МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ
25.092017 р.

Львів

№ 07-01/471

Про проведення обласного
конкурсу дослідницьких проектів з географії
для учнів 6-8 класів
З метою виявлення, розвитку і підтримки талановитої учнівської молоді,
підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення географії, залучення учнів
середнього шкільного віку до проектної та науково-дослідницької діяльності та
впровадження STEM-освіти в навчальний процес
НАКАЗУЮ:
1. Провести обласний конкурс дослідницьких проектів з географії для учнів
6-8 класів (далі – Конкурс) з 28 вересня до 05 листопада 2017 року.
2. Затвердити Положення про проведення Конкурсу (додається).
3. Затвердити склад оргкомітету та журі Конкурсу (додатки 1, 2).
4. КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
(Бородчук І. А.) забезпечити організацію і проведення Конкурсу відповідно до
Положення.
5. Керівникам органів управління освітою, головному спеціалісту відділу
професійної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки
Саврук М.І.:
5.1. Забезпечити
інформування учнів 6-8 класів загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів про Конкурс.
6. Директору КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської
молоді» Бородчук І.А. підготувати проект підсумкового наказу за результатами
Конкурсу.
7. Нагородити переможців Конкурсу дипломами департаменту освіти і науки
Львівської облдержадміністрації та цінними подарунками.
8. КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
(Бородчук І.А.) провести фінансування Конкурсу відповідно до затвердженого
кошторису.
9. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу дошкільної,
загальної середньої освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи
Г. В. Яворовську.

Директор департаменту

Л. С. Мандзій

Затверджено наказом
департаменту освіти і науки
обласної держадміністрації
№ 07-01/471 від 25.09. 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного конкурсу дослідницьких
проектів з географії для учнів 6-8 класів
1. Мета і завдання
1.1. Мета обласного конкурсу дослідницьких проектів з географії( далі - Конкурс)
- виявлення, розвиток та підтримка талановитих школярів; підвищення інтересу
учнів до поглибленого вивчення географії; формування в учнів почуття любові до
малої Батьківщини; залучення учнів середнього шкільного віку до проектної та
науково-дослідницької діяльності.
1.2. Завдання Конкурсу:
- створення інтерактивного освітнього середовища на основі використання
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для задоволення інтелектуальних
потреб обдарованих школярів;
- поглиблення знань учнів з географії;
- формування пізнавальних інтересів та розвиток творчих здібностей учнів;
- організація їх самостійної пізнавальної діяльності, стимулювання
творчого
самовдосконалення учнів;
- створення умов для оволодіння учнями практичними навичками пошукової
роботи, розширення напрямів краєзнавчих досліджень;
- формування інноваційного способу мислення, що забезпечує можливість
нестандартного підходу до вирішення життєво важливих проблем малої батьківщини;
- 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;
- розвиток дистанційної форми навчання в системі обласної МАН.
2. Місце та час проведення
Обласний конкурс дослідницьких проектів з географії для учнів 6-8 класів
проводиться дистанційно з 28 вересня до 5 листопада 2017 року.
3. Керівництво та організація Конкурсу
Керівництво Конкурсу здійснює департамент освіти і науки Львівської
облдержадміністрації.
Безпосередню організацію Конкурсу здійснює КЗ ЛОР “Львівська обласна Мала
академія наук учнівської молоді”.
4. Учасники К онкурсу
У Конкурсі беруть участь учні 6-8 класів загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів міста Львова та області.
5. Умови проведення
5.1. Для проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі −
Оргкомітет), що здійснює підготовку, проведення та підбиття підсумків.
Оргкомітет:
- встановлює дату проведення Конкурсу;
- забезпечує розміщення завдань на сайті КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала
академія наук учнівської молоді»;

