
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ комунального закладу 

«Мала академія наук» 

учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 

від     03.03.2020 р. №29-0  

 

Умови проведення  

обласного заочного конкурсу  

«Просто додай води» 

з нагоди відзначення Всесвітнього дня води 

 

 

І. Загальні положення 

 1.1. Обласний заочний конкурс «Просто додай води» з нагоди 

відзначення Всесвітнього дня води (далі – Конкурс) проводиться з метою 

привернення уваги учнівської молоді до проблем, пов’язаних з водними 

ресурсами, популяризації знань з біології, хімії, фізики; виявлення та 

стимулювання творчо обдарованої учнівської молоді, схильної до пошукової 

та дослідницької діяльності 

1.2. Основними завданнями Конкурсу є: 

– виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді; 

– формування умінь і навичок дослідницької діяльності; 

– стимулювання творчого мислення та пізнавального інтересу; 

– надання можливості учням для самовираження та розширення їх 

світогляду; 

– пошук нових форм, методів організації навчально-пізнавальної  та 

дослідницької діяльності здобувачів освіти. 

 

ІІ. Керівництво конкурсом 

2.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу 

здійснює комунальний заклад «Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради (далі – КЗ «МАН»). 

2.2. Для організації Конкурсу створюється оргкомітет та журі 

Конкурсу, склад яких затверджується наказом КЗ «МАН».    

 

ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу 

3.1. Конкурс проходить протягом          березня       2020 року. 

3.2. Для участі у Конкурсі необхідно до      12 березня    2020 року 

надіслати:   

– в електронному вигляді на електронну адресу КЗ «МАН»                     

man-metod@ua.fm заявку (Додаток №1) з поміткою у темі повідомлення 

«Просто додай води»; 

3.3. Конкурс проводиться в декілька етапів: 
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- визначення напряму діяльності відповідно до розділів Конкурсу та 

подача заявки – з  5 березня до 12 березня   2020 року; 

- проведення дослідів  та оформлення конкурсної роботи – з 12 

березня           до 24 березня 2020 року; 

-  подання конкурсної роботи до  25 березня 2020 року в 

електронному вигляді на електронну адресу   man-metod@ua.fm  з 

позначкою «Просто додай води» 

3.4. Результати Конкурсу затверджуються наказом КЗ «МАН» та 

оприлюднюються не пізніше     10 квітня 2020 р. 

 

 

ІV. Журі Конкурсу 

4.1. Журі Конкурсу формується з числа науково-педагогічних 

працівників  закладів вищої освіти та педагогічних працівників з метою 

забезпечення об’єктивності оцінювання конкурсних робіт учасників і 

визначення переможців у кожному розділі Конкурсу окремо. 

4.2. Кількість членів журі становить до 6 осіб.  

До складу журі Конкурсу входять: голова журі, члени журі. 

5.3. Персональний склад журі Конкурсу затверджується наказом                       

КЗ «МАН». 

4.3. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує роботу членів 

журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців 

Конкурсу, підписує оціночні протоколи Конкурсу. 

4.4. Члени журі Конкурсу: 

– забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних робіт учасників; 

– заповнюють  та підписують оціночні протоколи; 

– визначають переможців Конкурсу. 

V. Учасники Конкурсу 
5.1.  Конкурс проводиться для  учасників двох вікових категорій: 

– середня вікова категорія - учні 1-4 класів; 

– старша вікова категорія - учні 5-9 класів закладів загальної середньої 

освіти, учні (вихованці) відповідного віку закладів професійно-технічної, 

позашкільної і фахової передвищої освіти (далі – учасники). 

VІ. Вимоги до конкурсних робіт, критерії їх оцінювання 

6.1.Конкурсні роботи подаються у вигляді відео ролику або серії 

світлин з відображенням послідовності проведення досліду, що пропонується 

(Додаток 2, 3). 

- відео ролик :розширення - .avi, .mp4, WMV, MPEG, роздільна 

здатність - 704x576, 720x576, 1280x720, 1920x1080, обсяг: до 5 хвилин. 

Монтаж відеоролику може бути здійснений у таких програмах, як Movie 

Maker, Movavi Video Editor, SONY Vegas Pro, Awidemux, VideoPad Video 

Editor. 
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 6.2. У конкурсній роботі обов’язково має бути зазначено результати 

проведеного дослідження  з поясненням щодо того, як використовується вода 

та яку її властивість розкриває дослід . 

