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П О Л О Ж ЕН И Я
П РО П РО В ЕД ЕН И Я ОЛ1М Ш АДИ
з предмета «1стор£я У кра’ш и»
серед студент!в ВНЗ I—II р!вн!в акредитаци Херсонеькох облает!
1. ЗАГАЛБН1 П О Л О Ж ЕН И Я
1.1.
Оргашзатором ол!мп!ади з предмета «1стор!я Укра'ши» е Рада
директорхв ВНЗ I—II рхвшв акредитащУ Херсонеькох облает!, обласне методичке
об’еднання викладам!в всесвггаьоУ icxopii та ieropn УкраУни, представники
цикловох
KOMicix
еощальнс-гумаштарних
дисциплин
та
адм!и!страци
Новокаховського приладобуддвного техникуму.
1.2. Олшшада з предмета «Icropi» УкраУни» проводиться для студент!»
першого та другого курсу вищих навчальних закладхв загальноосв!тньох
подготовки 1—11 р!вн!в акредитаци Херсонеькох облает!.
1.3. Мега проведения олшшади:
© в!дб!р та н!дтримка обдароваыоУ молод!;
* сприяння розкриттю, розвитку та рсал!зац!У зд!бностей етудент!в;
• формування !сторичних знань, розвиток творчого хсторичного мислення
студенпв, яке передбачае загальне розумшня хсторичного ироцесу в його
рЬноманттноет! й суперечност!, застосування юторичних значь i набутих умшь;
* розвиток у студентхв хнтересу й поваги до ieTopii та культури свого та !нпшх
народ!в, прагнення зберегти, примножити культурну спадщину своет краУни i
всього людства;
- сприяння розвитку !сторичноУ евщомоет!, розум!нкю завдакь, що стоять
перед державою i сотовою цив!л!зац!ею, критичному осмисленню минулого,
прот нозуванню майбутньох о;
* стимулюваиия творчох працх, ироцесу самовдосконалення студент!» та
науково- педагопчних пращвнитпв.
2. ОРГАН13АЦ1Я ОЛ1МП1АДИ
2.1. О.шмшада проводиться у два етапи:
I етап - внутр!шнхй - проводиться до 12 березня 2015 р. - у вищих
навчальних закладах облает! 1-11 р!вн!в акредитаци. Переможець ол!мп!ади
рекомепдуеться для участ! в обласшй ол!мп!ад!.
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II етаи - обласний - проводиться
Новокаховського приладобуд1вного техшкуму.

26

березня

2015

р.

