
 
 
 
 
 
 
 

У конкурсі "Публічна дипломатія 2021" громадське завдання 
фінансоване Міністерством закордонних справ Республіки Польща 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В ІСТОРИЧНИХ  КОНКУРСАХ 

Історичні конкурси охоплюють три теми: 

- Конституція 3 травня; 

- Битва під Хотином 1621 р.; 

- Союз Пілсудського-Петлюри. 

Конкурси розраховані на різні вікові групи учасників та різний рівень 

історичних знань (вчителі, учні з двох вікових категорій). 

Конкурси представляють різні форми реалізації (конспект уроку, 

витвори прикладного мистецтва, есе, презентації, фільми та анімації; 

письмові роботи: есе, проза, поезія). 

Разом із конкурсом проходитимуть лекції та вебінари для вчителів. 

В рамках лекцій окрім поглиблення обсягу матеріалу про фактографію 

історії Польщі також матиме місце розширення знань із тематики, пов’язаної 

з елементами культури і мистецтва, а особливо що стосується історичного 

живопису та кіно, що зображають окремі історичні події; поезії та прози. 

Запрошуємо  долучитися і  поглибити  свої знання про спільну 

історію Польщі  та України.   

Організатором конкурсу є Польське Історичне Товариство у співпраці з 

Польським Інститутом у Києві. Публічний проект фінансується 

Міністерством  Закордонних справ РП в конкурсі  «Публічна  дипломатія 

2021». 

 

 

Конституція 3 травня. Конституція  багатьох народів – конкурс для 

вчителів по конспекту уроку 

Конкурс призначений для вчителів історії. Учасники дають згоду до 

участі в конкурсі у термін, визначений умовами конкурсу до координатора 

проекту. Конкурс буде полягати у приготуванню конспекту уроку про 

Конституцію 3 травня і його надісланні в термін, визначений умовами 

конкурсу, до координатора проекту. 

В ході конкурсу буде проведена лекція і вебінар для вчителів. Тема  

лекції – Конституція 3 травня. Вебінар буде стосуватися  методики навчання  

історії Польщі  і поради (настанови) до створення конспекту  уроку. 
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Переможці конкурсу отримають матеріальні нагороди. Конспекти 

уроків, визначені як найкращі,  будуть доступні всім учасникам конкурсу і 

опубліковані на інтернет-сторінці організатора. Всі учасники конкурсу  

отримають диплом за участь в конкурсі та виступах на вебінарах.   

Координатором конкурсу виступає школа №36 м. ім. Я. Домбровського 

м. Житомира,  Л.В. Котенко 

Згоду на участь в конкурсі треба надіслати на адресу 

luba.kotenko@gmail.com. 

 

Термін – до 15 липня 2021 р., як це вказано в умовах конкурсу. 

Умови конкурсу доступні за посиланням:  http://pth.net.pl/ 

Форми написання конспекту уроку можуть бути довільні (на розгляд 

вчителя), при написанні конспекту уроку треба врахувати передумови, суть і 

значення Конституції. 

 

Критерії  оцінювання конспекту уроку 

1. Повнота, глибина, оптимальність   розкриття змісту запропонованої теми  

уроку.  

2. Дотримання дидактичних принципів навчання при теоретичному викладі 

матеріалу: науковість, проблемність, логічність, послідовність, 

аргументованість, оригінальність.   

3. Відповідність змісту  і форми уроку.  Доцільність та оптимальність вибору 

типу уроку  і його структури.  

4. Доцільність, актуальність, раціональність  вибраних  методів і прийомів 

навчання для розкриття  теми уроку і формування пізнавального інтересу  до 

історичних подій  (поєднання традиційних та нетрадиційних   підходів до 

проведення уроку). 

5. Структурне поле уроку (мотиваційне, змістове, технологічне, 

емоційне). 

6. Організаційний аспект уроку, цілі уроку і очікувані результати. 

7. Формування історичних компетентностей  та змістових ліній на уроці 

(інформаційна, хронологічна,  аксіологічна, просторова, логічна). 

8. Формування предметних та життєвих знань  і вмінь: критичне мислення, 

креативність, співпраця, міжкультурне усвідомлення. 

http://pth.net.pl/
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9. Використані засоби навчання (технічні,  наочні, дидактичний матеріал). 

10. Наявність власного досвіду використання педагогічних технологій.  

11. Використання міжпредметних зв’язків.   

12. Відповідність змісту уроку віковим особливостям учнів, їх сприйняття 

матеріалу (мотиваційне,  змістове, технологічне,  емоційне).   

13. Використані вчителем джерела (джерельна база уроку).  

__________________________________________________________________ 

 

Конкурс  «Битва під Хотином 1621р.» – конкурс для учнів 8–11 

класів 

 

Конкурс розрахований на учнів 8–11 класів (14–17рр.). Учні, які 

виявляють бажання взяти участь  у конкурсі, звертаються до вчителя, 

відповідального за конкурс в своїй школі. 

Вчитель повідомляє координатора конкурсу про участь своїх учнів у 

конкурсі в термін, визначений умовами конкурсу.   

Конкурс полягатиме у приготуванні роботи в одній з таких форм:  

витвір прикладного мистецтва, есе, презентація, фільм/анімація. 

Конкурс буде супроводжуватися лекцією з теми і вебінаром для 

вчителів-організаторів конкурсу в своїй школі. Тема заняття – битва під 

Хотином 1621р. Тематика вебінару буде стосуватися використання  

живопису як історичного джерела в науці. Переможці конкурсу отримають 

матеріальні призи. Всі учасники конкурсу отримають диплом про участь в 

конкурсі, а вчителі – про участь у лекціях чи вебінарах.  

Координатором конкурсу виступає ЗОШ № 5 м. Житомира. 

Термін оголошення та проведення конкурсу: вересень – жовтень 2021р.  

Умови конкурсу  будуть  доступні на сторінці http://pth.net.pl/. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Конкурс СОЮЗ ПІЛСУДСЬКОГО-ПЕТЛЮРИ 

http://pth.net.pl/
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Конкурс Союз Пілсудського-Петлюри – це конкурс, розрахований на 

учнів 10–11 класу, (16–17 рр.). Учні, які виявляють бажання взяти участь у 

конкурсі, звертаються до вчителя, відповідального за конкурс в своїй школі. 

Вчитель подає заявку на участь своїх учнів до координатора конкурсу у 

термін, визначений умовами конкурсу.  

Конкурс полягатиме у приготуванні роботи в одній з форм: есе, проза,  

поезія, фільм/анімація. Конкурс супроводжуватиметься лекцією та 

вебінарами для вчителів. Тема лекції «Союз Пілсудського-Петлюри». 

Вебінар буде присвячений  польсько-більшовицькій війні 1919-1921рр. та 

польсько-українським перемовинам 1919-1920 рр. 

Переможці конкурсу отримають матеріальні нагороди. Всі учасники  

конкурсу отримають диплом за участь в конкурсі, а вчителі за участь у 

лекціях і вебінарах.  

Координатором конкурсу є Романівський відділ культури, молоді та 

спорту. 

Термін оголошення  і проведення конкурсу: вересень – листопад 2021 

р.  

Умови конкурсу будуть доступні на сторінці http://pth.net.pl/. 

  

 

http://pth.net.pl/