 

6.3. Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями: 

 

№ Критерії оцінювання Кількість балів 

1. Відповідність вимогам проведення досліду 0-10 

2. Висловлення власних думок та висновків 0-10 

3. Грамотність викладу матеріалу та культура 

мовлення 

0-10 

Максимальна сума балів, яку можна набрати за роботу – 30 балів.  

6.3. Роботи, які не відповідають тематиці Конкурсу, оформлені з 

порушенням цих вимог, а також подані після встановленого цими Умовами 

строку, до участі в Конкурсі не допускаються. 

6.4. Подані на Конкурс матеріали не рецензуються та не повертаються.  

 

VІІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

7.1. Переможці Конкурсу та кількість призових місць визначаються 

журі. 

7.2. Учасники-переможці Конкурсу нагороджуються дипломами                  

КЗ «МАН» відповідного ступеня. 

7.3. Учасники Конкурсу нагороджуються дипломи учасників Конкурсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заявка на участь 

в обласному заочному конкурсі «Просто додай води» 

Район/місто/ОТГ: 

_____________________________________________________ 

ПІБ учасника: 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_ 

Заклад 

освіти:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___ 

Клас: _________  

Телефон учасника:______________________________________ 

е-

mail:______________________________________________________________

__ 

Керівник роботи: 

______________________________________________________ 

(ПІБ) 

Місце роботи, 

посада:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___ 

Контактний 

телефон:__________________________________________________ 

  

 

 

Керівник  закладу освіти:    ___________  _____________________ 

     (підпис)           (П. І. Б.) 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

до Умов проведення  

обласного заочного конкурсу 

«Просто додай води» 



 

 

 

 

 

Середня вікова категорія 

1. Вулкан  

Спершу будуємо вулкан із звичайної банки чи пляшки, зафіксованій на картоні чи 

невеличкій дошці і обліпленій глиною чи солоним тістом. Коли конструкція буде 

готовою, можна її розфарбувати, додавши червоного кольору для лави. Щоб спровокувати 

виверження вулкану, в отвір банки (чи пляшки) насипаємо харчової соди та кристалічної 

лимонної кислоти. Прокоментуйте побачене. Поекспериментуйте з розчином, додаючи до 

суміші води (можна його підфарбувати харчовим барвником для правдоподібності). 

Зробіть висновки про воду як розчинник.  

  

2. «Цвітна» капуста 

 Беремо листки капусти. Занурюємо їх стебла, зрізані під кутом, у попередньо 

заготований розчин (вода та харчові барвники, які можна придбати в продовольчому 

магазині). Через добу спостерігаємо, що відбулося. Можна розділити стебло і поставити 

його частини у дві різні посудини з різними кольорами. Зробіть висновки про значення 

води у житті рослин. 

3. Шпигунський лист 

 

Наливаємо у стакан молоко та воду. У нього занурюємо пензлик і пишемо ним щось 

дуже секретне на папері. Почекайте, коли розчин висохне. Що спостерігаєте? Попрасуйте 

лист паперу або нагрійте його феном. Прокоментуйте побачене. Додайте до розчину 

лимонний сік. Зробіть висновки про воду та розчини.   

4. Вода, що сама переміщається 

Поставте одну посудину із водою на підставку, іншу, порожню, розмістіть трішки 

нижче, а в них занурьте кінцями смужку тканини. Згодом змініть розміщення посудин - на 

підставку порожню, з водою розмістіть нижче.  Прокоментуйте побачене. Зробіть 

висновки про властивості води. 

Додаток № 2 

до Умов проведення  

обласного заочного конкурсу 

«Просто додай води» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Старша вікова категорія 

1. «Неньютонівська» рідина 

 Для виготовлення рідини потрібно всього лише вода і крохмаль. Змішайте їх  у 

рівному співвідношенні і почніть розмішувати. Вийшла біла, рідка маса. 

Поекспериментуйте з рідиною – покладіть м’ячик для тенісу на поверхню повільно або 

киньте його швидко, спостерігайте, що відбувається. Прокоментуйте побачене, зробіть 

висновки щодо води та однойменної рідини. 

