УМОВИ
проведення обласного конкурсу «Дивовижний світ тварин»
1. Загальні положення
1.1. Обласний конкурс «Дивовижний світ тварин» (далі – Конкурс) є
командним змаганням учнів закладів загальної середньої та вихованців закладів
позашкільної освіти.
1.2. Мета Конкурсу: розвиток пізнавальної активності, формування
гуманного відношення до братів наших менших, орієнтування дітей на здобуття
професій, пов’язаних з тваринами, розширення мережі роботи гуртків
відповідного профілю.
1.3. Завдання Конкурсу:
- оцінити рівень набутих знань про біологічні особливості, утримання,
догляд свійських тварин та домашніх улюбленців, тварин нашого регіону;
- виявити рівень набутих вмінь та навичок по догляду за домашніми
улюбленцями.
1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(далі – ІФОЕНЦУМ): www.oencum.if.ua та надсилається до місцевих органів
управління освітою.
1.5. Терміни та місце проведення Конкурсу затверджуються наказом
департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської
облдержадміністрації.
2. Організація Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться департаментом освіти, науки та молодіжної
політики Івано-Франківської облдержадміністрації у два етапи:
І етап – районний (міський);
ІІ етап – обласний очний.
2.2. Конкурс проводиться за двома номінаціями:
- серед учнів закладів загальної середньої освіти;
- серед вихованців закладів позашкільної освіти.
2.3. Організаційно-методичний супровід Конкурсу здійснює ІФОЕНЦУМ.
2.4. До складу команди входить три учні (вихованці) віком від 11 до
16 років та керівник, який призначається з числа педагогічних працівників
закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

2.5. Склад оргкомітету та журі І етапу Конкурсу затверджуються наказом
відповідного місцевого органу управління освітою, ІІ етапу Конкурсу –
наказом департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської
облдержадміністрації.
2.6. Учні закладів загальної середньої та вихованці закладів позашкільної
освіти об’єднаних територіальних громад беруть участь у І етапі Конкурсу в
районах (містах) за територіальним принципом.
2.7. На підставі протоколу журі І етапу Конкурсу, затвердженого наказом
місцевого органу управління освітою, визначається команда-переможець
(І місце) в кожній номінації, яка скеровується для участі в обласному етапі
Конкурсу.
2.8. Для участі у ІІ етапі Конкурсу необхідно подати на електронну
адресу ІФОЕНЦУМ if_odencum@ukr.net заявку на участь команди-переможця
у ІІ етапі Конкурсу (додаток).
2.9. До місця проведення Конкурсу команди-переможці прибувають
відповідно до поданих заявок у супроводі керівників, відповідальних за
збереження життя та здоров’я дітей в дорозі та під час проведення заходу.
3. Програма Конкурсу
3.1. Програмою Конкурсу передбачені:
- домашнє завдання – презентація «Наші домашні улюбленці». Команда
презентує домашнє завдання у вигляді розповіді про свого домашнього
улюбленця, доповненої фото (відео). У презентації можуть брати участь один
або всі члени команди.
Розповідь має включати наступні пункти:
 біологічні особливості;
 догляд;
 піклування;
 спільне проведення часу з ними.
- робота учасників на позиціях Конкурсу:
І позиція – вікторина «Цікаві біологічні особливості свійських тварин». У
вікторині беруть участь всі учасники Конкурсу. Питання вікторини націлені на
виявлення знань про біологічні особливості свійських тварин.
ІІ позиція – «Парад майбутніх професій» (кожний учасник команди із
запропонованих варіантів повинен вибрати та назвати 5 професій, які пов’язані
з тваринами).
ІІІ позиція – «Догляд за найпоширенішими домашніми улюбленцями»
(собака, кішка, папуга, хом’як тощо):
а) із запропонованих предметів для догляду за тваринами кожен учасник
команди повинен вибрати та назвати 5 правильних;

б) із запропонованих зразків кормів, кожен учасник команди повинен
назвати 5 правильних;
в) із запропонованих варіантів відповідей на тему «Профілактика
захворювань», кожен учасник команди повинен вибрати та назвати
3 правильних.
4. Критерії оцінювання
4.1. Оцінювання презентації: – 0-5 балів:
0 – немає презентації;
1 – висвітлені не всі пункти, недостатній рівень знань про біологічні
особливості свого улюбленця, рівень його потреб, немає фото (відео);
2 – висвітлені всі пункти, але немає фото (відео);
3 – висвітлені всі пункти, але немає достатньої кількості інформації, є
фото (відео) або висвітлені не всі пункти, є достатньо фото;
4 – всі пункти висвітлені, є фото (відео);
5 – висвітлені всі пункти, присутні фото (відео), розповідь має високий
ступінь емоційного впливу.
Максимальна кількість балів – 5.
4.2. Оцінювання роботи на позиціях Конкурсу:
І позиція – 0-20 балів (учаснику команди надається по одному балу за
кожну правильну відповідь);
ІІ позиція – 0-5 балів (учаснику команди надається по одному балу за
кожну правильну відповідь). За вміння охарактеризувати названу професію
надається по 1 бонусному балу – 0-5 балів;
ІІІ позиція:
а) 0-5 балів (учаснику команди надається по одному балу за кожну
правильну відповідь);
б) 0-5 балів (учаснику команди надається по одному балу за кожну
правильну відповідь);
в) 0-3 бали (учаснику команди надається по одному балу за кожну
правильну відповідь).
Максимальна кількість балів, яку може отримати кожен учасник на
позиціях – 43, а максимальна кількість балів, яку може отримати команда – 129.
Максимальна кількість балів, яку може отримати команда на Конкурсі –
134.

5. Підведення підсумків
5.1. Переможці (І місце – одне, ІІ місце – одне, ІІІ місце – одне) Конкурсу
визначаються журі за загальною кількістю набраних балів окремо в кожній
номінації.
5.2. За умови отримання командою однакової кількості балів перевага
надається команді, яка набрала найбільшу кількість балів на позиціях
Конкурсу.
5.3. Переможці Конкурсу відзначаються грамотами департаменту освіти,
науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації та
подарунками.
5.4. Педагогам, які підготували переможців Конкурсу, оголошується
подяка департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської
облдержадміністрації.
6. Фінансування
6.1. Витрати на відрядження переможців І етапу для участі в ІІ етапі
Конкурсу здійснюються за рахунок коштів організації, що відряджає.
6.2. Витрати на організацію, проведення ІІ етапу Конкурсу
здійснюються за рахунок коштів департаменту освіти, науки та молодіжної
політики Івано-Франківської облдержадміністрації.

Додаток
до умов проведення обласного
конкурсу «Дивовижний світ
тварин»

ЗАЯВКА
на участь у обласному конкурсі «Дивовижний світ тварин» закладів
загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти
Повна назва закладу освіти
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ОТГ, район (місто)
____________________________________________________________________
Склад команди:
№
Прізвище, ім’я
з/п
учасника

Дата
народження
(число,
місяць, рік)

Клас
(гурток)

Примітка

1.

2.

3.

Керівник команди __________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)
__________________________________________________________________
Контактний телефон керівника________________________________________
Директор закладу освіти __________________________
/ім’я та прізвище/
М.П.

______________
/підпис/

