
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Природничо-географічний факультет 

Кафедра географії та методики її навчання 

 

Шановні колеги! 

Повідомляємо Вам, що з метою виявлення та підтримки обдарованої 

учнівської і студентської молоді, підвищення інтересу до поглибленого 

вивчення географії, залучення до проектної та науково-дослідницької 

діяльності, формування почуття любові до рідного краю кафедрою географії та 

методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини буде проведено регіональний конкурс відеоробіт «Перлина 

рідного краю». Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ 

ступенів Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини та цінними призами. 

Для участі в Конкурсі учням і студентам потрібно зареєструватися, 

надіславши на електронну адресу slavrik1979@gmail.com або 

lubovbezlatnya@gmail.com заявку, згідно з додатком, та виконаний проект у 

вигляді посилання з відеохостингу до 30 березня 2019 року 

Роботи також приймаються на цифрових носіях (DVD, CD, Flesh-носії) 

Безлатньою Любов’ю Олександрівною за адресою: м. Умань, вул. Садова, 2, 

корпус №1 Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини в ауд. 304.  

Проектні роботи мають бути озвучені державною мовою з урахуванням 

вимог сучасного українського правопису. 

Проектні роботи, скопійовані з мережі Internet, та роботи, надіслані на 

конкурс пізніше вказаного терміну, не розглядаються. 

Усі представлені на Конкурс відеопроекти повинні відповідати 

параметрам: формат відео AVI, MPEG, MOV, WMV або аналоги. 

Тривалість відеоролика не повинна перевищувати 2-3 хвилини. 
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ЗАЯВКА 

на участь у регіональному конкурсі відеоробіт  

«Перлина рідного краю» 

 

Прізвище_________________________________________________________ 

Ім’я ______________________________________________________________ 

По батькові _______________________________________________________ 

Вікова категорія (клас/група)___________________________________________ 

Заклад освіти (повна назва)________________________________________ 

Місто/район/об’єднана територіальна громада__________________________ 

Педагогічний керівник______________________________________________ 

Електронна адреса __________________________________________________ 

Контактний (мобільний) телефон _____________________________________ 

 

Урочисте вручення сертифікатів про участь у Конкурсі «Перлина рідного 

краю» з географії та нагородження призерів відбудеться 5 квітня 2019 року об 

11
00

 в корпусі № 1 Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини на природничо-географічному факультеті (307 ауд.) за адресою: 

місто Умань, вул. Садова, 2. 

 

 

Контактні телефони: 068-271-85-57 Любов Олександрівна Безлатня 

                                     097-490-80-32 Олександр Дмитрович Лаврик 

                                     098-732-41-18 Олексій Іванович Ситник 

 

 

 

Оргкомітет конкурсу 


