МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

11.11.2019 № 22.1/10-4205
На № ____ від __________

Ректорам (директорам) інститутів
післядипломної педагогічної освіти,
керівникам закладів освіти
Про організацію та проведення
Міжнародного учнівського конкурсу
юних істориків «Лелека – 2020»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 02 лютого 2012 р. № 98 «Про затвердження Правил проведення
Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2012 р. за № 257/20570, та наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.03.2012 № 269
«Про проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків
«Лелека», з метою активізації вивчення історії в закладах загальної середньої
та професійної (професійно-технічної) освіти, розвитку творчих здібностей
учнів та їх патріотичного виховання 20 березня 2020 року відбудеться
Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека – 2020» для учнів
5–11 класів закладів загальної середньої та учнів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти.
Наголошуємо, що у 2019-2020 навчальному році конкурс проводиться
відповідно до Правил та рекомендацій, що додаються. Просимо інформувати
заклади освіти про організацію та проведення конкурсу у регіонах. Звертаємо
увагу, що участь учнів у конкурсі є добровільною.
Заявки на участь у цих змаганнях будуть прийматися Оргкомітетом до
15 лютого 2020 року за електронною адресою: Е-mail: leleka2012@ukr.net
Отримати детальну інформацію щодо участі учнів у конкурсі
та умов його проведення можна за тел. (050) 720-33-31; (097) 992-37-05;
Е-mail: leleka2012@ukr.net.
Матеріали для підготовки до змагань розміщені на сайті:
www.osvitniy-prostir.com.ua

В. о. директора

Гінетова Т.Л. тел. 248-18-13

Ю. І. Завалевський

Додаток
до листа Інституту модернізації
змісту освіти
від 11.11.2019 № 22.1/10-4205
Рекомендації
щодо організації та проведення
Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека-2020»
Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека» щорічно
проводится відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 02.02.2012 р. № 98 «Про затвердження Правил проведення
Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 20.02.2012 р. за № 257/20570.
Конкурс проводиться Інститутом модернізації змісту освіти на базі
Всеукраїнської громадської організації «Освітній простір».
Координацію роботи з організації та проведення конкурсу в регіонах
здійснюють на громадських засадах регіональні та районні координатори
спільно з керівниками закладів освіти, вчителями, викладачами, керівниками
гуртків та методистами.
Вагома роль у популяризації та проведенні конкурсу на місцях належить
відповідним органам управління освітою, інститутам післядипломної
педагогічної освіти, методичним підрозділам районів, які інформують
керівників закладів освіти, вчителів і викладачів, які зацікавлені в залученні
школярів до участі в історичних інтелектуальних змаганнях.
Під час проведення очного туру учні відповідного класу індивідуально
отримують комплекти завдань разом з бланками відповідей. Кожному учаснику
пропонується виконати 30 завдань з історії України та всесвітньої історії за
трьома рівнями складності. До кожного із тестових завдань пропонується
чотири варіанти відповідей.
За підсумками конкурсу, відповідно до набраних балів, учасники
нагороджуються дипломами переможців та сертифікатами учасників.
У 2019-2020 навчальному році Міжнародний учнівський конкурс юних
істориків «Лелека – 2020» відбудеться 20 березня 2020 року. Участь у
конкурсі є добровільною. Заявки від обласних координаторів та списки
учасників потрібно надіслати до Оргкомітету не пізніше 15 лютого 2020 року.
Для організації та проведення конкурсу на місцях потрібно:
1. Організатору конкурсу у навчальному закладі зареєструватися у
районного (міського або об’єднаної територіальної громади) координатора. У
разі відсутності такої особи заявка та списки учнів безпосередньо подаються
обласному координатору, який формує та надсилає до Оргкомітету узагальнену
заявку та списки учасників від відповідного регіону.
2. Вчитель (викладач) надає районному (міському або об’єднаної
територіальної громади) координатору необхідні дані про учасників свого
навчального закладу (на групу не менше 10 учнів).
3. Районний (міський або об’єднаної територіальної громади)
координатор оформляє загальну заявку, в якій зазначає усі навчальні заклади,
кількість учасників за класами і надсилає її обласному координатору у
визначені строки.

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків
«Лелека – 2020» від ____________ЗЗСЗ, ЗПТО (регіону, району (міста), села)
ЗЗСЗ, ЗПТО
(повна назва)
5
класи
клас

Адреса закладу освіти,
контактні телефони, Е-mail
6
7
8
9
10
клас
клас
клас
клас
клас

ПІБ координатора
(вчителя, викладача)
11
Всього З них–
клас
пільго
вики

Кількість
завдань

Списки учасників відповідного навчального закладу подаються у таблиці:
шифр
Назва ЗЗСЗ, ЗПТО
5 кл
6 кл
7 кл
8 кл
Класи
Кіл-сть учнів
№
Прізвище, ім’я учасника
з/п

9 кл

ПІБ вчителя (викладача)
10 кл
11 кл
Разом

шифр ЗНЗ

клас

кількість
балів

Комплекти завдань, бланки відповідей, дипломи, подарунки,
інформаційні збірники та інша друкована продукція з логотипом конкурсу
надсилаються Оргкомітетом до регіональних координаторів, які передають їх
районним (міським) координаторам для вручення цих матеріалів учасникам.
Інформаційні матеріали для підготовки до змагань, форми заявок, у яких
подаються окремо кількість і списки учасників від кожного навчального
закладу та кількість учасників від регіону, розміщені на сайті Всеукраїнської
громадської організації «Освітній простір»: www.osvitniy-prostir.com.ua.
Пакети з бланками відповідей учасників, а також уточненими списками
учнів (на електронних носіях) надсилаються у день виконання завдань на
адресу Оргкомітету: 03170, м. Київ, вул. Міжнародна, 49, Всеукраїнська
громадська організація «Освітній простір».
Отримати детальну інформацію щодо умов проведення конкурсу, участі у
ньому учнів навчальних закладів можна також за тел. (050) 720-33-31; (097)
992-37-05; (093) 509-91-47. Заявки від обласних координаторів на участь у
конкурсі та списки учасників можна надіслати на Е-mail: leleka2012@ukr.net.