на

6asi

З.У М О В И П РО ВЕД ЕН И Я ОЛ1МП1АДИ
3.1. СЫмшада проводиться на добровшьних засадах.
3.2. До участ! в II тур! ол1мтади з предмета «I сто pi я Укра'ши»
залучаються студенти, яю володдать наступними основними знаниями,
вмшнями та навичками:
• знати юторичш дати, хронолопчш меж!, пер!оди найважлив!ших под!й i
процест, поняття, м!еця под!й, обставини, учасник!в, результата под!й, пам’ятки
культури;
• визначати хронолопчн! меж! соц!ально-економ!чних ! пол!тичних под!й, Ух
послщовшсть та синхронн!сть, встановлювати в!дпов!дн!сть м!ж явищами,
процесами, [юд!ями та перюдами, снохами;
• характеризувати (визначати !стотн! характеры риси, складов!, етапи, в!хи)
под!й, явищ ! пронес!в минулого, д!яльн!сть видатних юторичних постатей;
• встановлювати вщповщшсть м!ж одиночними фактами ! типовими
загальними явищами, групувати (класиф!кувати) факта за вказаною ознакою;
• знати визначення !сторичних понять й терм!н!в, пояснювати ix;
• встановлювати причини та наслщки подш ! явищ, оц!нювати ix значения;
• працювати з 1сторичними документами р!зного зм!сту, а саме:
встановлювати вщповщшсть м!ж змютом фрагмента документа та певною
епохою, анал1зувати змют фрагмента !сторичного документа та пояснювати
основн! !де1, яю в!н висв!тлюе.
3.3. В!д кожного навчального закладу у другому еташ ол!мп!ади бере участь
один студент першого чи другого курсу загальноосв!тньо!' п!дготовки , який
пос!в I мюце у I eTani.
3.4. Учасник II етаиу повинен мата при соб! студентський квиток або
зал!кову книжку.
3.5. Час, вщведений на проведения обласноУ ол!мп!ади , - 2 академ!чш
шдини.
3.6. Заявки на участь в обласнш ол!мн1ад! надсилаються до 23 березня
2015 р. за адресою: 74900, м.Нова Каховка, пр. Перемоги, 11 або електронною
поштою за адресою: nkpt81@gmail.com
Телефон для довщок: (05549)7-26-94 та 050-8838457.
Заявки, над!слан1 шсля вказаноУ дати, до у ваги не беруться.
3.7. Кожен учасник ол!мп!ади отримуе умови завдань, apxymi для
виконання завдань та чернетки.
4. ЖУР1 ОЛ1М Ш АДИ
4.1.
Склад жур1 (до 5 ос!б) обираеться шляхом жеребкування в день
проведения ол!мп1ади !з викладач!в, як! супроводжують учасник!в ол!мп!ади, з
обов’язковим включениям представника навчального закладу, що проводить
обласну олгмшаду.
■J
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4.2. Жур! перев!ряе роботы учасниюв ол!мшади за встановленими
критер!ями ошнювання, анал1зуе шдсумки виконання студентами завдань,
виявляе характеры! помилки, дае оцшку р!вня пщготовки студентов та визначае
рейтинг учасниюв олшшади.
4.3. Навчальний заклад, який проводить ол!мп!аду, у той же день оголошуе
шдсумки проведения обласно'! ол!мшади з предмета «IcTopia Укра'ши». Г олова
жур! в десятиденний термш подае звгг про шдсумки проведения обласно!
ол!мп!ади з предмета «1стор1я Укра'ши» серед студентов вищих навчальних
заклад! в I—II р 1вшв акредитаци на адресу базового ВНЗ radadirektorivkherson@rambIer.ru.
5. АПЕЛЯ1ДШНА КОМ1СЯ
5.1. До складу апелящйнох ком!сй‘ входить по одному члену жур!, що
охпнювали кожне конкурсне завдання.
5.2. Апеляц!йна ком!с!я розглядас апеляцп учасник!в ол!мп1ади, як! були
подан! не п!зн!ше одшех години п!сля оголошення попередн!х результат!в.
6. ФУНКЦН ОБЛАСНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ОДНАННЯ ВИКЛАДАЧ1В
BCECBlTHbOlf ICTOPII ТА ТСТОРН УКРА1НИ ПРИ ШДГОТОВЦ1 ТА
ПРОВЕДЕНН1 ОЛ1МП1АДИ
6.1. Члени обласного методичного об’еднання у вщповщност! з
розподшеними темами в установлен! герм!ни надсилаюгь голов! методичного
об’еднання завдання для поповнення apxiey типовых завдань та вщповщають за *!х
коректн!сть.
6.2. Голова методичного об’еднання надсилае типове завдання до базового
ВНЗ для розповсюдження м!ж навчальними закладами з метою покращення якост!
п!дготовки студент! в-у час ни ю в ол!мп!ади.
6.3. П!сля проведения ол!мшади голова методичного об’еднання висвНлюе
результаты обласно! ол!мп!ади з дисциплши «1стор!я Укра'ши»
та надсилае до
базового ВНЗ протокол !з п1длисами голови жур! та секретаря ол1мшади i пакеты
завдань для формування арх!ву.
7. ПРОГРАМА ОЛ1МП1АДИ
7.1.Завдання до ол!мп!ади охоплюють пер!од
icTopii'
Укра'ши з
найдавшших час!в до початку XXI ст. та формуються на ш'дстав! матер!ал!в ,
п!дготовлених навчальними закладами.
7.2.Кожний навчальний заклад, який приймае участь в проведены!
ол!мп!ади, мае в установлен! термши (до 15.01.2015 р.) запропонувати св!й
вар!ант ол!мп!адних завдань, наданих до оргком!тету в електронному вигляд!
електронною поштою за адресою: nkpt81@gmail.com.
7.3.3агальний BapiaHT завдань ол!мп!ади буде складено через введения
тееив у комп’ютер шляхом автоматичного вщбору 3-5 завдань з кожного
запропонованого навчальними закладами вар!анту.
7.4. 40% тестовых завдань стосуються под!й icTopii з найдавн^ших час!в до
початку XX ст., а зокрема наступних тем:
■J
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* Стародавня ютор!я У кражи;
• Кшвська Русь та Г'алицько-Волинська держава;
* УкраТнсыб земш в XIV - XVIII стфВелике Кнжйвство Литовське,
виникнення та еволющя козантва, нацюнально-визвольна вшна украшського
народу середшш XVII ст., першд «Руши», остаточка л!кв!дац!я козацьког
автономп);
• Укращсыа земл! в XIX ст.( щ ш тика росшського царизму щодо УкраУни,
нацюнально - визвольний рух, його пол!тизац!я та утворення перших гоштичних
партий).
7.5, 60 % тестових завдань стосуються подШ icxopii" XX - початку XXI ст.,
починаючи з теми «УкраУнськ! земл! на початку XX ст.» та завершуючи темою
«У кража в умовах незал ежкоет!».
7.6, Учасникам ол!мшади будуть запропоноваш наступи! завдання:
* тести в к!лькост! 40 завдань в електронному вигляд! з одним вар!антом
правильно! вццювщц
® творч! завдання(створення пол!тичыого портрету украшського державного
дгяча, аналтз фрагменту !сторичного документу X X - початку' XXI ст.)
7.7.Творч! завдання, запропоноваш в!д кожного навчального закладу,
визначаються жеребку ванкя.м, виконуються в електронному вигляд! на
персональному комп Дотер г

