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Керівникам органів управління 
освітою, об'єднаних територіальних 
громад

Про підсумки проведення 
Міжнародного учнівського конкурсу 
юних істориків „Лелека -  2017” та 
організацію конкурсу у 2018 році

Для ознайомлення та відповідного реагування надсилаємо лист 
Міністерства освіти і науки України від 12.11.2017 № 1/9-626 щодо підсумків 
проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків „Лелека -  
2017” та організацію конкурсу у 2018 році.

Просимо довести означену інформацію до відома керівників закладів 
загальної середньої освіти та педагогічних працівників.

Додатки: на 5 арк. у 1 прим.

Заступник начальника О. І. Сімушіна

Мазур 641662

http://www.guon.at.ua/
mailto:don_cherkasy@2upost.com


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій, 
інститути післядипломної 
педагогічної освіти, заклади освіти

Про підсумки проведення 
Міжнародного учнівського конкурсу 
юних істориків «Лелека -  2017» 
та організацію конкурсу у 2018 році

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 15 березня 2017 року було проведено 
Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека -  2017» для учнів 
5-11 класів закладів загальної середньої та учнів закладів професійно-технічної 
освіти. У змаганнях взяли участь 48511 учнів, із них -  біля однієї тисячі учнів 
з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Інформація про результати проведення цього конкурсу у 2017 році 
додається.

Також інформуємо, що у 2017-2018 навчальному році конкурс 
відбудеться 14 березня 2018 року відповідно до Правил його проведення та 
рекомендацій, що додаються. Просимо сприяти організації проведення 
конкурсу у регіонах. Звертаємо увагу, що участь у конкурсі є добровільною.

Заявки на участь у цих змаганнях будуть прийматися Оргкомітетом до 
15 лютого 2018 року за електронною адресою: E-mail: Ieleka2012@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; 
E-mail: leleka2012@ukr.net Матеріали для підготовки до змагань розміщені
на сайті: WWW.OSVitniv- n r n s t i r .c n n i . i ia

М ІН ІС

Заступник Міністраі/9- НИ Р. В. Треба

Гінетова Т.Л. тел. 248-18-13

0000253099

mailto:mon@mon.gov.ua
mailto:Ieleka2012@ukr.net
mailto:leleka2012@ukr.net
http://WWW.OSVitniv-nrnstir.cnni.iia


Додаток
до листа Міністерства освіти і
науки України
від и, № //^ -6 ^

Інформація
про підсумки проведення Міжнародного учнівського конкурсу 

юних істориків «Лелека -  2017» та організацію конкурсу у 2018 році

Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека» -  2017» 
відбувся 15 березня 2017 року 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 проведено Інститутом модернізації змісту освіти на базі 
Всеукраїнської громадської організації «Освітній простір».

Координацію роботи з організації та проведення конкурсу в регіонах 
здійснюють на волонтерських 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 вчасно інформують 
керівників закладів освіти, вчителів і викладачів, які зацікавлені в залученні 
школярів до участі в історичних інтелектуальних змаганнях.

У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека -  2017» 
на добровільних засадах взяли участь 48511 конкурсантів з числа учнів 5-11-х 
класів закладів загальної середньої та учнів закладів професійно-технічної 
освіти з усіх регіонів України. Серед цих учасників успішно випробували свої 
знання з історії біля 1 тис. учнів з числа сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Під час проведення очного туру учні індивідуально отримували 
комплекти завдань разом з бланками відповідей. Тестові завдання розроблялися 
окремо для кожного класу відповідно до навчальної програми. Кожному 
учаснику було запропоновано ЗО завдань з історії України та всесвітньої історії 
за трьома рівнями складності. До кожного із тестових завдань пропонувалося 
чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна.

Виконуючи завдання, учні могли продемонструвати не лише теоретичні 
знання, але й вміння порівнювати події вітчизняної та всесвітньої історії, 
впізнавати назви та зміст документів певного історичного періоду, вказувати 
авторів за відповідними цитатами з їх відомих праць тощо.

За підсумками конкурсу, відповідно до набраних балів, учасники були 
нагороджені такими дипломами:



1. «Золотий Лелека» -  4 294 учні, які показали відмінний результат;
2. «Срібний Лелека» -  7 550 учнів, які показали високий результат;
3. «Бронзовий Лелека» -  15 386 учнів, з достатнім результатом;
4. «Сертифікат учасника» -  21 281 учень.

Усім учасникам конкурсу вручено дипломи відповідної номінації та 
заохочувальні призи з логотипом конкурсу.

