Необхідно вказати прізвище та ім’я 

учня, назву навчального закладу, прізвище вчителя, місяць та рік виконання роботи; 

-учнівська поезія для учнів 8-11 класів – 1 аркуш, шрифт - Times New Roman-14, 

вказана тема роботи; прізвище та ім’я учня, назва навчального закладу, прізвище 

вчителя. Робота мусить бути оформлена грамотно. 

4.2.До матеріалу додається заявка-анкета учасника конкурсу. 

4.3.Матеріали подаються за адресою:м.Олександрія,вул.Свердлова,28. 



4.4.До участі в міському конкурсі подаються найкращі роботи учнів (по 2 роботи в 

кожній номінації та вікових категоріях від навчального закладу). 

4.5.Роботи оцінюються за 5-бальною системою. 

 

Критерії оцінювання робіт: 

Для творчих проектів та відео проектів: 

-обсяг опрацьованого матеріалу; 

-глибина опрацювання та його завершеність; 

-оригінальність розкриття теми й запропонованих рішень; 

-якісне оформлення роботи (анімація, відповідність фото тексту, музичний або 

звуковий супровід, естетичне оформлення). 

 

4.6.Переможці визначатимуться окремо в кожній номінації та віковій категорії. 

 

До уваги учасників конкурсу 

   Роботи, які не стосуються тематики оголошеного конкурсу, не відповідають обсягу, 

вказаному в умовах проведеного конкурсу, надані пізніше заявлених термінів або без 

заповненої анкети на участь , не розглядатимуться. 

 

 

Заявка-анкета учасника міського творчого конкурсу  

зі світової літератури   

та літератури для учнів 8-11 класів 

 

1.Прізвище, ім’я та по батькові учня. 

2.Назва навчального закладу, клас, прізвище учителя. 

3.Вид матеріалу, який надається на конкурс. 

4.Заявка має бути підписана особисто учнем. 

(Підпис учня завіряє учитель світової літератури або літератури)    


