
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ комунального закладу 

«Мала академія наук» 

учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 

від 01.04.2020 р. 41-О 

 

Умови проведення 

обласного заочного конкурсу «Без кольору, без запаху, без смаку»  

 

І. Загальні положення 
 

1.1. Ці умови визначають порядок організації та проведення обласного 

заочного конкурсу «Без кольору, без запаху, без смаку» (далі – Конкурс).  

1.2. Метою Конкурсу є популяризація наукових знань з природознавства  

серед учнів 3-5 класів, виявлення та стимулювання творчо обдарованої учнівської 

молоді. 

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 

- розширення пізнавальних інтересів та світогляду школярів; 

- надання можливості для самовираження; 

- формування дослідницьких умінь та розвиток аналітичного й мислення;  

- пошук нових форм і методів організації навчально-пізнавальної та 

дослідницької діяльності здобувачів освіти; 

- підтримка обдарованих дітей.  

1.4. Загальне керівництво Конкурсом та організаційно-методичне 

забезпечення його проведення здійснює комунальний заклад «Мала академія 

наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради (далі – КЗ МАН). 

1.5. Інформація про Конкурс розміщується на сайті КЗ МАН                       

www.man-ks.com  

1.6. Під час проведення Конкурсу опрацювання персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства України. 

 

ІІ. Учасники Конкурсу 
 

2.1. У Конкурсі беруть участь здобувачі освіти 3-5 класів закладів загальної 

середньої освіти та вихованці (слухачі) закладів позашкільної освіти відповідного 

віку (далі – учасники). 

2.2. Кожний учасник має право представити на Конкурс необмежену 

кількість робіт. 

2.3. До участі в Конкурсі допускаються роботи учасників, виконані 

індивідуально. 

 

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу 
 

3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет, до складу якого входять педагогічні працівники комунального закладу 

«Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради. 

3.2. Персональний склад оргкомітету Конкурсу затверджуються наказом 



комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської 

обласної ради.  

3.3. Очолює організаційний комітет Конкурсу голова, який визначає і 

розподіляє повноваження членів оргкомітету та керує роботою з організації та 

проведення Конкурсу. 

3.4. Члени оргкомітету Конкурсу здійснюють організаційну роботу щодо 

проведення Конкурсу та забезпечують порядок його проведення. 

3.5. Секретар оргкомітету Конкурсу оформляє документи щодо проведення 

та підведення підсумків Конкурсу, сприяє висвітленню результатів Конкурсу в 

засобах масової інформації 

 

ІV. Журі Конкурсу 
 

4.1. Журі Конкурсу формується з числа науково-педагогічних та 

педагогічних працівників закладів освіти та педагогічних працівників 

комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської 

обласної ради з метою забезпечення об’єктивності оцінювання конкурсних робіт 

учасників і визначення переможців Конкурсу. 

4.2.Персональний склад журі Конкурсу затверджується наказом                        

комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської 

обласної ради. 

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. 

4.5. Секретар журі Конкурсу забезпечує зберігання, систематизацію, 

оформлення документів і матеріалів Конкурсу. 

 

V. Порядок і терміни проведення Конкурсу 
 

5.1. Конкурс проходить протягом квітня-травня 2020 року.  

5.2. Для участі в Конкурсі необхідно до 13 квітня 2020 року надіслати заявку 

(форма додаток 2 до Умов Конкурсу) в електронному вигляді на електронну 

адресу: man-konkurs-ks@ua.fm з позначкою «Конкурс_повітря_заявка», а 

конкурсну роботу до 24 квітня ц.р. на цю ж електронну адресу з позначкою 

«Конкурс_повітря_дослід_назва». 

5.3. Журі Конкурсу розглядає подані учасниками роботи та визначає кращі з 

них.  

5.4. Результати Конкурсу затверджуються наказом КЗ МАН та 

оприлюднюються не пізніше 30 квітня 2020 року. 

 

VІ. Вимоги до конкурсних робіт та критерії оцінювання 
 

6.1. На Конкурс подаються роботи у вигляді відеороліку або фотозвіту  з 

проведення досліду, обраного з переліку запропонованих у додатку 2 до Умов 

Конкурсу, коментарями та висновками про результати. 

mailto:man-konkurs-ks@ua.fm


6.2. Вимоги до відеороліка: розширення .avi, .mp4, .WMV, .MPEG; роздільна 

здатність: 704x576, 720x576, 1280x720, 1920x1080; обсяг: до 5 хвилин, мова – 

державна. 

На початку відеороліка автором обов’язково має бути зазначена коротка 

інформація: власне ім’я та прізвище, клас, заклад освіти, назва досліду. 

Монтаж відеоролику може бути здійснений у таких програмах, як Movie 

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

Adobe Premiere Pro тощо.  