ТАБЛИЦЯ 
участі учнів у Міжнародному учнівському 

конкурсі юних істориків «Лелека -  2017» за регіонами

ЗІ змінами 5
клас

6
клас

7
клас

8
клас

9
клас

10
клас

11
клас

Всього

1. Вінницька 180 228 194 173 182 122 99 1178
2. Волинська 44 96 141 85 79 69 53 567
3 . Дніпропетровська 351 447 466 499 442 312 278 2795
4. м. Кривий Ріг 170 268 305 371 264 221 153 1752
5. Донецька 170 138 175 121 114 126 186 1030
6. м. Маріуполь 126 204 187 194 158 115 152 1136
7. Житомиреька 522 753 818 778 808 501 448 4628
8. Закарпаття 89 165 148 144 145 72 48 811
9. Запорізька 446 720 630 612 598 434 376 3816
10. Івано-Франківська 101 149 159 148 119 58 46 780
11. Київська 153 254 253 224 203 146 102 1335
12. Кіровоградська 288 314 349 273 248 182 153 1807
13. Луганська 135 205 179 157 151 96 74 997
14. Львівська 262 415 393 316 224 137 96 1843
15. Миколаївська 386 457 583 571 529 442 282 3250
16. Одеська 466 575 572 546 593 414 396 3562
17. Полтавська 89 121 125 85 141 78 39 678
18. Рівненська 198 147 168 138 149 67 68 935
19. Сумська 202 285 383 298 292 461 329 2250
20. Тернопільська 280 291 304 256 195 113 119 1558
21. м. Кременець 129 144 144 130 161 65 57 830
22. Харківеька 450 575 571 457 507 400 262 3222
23. Херсонська 145 175 186 204 160 130 130 1130
24. Хмельницька 394 495 498 384 431 247 224 2673
25. Черкаська 130 142 180 202 128 132 81 995
26. Чернівецька 110 181 193 158 158 139 79 1018
27. Чернігівська 121 167 208 134 99 153 99 981
28. м. Київ 115 228 137 112 183 113 66 954

Всього 6252 8339 8649 7770 7461 5545 4495 48511



Найбільш активними учасниками Міжнародного учнівського конкурсу 
юних істориків «Лелека -  2017» були учні з Житомирської, Запорізької, 
Одеської, Харківської, Миколаївської, Хмельницької, Дніпропетровської, 
Тернопільської, Сумської, Львівської областей, міст Маріуполя, Кривого Рогу 
та Кременця.

Також слід зазначити, що у багатьох областях України активно 
долучаються до участі в історичному конкурсі учні закладів професійно- 
технічної освіти.

У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека», 
крім учнів 5-11-х класів закладів загальної середньої та учнів закладів 
професійно-технічної освіти України, може брати участь учнівська молодь 
інших держав.

У 2017-2018 навчальному році Міжнародний учнівський конкурс юних 
істориків «Лелека -  2018» відбудеться 14 березня 2018 р. Участь у конкурсі є 
добровільною. Заявки від обласних координаторів та списки учасників 
приймаються Оргкомітетом з 1 грудня 2017 р. до 15 лютого 2018 р.

Для організації та проведення конкурсу на місцях потрібно:
1. Організатору конкурсу у навчальному закладі зареєструватися у 

координатора району (міста або об’єднаної територіальної громади). 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 координатору району (міста або об’єднаної 
територіальної громади) необхідні дані про учасників свого навчального 
закладу (на групу не менше 10 учнів).

3. Координатор району (міста або об’єднаної територіальної громади) 
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 -  2018» від ЗЗСО. ЗПТО (регіон, район (місто, ОТГ), село)

ЗЗСО, ЗПТО 
(повна назва) контакти

Адреса, ПІБ координатора 
телефони. E-mail (вчителя, викладача)

класи 5
клас

6
клас

7
клас

8
клас

9
клас

10
клас

11
клас

Всього 3 них- 
пільгов 

ики
Кількість
завдань

Списки учасників відповідного закладу освіти подаються у таблиці:

шифр Назва ЗЗСО, ЗПТО ПІБ вчителя (викладача)
Класи 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Разом

Кіл-сть учнів
№
з/п

Прізвище, ім’я учасника 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 
координаторам районів, міст, об’єднаних територіальних громад для вручення 
цих матеріалів учасникам.

Інформаційні матеріали для підготовки до змагань, форми заявок, у яких 
подаються відомості про кількість учасників від кожного навчального закладу 
та їх списки, окремо кількість учасників від регіону, розміщені
на сайті Всеукраїнської громадської організації «Освітній простір»;
www.osvitniv-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 закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти можна 
також за тел. (050) 720-33-31; (097) 992-37-05. Заявки від обласних
координаторів на участь у конкурсі та списки учасників можна надіслати на 
E-mail: leleka2012@ukr.net

http://www.osvitniv-prostir.com.ua
mailto:leleka2012@ukr.net

