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долучення учнівської  молоді  до вирішення життєво важливих проблем

регіонального характеру;

зацікавлення  учнів  діяльністю,  що  пов'язана  з  географічним

краєзнавством,  виховання  патріотизму,  любові  до  рідного  краю,  поваги  до

народних  звичаїв,  традицій,  духовних  і  культурних  цінностей  українського

народу.

3. Використання та обробка персональних даних, одержаних з метою ви-

конання  вимог  цього  Положення,  здійснюється  згідно  Закону  України  «Про

захист персональних даних».

ІІ. Керівництво та організація Конкурсу

1.  Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійсню-

ють:

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністра-

ції;

Хмельницький  обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської

молоді.

2.  Для організації  та  проведення Конкурсу створюється організаційний

комітет та журі, склад яких затверджується наказом директора Департаменту

освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

3.  До  участі  в  роботі  журі  та  організаційного  комітету   залучаються

наукові,  педагогічні  та  науково-педагогічні  працівники  закладів  освіти  та

установ області.

4. Організаційний комітет Конкурсу:

встановлює дату проведення Конкурсу;
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формує журі Конкурсу;

організовує роботу журі Конкурсу;

забезпечує збір та перевірку проектних робіт;

готує та подає інформацію про результати проведення Конкурсу. 

5.  Журі  Конкурсу  оцінює  надіслані  проектні  роботи  та  визначає

переможців Конкурсу. 

III. Учасники Конкурсу

1. У Конкурсі беруть участь учні 6-8 класів закладів загальної середньої

освіти  та  вихованці  закладів  позашкільної  освіти  у двох  вікових  категоріях:

І категорія-учні 6-7 класів; ІІ категорія-учні 8 класів.

2. Кожен учасник має право представити на Конкурс лише один проект.

ІV. Порядок і терміни проведення Конкурсу 

1. Конкурс проводиться заочно щороку.

2.  Терміни  проведення  Конкурсу,  період  подання  проектних  робіт  ви-

значається  організаційним  комітетом Конкурсу  та  повідомляються  інформа-

ційним листом Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості

учнівської молоді.

3. Для участі у Конкурсі учасники подають до організаційного комітету

заповнену заявку на участь у обласному конкурсі  знавців географії,  згідно з

додатком  та  проектну  роботу  на  електронну адресу  geoproekt.-

manhm@gmail.com. 

mailto:geoproekt.manhm@gmail.com
mailto:geoproekt.manhm@gmail.com
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V. Вимоги до змісту та оформлення проектної роботи, критерії оціню-

вання

1. Тема проектної роботи з географії «Мій рідний край». 

2. Конкурс проводиться за напрямами у двох вікових категоріях:

«Географія рідного села, міста» (учні 6-7-х класів);

«Комплексна  характеристика  рідного  села,  міста»  географічні  аспекти,

(учні 8 класів).  

За  цими  напрямками  учасники  Конкурсу  вивчають  походження  й

значення  назви,  виникнення  населеного  пункту,  важливі  віхи  його  історії;

природу  рідного  краю;  виявляють,  обліковують  пам’ятки  природи;

досліджують  природні  ресурси,  унікальні  ландшафти  свого  регіону;

досліджують  природнє  середовище  з  урахуванням  антропогенних  змін,

окреслюючи проблеми раціонального природокористування і охорони природи.

Проектна  робота  може  бути  представлена  у  вигляді  презентації,  з

використанням  власних  фотографій,  малюнків,  фотокопій,  схем,

картографічного матеріалу, відеоматеріалів або відеоролика.

3. Проектні роботи мають бути виконані державною мовою з урахуван-

ням вимог сучасного українського правопису.

4. Проектні роботи, які є плагіатом, без самостійного дослідження, опра-

цювання джерел і власних висновків з обраної тематики та роботи, надіслані на

Конкурс пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

5. Критерії оцінювання проектних робіт:

актуальність і значимість теми – 5 балів;

відповідність змісту заявленій темі – 10 балів; 
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визначення мети та завдань проекту -  5 балів;

творчий і самостійний характер роботи – 15 балів;

точність і ясність викладу матеріалу - 15 балів; 

застосування сучасних знань з питань, що розглядаються -15 балів;

культура оформлення матеріалів, що презентуються - 5 балів; 

можливість реалізації - 5 балів;

виховна значимість проекту - 5 балів; 

навчальна значимість проекту - 15 балів. 

практична цінність проекту - 5 балів;  

Максимальна  кількість  балів,  яку  може  набрати  учасник  Конкурсу

становить 100 балів.

VI. Підведення підсумків та нагородження

1. Конкурс має особистий характер. Основним критерієм оцінювання ре-

зультату є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.

2. Переможеними вважаються проекти, які набрали найбільшу кількість

балів за встановленими критеріями оцінювання.

3.  Переможці  Конкурсу  визначаються  журі  в  кожній  віковій  категорії

окремо за загальною кількістю набраних ними балів. Переможцем у кожній ві-

ковій категорії Конкурсу вважається учасник, який набрав найбільшу кількість

балів.

4. Кількість призових місць встановлюється з розподілом у співвідношен-

ні 1:2:3 для кожної вікової групи. Кількість переможців не має перевищувати

50 % від усієї кількості учасників.

Перше місце визначається, якщо учасник набрав 85 балів і більше.

Друге місце визначається, якщо учасник набрав 80 балів і більше. 
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Додаток

до Положення про обласний  

конкурс знавців географії

(пункт 3 розділу ІV)

ЗАЯВКА
на участь у обласному конкурсі знавців географії

Прізвище____________________________________________________________

Ім’я ________________________________________________________________

По батькові __________________________________________________________

Вікова категорія (клас)________________________________________________

Напрям _____________________________________________________________

Заклад загальної середньої освіти (повна назва)____________________________

Місто/район/об’єднана територіальна громада_____________________________

Педагогічний керівник_________________________________________________

Електронна адреса ____________________________________________________

Контактний (мобільний) телефон _______________________________________