2. «Таємниче» яйце дракона 

Вам знадобиться: варене яйце (краще біле), свічка,стакан або скляна банка з водою, 

2 ложки, гумка. 

Запаліть свічку і почніть акуратно обпалювати полум'ям шкаралупу. Спочатку 

доведіть до чорноти обидва кінці. Потім, з'єднавши дві металеві чайні ложки гумкою, 

зробіть зажим і помістіть в нього яйце. Тепер можна безпечно докоптити яйце з усіх боків. 

Коли яйце стало повністю чорним, помістіть його в прозору ємність з водою. 

Спостерігайте, що сталося. Зробіть висновки про властивості води. 

Будьте ОБЕРЕЖНІ при роботі з вогнем!. 

3. «Гарячий» лід 

 Візьміть велику каструлю (виберіть чисту каструлю зі сталі або боросилікатного 

скла, місткістю не менше двох літрів, не використовуйте мідну каструлю). Засипте в 

каструлю три столові ложки (45 мл) харчової соди (не використовуйте порошок для 

випічки, оскільки в ньому містяться інші речовини, здатні вплинути на процес ).  

Відміряйте приблизно один літр оцту і обережно залийте його в каструлю 

(наливайте повільно, щоб він не виплеснувся з каструлі). Розчин нетоксичний, тому не 

бійтеся, що каструля зіпсується, але дотримуйтесь правил безпечного поводження з 

вогнем і проводьте дослід  в добре провітрюваному приміщені.Прокоментуйте, що 

відбувається. 

Поки процес продовжується, добре перемішуйте рідину, щоб розчинилася вся сода. 

Якщо в каструлі залишилися крупинки соди, додавайте оцет до тих пір, поки вони не 

Додаток № 3 

до Умов проведення  

обласного заочного конкурсу 

«Просто додай води» 



зникнуть. В іншому випадку вам не вдасться переохолодити рідину до наміченої 

температури, так як сода, що лишилася, викличе передчасну кристалізацію. 

Доведіть отриману рідину до кипіння і кип'ятіть її до тих пір, поки на поверхні не 

з'явиться перша плівка. Необхідно якомога швидше вимкнути вогонь. Якщо на поверхні 

утворюється занадто багато плівки, рідина помутніє, що зменшить подальший ефект ( 

додайте трохи оцту і прокип'ятіть її ще раз). 

 Акуратно перелийте рідину в стакан з пірексового скла або іншого жаростійкого 

матеріалу. Слідкуйте за тим, щоб в ємність не потрапили тверді частинки. Щільно 

закрийте ємність.Рекомендується додати 1-2 столові ложки (15-30 мл) оцту. Оцет 

допоможе утримати розчин в рідкому стані і запобіжить утворенню поверхневої плівки. 

Охолодіть ємність з рідиною в крижаній ванні. Зачекайте, поки ємність охолоне до 

кімнатної або більш низької температури( у крижаній воді на це піде близько 15 хвилин, 

якщо ж ви поставите ємність в холодильник, буде потрібно більше часу). Якщо на даному 

етапі рідина кристалізується, ймовірно, в ній залишилися кристалічні частинки або інші 

домішки. Додайте трохи оцту, знову поставте розчин на плиту, розплавте його і повторіть 

процедуру. Це непростий процес, і він рідко виходить з першого ж разу. 

Додайте в рідину трохи кристалів( їх можна зібрати раніше зі стінок каструлі при 

випаровуванні розчину). Для початку додайте 1-2 щіпки; якщо нічого не сталося, підсипте 

ще трохи. Можна використати якісь дрібні предмети – олівець, скляну 

паличку.Поспостерігайте за новоутвореннями. Наблизьте руку до ємності, коментуйте 

побачене і відчуте. Зробіть висновки про хімічні властивості води. 

Будьте ОБЕРЕЖНІ при роботі з вогнем! 

 

4. Повітряна кулька і вогонь 

Налийте в кульку  води і зав`яжіть, піднесіть запалену свічку до того місця, де вода. 

Спробуйте в іншому місці. Зафіксуйте свої спостереження. Зробіть висновки про фізичні  

властивості води. 

Увага! Будьте ОБЕРЕЖНІ з вогнем. 

 


