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«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

•Мета: залучення школярів до дослідницької діяльності у галузі 

природничих наук, виявлення та стимулювання інтелектуально 
обдарованої учнівської молоді.

•Завдання:

- формування в інтересу до пізнання навколишнього світу, здатності 
самостійно й творчо опановувати нові види діяльності;

- стимулювання творчого та аналітичного мислення;

- розвиток дослідницьких здібностей. 



«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

• Учасники: команда з числа учнів 4-5 класів закладів 
загальної середньої освіти під керівництвом вчителя –
керівника команди.

• Склад команди: 3-5 учнів.

Кожна команда має право представити на Конкурс з кожного 
розділу лише одну роботу.



«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

Вимоги до конкурсних робіт

Конкурсна робота – це проведення самостійних практичних
досліджень в обраному розділі та опис їх результатів.

Розділи конкурсу

«Рослинний світ» - практичне дослідження різноманіття
представників рослинного світу.

«Тваринний світ» - практичне дослідження різноманіття
представників тваринного світу.



«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

Як готувати конкурсну роботу:

1. вивчити рослинний/тваринний світ місцевості біля населеного пункту, 
де мешкають учасники Конкурсу (для учасників з міст можна обрати 
околицю або парк чи сквер у самому місті); 

2. скласти перелік рослин (дерев, кущів, трав’янистих рослин – до 10 
об’єктів кожного виду) / тварин (звірів, птахів, комах –до 10 об’єктів 
кожного типу);

3. зробити опис та характеристику рослин/тварин, фотографії та 
малюнки; 

4. оформити конкурсну роботу та додати фотозвіт про процес проведення 
практичних досліджень під час виконання конкурсної роботи.



«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

Структура конкурсної роботи:

• титульний аркуш;

• вступ;

• основна частина; 

• висновки;  

• список використаних джерел; 

• додатки (за потребою). 



«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

Вступ

Обсяг – 1 аркуш формату А4.

• Зазначити дати проведення дослідження; 

• Вказати назву місцевості, де проводилось дослідження, та подати 
короткий опис цієї місцевості у довільній формі (походження 
назви, особливості ландшафту тощо);

• Вказати погодні умови під час дослідження. 



«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

Основна частина

Опис результатів практичного дослідження 
різноманіття представників рослинного та 

тваринного світу у вигляді таблиць з малюнками, 
фотографіями за поданими схемами.



Розділ «Рослинний світ»
Тема: Рослини парку «Херсонська фортеця» м. Херсона 

(приклад)

Перелік рослин 

Таблиця 1

№ дерева кущі трави

1. Дуб Вовчі ягоди Кропива

2.

…

10.



Розділ «Рослинний світ»

Основні відомості 

Таблиця 2

Наукова назва

рослини

Часто чи зрідка 

зустрічається

Зображення зовнішнього вигляду

(фото та малюнок)

Трави

Кропива, 

або жалива

часто



Розділ «Рослинний світ»
Характеристика дерев

Таблиця 3

назва Висота  

(см)

Стовбур, 

форма крони 

Форма листка Квітка або 

суцвіття 

(коли квітне)

Плоди 

(коли 

достигають)

Значення  

(харчове, 

декоративне, 

лікарське тощо)

Дуб 

звичайний

Висота 

20-50 м

Товщина

стовбура 1-1,5 м

Форма крони-

густа, широкопіра-

мідальна, розлога з 

міцними гілми

Видовжена

яйцеподібна, 

донизу звужена, 

перистолопатева

Тичинкові квітки 

зібрані в пониклі 

сережки, кожна 

квітка має 6-8-

роздільну зеле-

нувату оцвітину і 

6-10 тичинок.

Цвіте у квітні-

травні

горіх (жолудь)

голий, коричне-

вий,  розташова-

ний на плодоніж-

ці, розміщений у 

блюдце- або 

чашеподібній

мисочці

Цінна деревинна, 

танідоносна, 

харчова,

медоносна, 

фарбувальна,

кормова,

лікарська та

декоративна 

культура.



Розділ «Рослинний світ»
Характеристика кущів

Таблиця 4

Характеристика трав’янистих рослин
Таблиця 5

назва Висота  (см) Стовбур, 

форма куща

(вказати та 

замалювати)

Форма листка 

(вказати та 

замалювати)

Квітка або суцвіття 

(вказати, коли 

квітне, 

замалювати)

Плоди  (вказати, 

коли достигають, 

замалювати)

Значення  

(харчове, 

декоративне, 

лікарське тощо, 

вказати й коротко 

описати)

Текст + 

малюнок

Текст + 

малюнок

Текст + малюнок Текст + малюнок Текст 

назва Висота  

(см)

Загальний 

вигляд

(вказати та 

замалювати)

Форма листка 

(вказати та 

замалювати)

Квітка або 

суцвіття 

(вказати, коли 

квітне, 

замалювати)

Плоди  (вказати, 

коли достигають, 

замалювати)

Значення  

(харчове, декоративне, 

лікарське тощо, вказати 

й коротко описати)

Текст + 

малюнок

Текст + 

малюнок

Текст + малюнок Текст + малюнок Текст 



Розділ «Рослинний світ»
Рослини Червоної книги України

(серед списку досліджуваних, за наявності таких)
Таблиця 6

Назва рослини Причини зникання Як охороняються

Ковила - надмірне випасання худоби;

- оранка;

- терасування і заліснення

схилів.

