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І. Загальні положення 

1. Олімпіада з географії для учнів 11-х класів закладів загальної 

середньої освіти, студентів професійних ліцеїв та коледжів (далі Олімпіада) 

проводиться щорічно, сприяє пошуку обдарованої молоді та створення умов 

для її творчого зростання, підвищення знань старшокласників з питань ЗНО - 

2019 з географії, інтересу учасників до поглибленого вивчення географії. 

2. Завданнями Олімпіади є: 

 стимулювання творчого самовдосконалення учнівської та 

студентської молоді; 

 виявлення та розвиток обдарованих учнів та студентів, надання 

допомоги їм у виборі професії, залучення їх до навчання в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на природничо-

географічному факультеті; 

 формування творчого покоління молодих науковців та практиків 

для різних галузей суспільного життя; 

 популяризація серед молоді географічної науки; 

 залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, 

студентів кафедри географії та методики її навчання природничо-

географічного факультету Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини до активної допомоги закладам освіти у 

справі поліпшення стану викладання географії, підвищення рівня знань, 

умінь та навичок учнівської й студентської молоді. 

3. Для організації та проведення Олімпіади створюється організаційний 

комітет, а для перевірки завдань – журі.  

4. Для складання завдань Олімпіади оргкомітети створюють комісію, 

до якої входять фахівці відповідних фахових дисциплін у складі не більше 5-

ти осіб. Члени комісії несуть персональну відповідальність за науковий 

рівень змісту завдань. 

5. Для консультацій щодо розв’язання спірних питань в роботі журі 

(правильність перевірки та об’єктивність оцінки переможців Олімпіади) 



призначаються експерти-консультанти. 

6. Олімпіада проводиться очно або з використанням дистанційних 

технологій навчання. 

7. Учасники Олімпіади отримують завдання і дають на них відповідь 

українською мовою. 

8. Учителі закладів загальної середньої освіти, викладачі професійних 

ліцеїв, коледжів, працівники органів освіти, методичних й інших установ та 

організацій, які брали активну участь у підготовці учнівської та студентської 

молоді до Олімпіади, можуть бути відзначені подяками, грамотами 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

 

ІІ. Керівництво та організація Олімпіади 

Персональні склади оргкомітету, журі, експертів-консультантів 

Олімпіади затверджуються завідувачем кафедри географії та методики її 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

 

III. Учасники Олімпіади 

У Олімпіаді беруть участь учні 11-х класів закладів загальної середньої 

освіти та студенти  професійних ліцеїв, коледжів. 

 

ІV. Порядок проведення Олімпіади 

Інформаційні матеріали розміщено на офіційному сайті природничо-

географічного факультету Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (https://pgf.udpu.edu.com), оформлення 

заявки згідно з додатком. 

 

V. Критерії оцінки завдань Олімпіади: 

5.1. Критерії оцінки конкурсних робіт затверджуються Оргкомітетом і 

є основою для прийняття рішень журі при визначенні кращих робіт. 



5.2. Критерії оцінки робіт Олімпіади (максимальна кількість – 100 

балів): 

5.2.1. Теоретичний тур (повна відповідь на кожне завдання – 10 балів, 

загальна сума – 20 балів) 

5.2.2. Тестові завдання (60 балів): 

- виконання тестових завдань 1-15 (за кожну правильну відповідь 

нараховується один бал, максимальна кількість балів – 15); 

- виконання тестових завдань 16-20. (кожна правильна відповідь 

оцінюється одним балом, загальна кількість балів за одне завдання – 4, 

всього – 20 балів); 

- завдання 21-25 мають по сім варіантів відповідей, серед яких лише 

три правильні (кожна правильна відповідь оцінюється одним балом, загальна 

кількість балів за правильно виконане завдання – 3, всього – 15 балів); 

- завдання 26-30 (кожна правильна відповідь оцінюється 0 або 2 бали, 

всього – 10 балів). 

5.2.3. Творче завдання: описати у формі ессе природні та соціально-

економічні об’єкти рідного краю (Обсяг до 2 сторінок, Times New Roman, 

розмір шрифту – 14, кегль – 1,5, всі поля 2 см, у тексті бажано помістити 

фото). Оцінюється загальною сумою кегль – 20 балів.  

 

VІ. Визначення та нагородження переможців  

Переможці Олімпіади нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та 

при вступі на спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія) до Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини їм надаються 

додаткові бали в контексті підготовки громадян України до вступу в заклади 

вищої освіти за умови якщо учасник олімпіади відвідував таку підготовку у 

рік вступу та був зареєстрований на неменше як 4 предмети ЗНО. 

 

  



Додаток 

до Положення про олімпіаду з географії  

для учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти,  

студентів професійних ліцеїв та коледжів 

 

ЗАЯВКА 

на участь в олімпіаді з географії для учнів 11-х класів закладів 

загальної середньої освіти, студентів професійних ліцеїв та коледжів 

  

Прізвище_________________________________________________________ 

Ім’я ______________________________________________________________ 

По батькові _______________________________________________________ 

Вікова категорія (клас, курс__________________________________________ 

Заклад освіти (повна назва)________________________________________ 

Місто/район/об’єднана територіальна громада__________________________ 

Педагогічний керівник______________________________________________ 

Електронна адреса __________________________________________________ 

Контактний (мобільний) телефон _____________________________________ 

 

 