6.3. Вимоги до фотозвіту: серія світлин (до 10) з покроковим відображенням 

проведення досліду та коментарями до кожної фотографії та коротким висновком 

в кінці. 

Фотозвіт можна представити у вигляді документа у форматі WORD (обсягом 

до 5 друкованих аркушів) або мультимедійної презентації у форматі PoverPoint 

(обсягом до 10-12 слайдів). На початку має міститися коротка інформація про 

автора: ім’я та прізвище, клас, заклад освіти, назва досліду.  

6.4. Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями: 
 

№ Критерії оцінювання Кількість балів 

1. Відповідність вимогам щодо проведення досліду 0-5 

2. Послідовність виконання досліду та відповідність коментарів 0-15 

3. Висловлення власних думок у висновках 0-15 

4. Оригінальність підходу до представлення досліду та якість 

відео (фото) матеріалів 

0-10 

5. Грамотність викладення матеріалу та культура мовлення 0-5 

 РАЗОМ max 50 
 

6.5. Роботи, які не відповідають тематиці Конкурсу, оформлені з порушенням 

цих вимог або містять скачану і необроблену інформацію з інтернету, а також 

подані після встановленого організаційним комітетом строку, до участі в 

Конкурсі не допускаються. 

6.6. Подані на Конкурс роботи не рецензуються.  

 

VІІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 
 

7.1. Переможці конкурсу визначаються журі за кількістю набраних балів. 

7.2. Переможцями є учасники, які набрали високу кількість балів. Призові 

місця (перше, друге, третє) визначаються за таких умов: 

І місце – якщо учасник набрав більше 45 балів; 

ІІ місце – якщо учасник набрав більше 40 балів; 

ІІІ місце – якщо учасник набрав більше 35 балів. 

Кількість призових місць не обмежується. 

7.3. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами комунального закладу 

«Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради. 

 

VІІІ. Фінансування Конкурсу 
 

8.1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України. 



 

Додаток 1 

до Умов проведення Конкурсу  

«Без кольору, без запаху, без смаку» 

 

Досліди  

 

1. Дослід «Парашут» 

Візьміть листок тонкого паперу (краще використати так званий 

«цигарковий» папір) або поліетилену (можна використати сміттєві пакети) 

квадратної форми площею приблизно 25х25 см. Це буде купол парашута. 

Прикріпіть скотчем до кожного кута квадрату нитки однакової довжини – це 

будуть стропи. До інших кінців ниток прив’яжіть вантаж (маленьку іграшку, або 

просто шматок пластиліну, або будь-що невеликої ваги). Ваш парашут готовий. 

Можна виготовити купол парашуту не квадратної форми, а у формі 

восьмикутника з рівними сторонами. Тоді строп знадобиться не 4, а 8.  

Спробуйте запустити парашут. Прокоментуйте, що відбувається і чому. 

Зробіть висновки про властивості повітря.  

 

2. Дослід «Ваги-рівноваги» 

Візьміть лінійку або рейку, знайдіть її центр й прив’яжіть до неї мотузку. Так 

у вас вийшли імпровізовані ваги. Надуйте дві повітряні кульки однакового 

розміру й зав’яжіть їх нитками однакової довжини. Прикріпіть кульки по краях 

ваг. Врівноважте ваги. Прокоментуйте побачене. 

Візьміть голку та проштрикніть нею одну з кульок. Прокоментуйте побачене. 

Зробіть висновки про властивості повітря. 

 

3. Дослід «Насос із холодильника» 

Візьміть пластикову пляшку об’ємом 0,5 л й поставте її у холодильник на 

деякий час. Дістаньте пляшку з холодильника й надягніть на її горличко 

невеличку м’яку повітряну кульку. Помістіть пляшку у ємність з гарячою водою. 

Деякий час спостерігайте, що буде відбуватися. Прокоментуйте побачене. Зробіть 

висновки про властивості повітря. 

 

4. Дослід «Вечеря при свічках» 

Під час проведення цього досліду дотримуйтесь техніки безпеки. 

Запаліть дві свічки різної висоти і щільно накрийте їх однаковими прозорими 

ємностями (можна використати скляні банки). Деякий час спостерігайте, що буде 

відбуватися. Прокоментуйте побачене. Зробіть висновки про властивості повітря. 

Дослід потрібно проводити лише у присутності дорослих!!! 

  

 



Додаток 2  

до Умов проведення Конкурсу 

«Без кольору, без запаху, без смаку» 

 

ЗАЯВКА 

на участь у конкурсі 

 
№ 

з/п 

 П.І.П. 

учасника 

(учасників) 

Район  

(місто, 

ОТГ) 

клас Повна назва 

закладу 

освіти 

Назва 

роботи 

Контактний 

телефон 

Е-mail 

 

П.І.П. 

керівника 

роботи 

Посада 

керівника 

роботи 

Контактний 

телефон 

Е-mail 

 

            

            

            

            

            

 