- формує журі Конкурсу;
- забезпечує збір проектів Конкурсу, виконаних учнями;
- забезпечує перевірку проектів Конкурсу;
- визначає переможців Конкурсу;
- визначає порядок нагородження та заохочення переможців, призерів та
учасників Конкурсу;
- готує та подає інформацію про проведення й підсумки Конкурсу.
Електронна адреса Оргкомітету: oman.lviv@gmail.com
Телефон для довідок: 261-22-58.
Контактні особи:
- технічне забезпечення Наталія Несторівна Знетиняк, методист з дистанційного
навчання КЗ ЛОР ”Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді”;
- проведення Конкурсу - Любомира Григорівна Шевчук, методист КЗ ЛОР
”Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді” (моб.тел. 067-79-45-185)
5.2. Журі Конкурсу оцінює надіслані учнівські проекти, визначає рейтинг
учасників Конкурсу.
6. Порядок проведення Конкурсу
6.1. Інформаційні матеріали Конкурсу розміщуються на сервері КЗ ЛОР
”Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді” www.oman.lviv.ua.
6.2. Реєстрація учасників Конкурсу. Для участі в Конкурсі учням потрібно
зареєструватися на сервері КЗ ЛОР ”Львівська обласна Мала академія наук учнівської
молоді” www.oman.lviv.ua, вказавши прізвище, ім`я, клас, назву навчального закладу,
домашню адресу, телефон та свою електронну адресу.
6.3. Конкурс проводиться дистанційно через мережу Інтернет на базі серверу
КЗ ЛОР ”Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді” www.oman.lviv.ua.
з 28 вересня до 5 листопада 2017 року.
Під час проведення Конкурсу учні реєструються, знайомляться з умовами
проведення, розміщеними на сайті, працюють над проектами, які мають бути
виконані та надіслані до оргкомітету до 29 жовтня 2017 року включно на адресу
geoproekt.man@gmail.com.
Проекти потрібно надіслати на адресу електронної пошти, вказавши в темі листа
свій клас і прізвище (обов’язково!).
7. Структура, зміст завдань та їх оцінювання
7.1. Тема дослідницького проекту з географії «Моя мала Батьківщина».
7.2. Конкурс проводиться за напрямами у двох вікових групах:
- «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 природне середовище з
урахуванням антропогенних змін,
окреслюючи проблеми раціонального
природокористування і охорони природи тощо.
7.3. За предметно-змістовими ознаками проект відноситься до міжпредметних
проектів ( впровадження STEM - освіти в навчальний процес).
7.4. За тривалістю в часі цей проект короткотерміновий (до 1 місяця).
7.5. Кінцевий результат проектної діяльності учнів може бути представлений у
довільній формі. Зокрема. у вигляді
презентації, з використанням власних

фотографій, малюнків, фотокопій, схем, картографічного матеріалу, відеоматеріалів.
Можна представити проект у вигляді відео ролика тощо.
7.6. Критерії оцінювання дослідницьких проектів:
У конкурсних роботах оцінюється:
- відповідність змісту заявленій темі - 10б;
- визначення мети та завдань проекту - 5б. ;
- застосування сучасних знань з питань, що розглядаються -15 б;
- актуальність і значимість теми -5б;
- точність і ясність викладу матеріалу -15б;
- творчий і самостійний характер роботи- 15б;
- культура оформлення матеріалів, що презентуються 5б.;
- можливість реалізації -5б.;
- виховна значимість проекту- 5б;
- навчальна значимість проекту- 15б.
- практична цінність проекту- 5б.;
Загальна кількість балів - 100.
Підсумки Конкурсу будуть розміщені на сервері КЗ ЛОР «Львівська обласна
Мала академія наук учнівської молоді» до 5 листопада 2017р.
8. Визначення та нагородження переможців та учасників
8.1.Конкурс має особистий характер. Основним критерієм оцінювання результату
є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.
8.2. Переможцями Конкурсу вважаються проекти, які набрали найбільшу
кількість білів за встановленими критеріями оцінювання.
8.3. Переможці Конкурсу визначаються журі в кожній віковій категорії окремо за
загальною кількістю набраних ними балів. Переможцем у кожній віковій категорії
Конкурсу вважається учасник, який набрав найбільшу кількість балів.
8.4. Переможці в категоріях Конкурсу нагороджуються дипломами І ступеня
департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.
Призери в категоріях Конкурсу на підставі рішення журі нагороджуються,
дипломами ІІ, ІІІ ступенів департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації. Журі також може відзначити окремі проекти спеціальними дипломами (у
номінаціях).
9. Фінансування конкурсу
Фінансові витрати на організацію і проведення Конкурсу відносяться за рахунок
КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».

Додаток 1
Затвердженно наказом
департаменту освіти і науки
Львівської облдержадміністрації
від 25.09.2017р. № 07-01/471

Склад оргкомітету конкурсу дослідницьких проектів з географії
для учнів 6-8 класів

Голова оргкомітету:
Сислюк І. П., викладач кафедри освітньої політики КЗ ЛОР
«Львівський інститут післядипломної педагогічної освіти».

Члени оргкомітету:
Бородчук І. А., директор КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія
наук учнівської молоді»;
Шевчук Л. Г., методист КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія
наук учнівської молоді».