Охороняється у Біосферних заповідниках «Асканія-

Нова», Українському степовому, Луганському, 

Карадазькому, «Дніпровсько-Орільському», 

«Єланецький Степ», Казантипському та Опукському

ПЗ, «Азово-Сиваському» та «Святі Гори» НПП, ряді

заказників та пам’яток природи місцевого значення. 

Необхідно контролювати стан і динаміку популяцій, 

регламентувати випасання худоби. Заборонено 

розорювання степів, терасування та заліснення

схилів, надмірні пасовищні навантаження



Розділ «Тваринний світ»
Тема: Тварини біля річки Кошова м. Херсона 

(приклад)

Перелік тварин 
Таблиця 1

№ звірі птахи комахи

1. черепаха качка комар

2.

…

10.



Розділ «Тваринний світ»

Наукова назва

рослини

Часто чи 

зрідка 

зустрічається

Зображення зовнішнього вигляду

(фото та малюнок)

Птахи

Гоголь рідко

Основні відомості 
Таблиця 2



Розділ «Тваринний світ»
Характеристика звірів

Таблиця 3

Характеристика птахів

Таблиця 4

назва Розміри:

зріст (см), 

приблизна вага 

(кг, г)

Забарвлення 

(колір) тіла

(вказати та 

замалювати)

Зовнішній 

вигляд голови 

(вказати та 

замалювати)

Значення 

(свійські, дикі, 

шкідники)

(вказати)

Поведінка, 

харчування і 

спосіб життя 

(коротко 

описати)

Текст/цифри Текст/малюнок Текст/малюнок текст текст

назва Розміри:

зріст (см), 

приблизна вага 

(кг, г)

Забарвлення 

(колір) тіла

(вказати та 

замалювати)

Зовнішній 

вигляд голови 

(вказати та 

замалювати)

Значення 

(дикі, шкідники 

тощо)

(вказати)

Поведінка, 

харчування і 

спосіб життя 

(коротко 

описати)

Текст/цифри Текст/малюнок Текст/малюнок текст текст



Розділ «Тваринний світ»
Характеристика комах

Таблиця 5

назва Розміри 

(см)

Зовнішній вигляд 

(форма, 

колір/забарвлення)

(вказати та замалювати)

Значення (шкідник, 

запилювач, частина ланцюга 

живлення тощо)

(вказати і коротко описати)

Поведінка, харчування і 

спосіб життя 

(коротко описати)

Комар Довжина 

тіла 4-14 

мм

Комаха з тонким тілом, 

довгими ногами і вузькими 

прозорими крилами й 

хоботком. Забарвлення тіла 

жовте, коричневе, або сіре. 

Черевце видовжене, груди 

ширші за черевце. 

Шкідник та частина ланцюга 

живлення.

Комарі виступають в ролі

переносників небезпечних для 

здоров'я та життя людини 

захворювань, які спричиняють

бактерії, віруси та ін. Інфіковані 

комарі переносять цих збудників від 

людини до людини без виникнення 

захворювання в самих себе.

Комарів їдять дрібні риби, бабки, оси, 

павуки, мухоловки і хижі жуки, 

летючі миші, їжаки, миші, Хижі 

рослини – мухоловка, росичка, 

жірянка, пухирчатка, росоліст і інші. 

Активні з травня по 

жовтень, ведуть нічний спосіб 

життя.

Харчування: самці всіх видів 

комарів харчуються нектаром 

квіткових  рослин; самиці 

більшості видів 

п'ють кров ссавців,

птахів, рептилій та амфібій.

При виборі жертви самиця 

кровосисного комара 

орієнтується на вуглекислий газ, 

що видихається людиною, на 

теплове випромінювання, рух, а 

також на запах молочної кислоти, 

що міститься в поті.



Розділ «Тваринний світ»

Тварини Червоної книги України 

(серед досліджуваних, за наявності таких)
Таблиця 6

Назва тварини Причини зникання Як охороняються

Видра річкова Втручання людини в її місця існування, їхнє 

забруднення або знищення:

- обробіток землі поблизу річок та озер 

(знищення великої кількості дерев, серед 

коріння яких видри зазвичай влаштовують свої 

укриття);

- меліораційні заходи (осушення земельних 

ділянок: багато водотоків було відрегульовано, а 

береги осушено, що призвело до знищення 

місць проживання видр);

- отруєння води інсектицидами;

- Безконтрольне полювання заради хутра.