g. КРИТЕР11 ОЦШЮВА1ШЯ ОЛ1МШАДИИХ ЗАВДАНЬ
8.1.
3а роботу, виконану у повному обсяз!, студент отримуе 60 бал!в, яю
розподшяються наступним чином:
• тести - кожна правильна в!дпов!дь I бал(веього - 40);
• творче завдання - пол!тичний портрет 10 бал!в;
• творче завдання - анал!з фрагменту историчного документу - 10 бал!в.

9. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИК1В ОЛ1МП1АДИ
9.1. Визначена за рейтингом кшьюсть бал!в е гадставою для присудження
призових М1сць студентам-учасникам ол1мшади.
9.2.
Переможцем обласноТ ол!мп!ади зважаеться студент, я кий набрав
найбтльшу кшьюс-ть бал!в в межах не менше 40 бал! в та одноостбно пос!в перше

Micue.
9.3. Призерами обласноУ ол!мп!ади можуть бути студенти, як! набрали не
менше 50% бал!в в!д кшькост! бал!в переможця, але не бшьите п’яти ос!б. Вони
нагороджуються грамотами Ради директор!в В Н З I-П р. а. Херсонсько! область
9.4. Навчальш заклади, студенти яких е переможцями II стану ол!мп!ади,
можуть звшьняти lx в!д складання !спиту чи зал!ку з предмета «Тстор1я УкраТни»
! матер!ально заохочувати.
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10. Ф1НАНСУВАННЯ ОЛ1МШАДИ
Ю Л.Витрати на вщрядження студент!в та суироводжуючих Ух oci6 з числа
викладач1в для участ! у обласноУ ол1мп!ади здшснюються Ухшми навчальними
закладами.
10.2. Матер1ально-техшчне забезпечення обласноУ олтмшади здшснюеться
навчальним закладом, де вона проводиться.

Методист базового ВНЗ I—II р. а.
ХерсонськоУ облает!

Т.О.Литвиненко

Голова методичного об’еднання
викладач!в всесвггньоУ icTopii та icTopii' УкраУни

О.В.Офатенко
J

