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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ 

«ЛАБОРАТОРІЯ НА ПІДВІКОННІ» 

 

І. Загальні положення 

1. Ці Умови визначають порядок проведення обласного конкурсу «Лабораторія 

на підвіконні» (далі - Конкурс). 

2. Конкурс проводиться щороку з метою популяризації знань з біології та 

суміжних галузей науки, підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді, 

залучення їх до науково-дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових 

відділень КЗЛОР «Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді». 

3. Завданнями Конкурсу є: 

 залучення дітей та учнівської молоді до поглибленого вивчення біології та інших 

природничих наук; 

 розвиток пізнавальних інтересів дітей та учнівської молоді, організація їхньої 

самостійної та колективної пізнавальної діяльності; 

 формування наукових основ і практичних навичок проведення наукового 

дослідження; 

 стимулювання творчого самовдосконалення обдарованих дітей та учнівської молоді. 

4. Конкурс проводиться на добровільних засадах та є відкритим для здобувачів 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює  

КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді». 

6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті  

КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» 

www.oman.lviv.ua. 

7. Під час проведення Конкурсу опрацювання персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

II. Учасники Конкурсу 

1. У Конкурсі беруть участь здобувачі закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти (далі - учасники). 

2. Конкурс проводиться для учасників двох вікових категорій: 

середня – 7-8 класи; 

старша – 9-10 класи. 

3. Кожний учасник має право представляти на Конкурс лише одну роботу. 

4. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись Умов проведення, програми 

проведення Конкурсу, норм поведінки та правил техніки безпеки. 

III. Організаційний комітет Конкурсу 

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, 

персональний склад якого затверджується Департаментом освіти і науки Львівської 

обласної державної адміністрації. 

2. Члени організаційного комітету: 



 здійснюють роботу щодо організації Конкурсу; 

 забезпечують порядок проведення Конкурсу. 

IV. Журі Конкурсу 

1. Журі Конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання 

та визначення переможців і призерів. 

2. Журі Конкурсу формується з педагогічних, науково-педагогічних і наукових 

працівників закладів позашкільної та вищої освіти, наукових установ (за згодою). 

Персональний склад журі затверджується департаментом освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації. 

3. Журі Конкурсу розглядає подані учасниками матеріали та визначає 

переможців. 

V. Порядок і терміни проведення Конкурсу 

1. Конкурс проводиться у листопаді-грудні 2021р. 

2. Для участі в Конкурсі необхідно учасникам з 24 листопада до 05 грудня  

2021 року заповнити онлайн-заявку на сайті КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала 

академія наук учнівської молоді». 

3. Учасники до заявки повинні прикріпити відео тривалістю до 5 хв. або 

презентацію до 10 слайдів про процес проведення досліду та його результати. Перелік 

дослідів та матеріали до них будуть розміщені на КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» з 23 листопада до 05 грудня 2021 року. 

VI. Критерії оцінювання 

1. Відео та презентації оцінюються за такими критеріями: 

- реалізація поставлених цілей та завдань експериментів; 

- інформативність і змістовність матеріалу; 

- естетичність роботи, загальне емоційне сприйняття та оригінальність ідеї. 

2. Максимальна кількість, яку може отримати учасник 30 балів (до 10 балів за 

кожен критерій). 

VII. Визначення та нагородження переможців і призерів Конкурсу 

1. Переможців і призерів Конкурсу журі визначає у відповідних номінаціях за 

кількістю набраних балів. 

2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів. 

Переможці Конкурсу визначаються журі у кожній віковій категорії окремо  

(у співвідношені 1:1:1). 

3. Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли друге 

та третє місця.  

4. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами та призами, а 

учасники грамотами за участь. 

5. Результати проведення Конкурсу затверджуються не пізніше ніж через 15 днів 

після його завершення департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації. 

VIII. Фінансові умови 

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок 

коштів КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді». 