Охороняється у багатьох 

біосферних заповідниках та 

об’єктах природного заповідного 

фонду України, «ряді заказників та 

пам’яток природи місцевого 

значення. 

Полювання на видру дозволяється 

лише за ліцензіями під час сезону 

на хутрових звірів.



«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

Висновки

Стислий виклад власних думок про користь досліджуваних тварин 
чи рослин, їх охорону або боротьбу з ними чи захист від них. 

Обсяг – до 1-2 аркуші формату А4



«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

Список використаних джерел

Перелік джерел інформації, що використовувались під час 
виконання конкурсної роботи:

- словники;

- енциклопедії; 

- посібники та рекомендації щодо проведення досліджень тощо.



«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

Додатки

Фотозвіт процес проведення практичних досліджень під час 
виконання конкурсної роботи:

- Виходи на місце проведення досліджень, спостережень тощо;

- Робота з довідковою літературою або електронними джерелами
інформації;

- Робота в команді під час підготовки конкурсної роботи тощо.



«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

Вимоги до оформлення конкурсної роботи

1. Друкована робота (електронний рукопис) у форматі А4 текстового
редактору Word шрифтом Times New Roman розміром 14 з
міжрядковим інтервалом 1,5.

2. Державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського
правопису.

3. Додатки оформляються як безпосереднє продовження роботи на
наступних сторінках. Кожен додаток повинен мати заголовок.
Нумеруються додатки великими українськими літерами, наприклад:
«Додаток А. Заголовок». Кожна фотографія має бути підписана.



«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

Зразок оформлення 

титульного аркушу

Вказується:

- назва Конкурсу;

- розділ Конкурсу;

- тема роботи;

- автори роботи: назва команди, ПІБ членів 

команди, клас та повна назва закладу освіти;

- керівник команди: ПІБ, посада, категорія та 

педагогічне звання (або науковий ступінь та 

вчене звання), повна назва закладу освіти



«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

Оцінювання конкурсних робіт

Конкурсні роботи оцінюються у кожному розділі окремо.

№ Критерії оцінювання Кількість балів

1. Повнота інформації про місцевість, де проводилось 

дослідження

0-5

2. Якість виконання практичних завдань конкурсної роботи 0-15

3. Оригінальність та творчий підхід до виконання малюнків 0-10

4. Вміння чітко і зрозуміло викладати свої думки у 

висновках

0-10

5. Відповідність вимогам щодо оформлення конкурсної 

роботи

0-5

6. Доцільність і якість додаткового матеріалу 0-5

РАЗОМ max 50

До участі не допускаються

роботи, якщо:

- не відповідають тематиці;

- оформлені з порушенням

вимог щодо оформлення;

- подані після

встановленого строку.

Подані на Конкурс роботи

не рецензуються.



«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

Визначення та нагородження переможців Конкурсу

• Журі визначає переможців у кожному розділі окремо за кількістю набраних балів.

• Переможці - це команди-учасниці, які набрали високу кількість балів. 

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

І місце – якщо команда набрала 46-50 балів;

ІІ місце – якщо команда набрала 41-45 балів;

ІІІ місце – якщо команда набрала 36-40 балів.

• Кількість призових місць не обмежується.

• Команди-переможниці Конкурсу нагороджуються дипломами КЗ  МАН відповідних ступенів. 

• Кожний учасник команди-переможниці та їх керівник нагороджуються персональним дипломом 
відповідного ступеня. 

• Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом КЗ МАН. 



«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

Терміни подання заявок та конкурсних робіт

До 20 жовтня 2019 р. подаються заявка та конкурсна робота.

1. Заявка у форматі WORD (форма в Умовах Конкурсу) на електронному вигляді на
електронну адресу man-metod@ua.fm з позначкою «Конкурс «Відоме невідоме»;

2. Конкурсна робота:

- у друкованому вигляді на поштову адресу КЗ «МАН»: 73002, м. Херсон, вул. Ливарна,
буд. 4. з позначкою на конверті «Конкурс «Відоме невідоме»

або

- в електронному вигляді (якщо відсутня можливість передати роботу у друкованому
вигляді) разом із заявкою.

mailto:man-metod@ua.fm


«Відоме невідоме»
обласний заочний  конкурс

Результати Конкурсу затверджуються наказом 

комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради та 

оприлюднюються не пізніше 

30 листопада 2019 року

На сайті https://man2016.wixsite.com/doslidnyk
в розділі «Конкурси»

https://man2016.wixsite.com/doslidnyk


Контакти:
Сидоренко Оксана Володимирівна, 

завідувач методичного відділу

комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради

Тел. (0552) 22-56-56

E-mail: man-metod@ua.fm

mailto:man-metod@ua.fm

