
Додаток до наказу УДЦНПВКТУМ 

від 02.02. 2022 р. № 10-А 

Критерії 

оцінки конкурсних робіт ІІI етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції  

учнівської молоді "Моя Батьківщина - Україна"(для природничих тем) 

1 Відповідність роботи щодо вимог оформлення (3 б.) Бали 

 

Відповідність титульної сторінки вимогам оформлення: параметри розміщення, повнота 

інформації 1 

 

Дані про виконавців, розподіл обов'язків в групі: повнота інформації, обов’язки при підготовці 

краєзнавчо-дослідницької роботи 2 

2 Вимоги до тексту роботи (6 б.) 

 

 

Обсяг текстової частини роботи (до 20 друкованих сторінок). Перевищення на кожну наступну 

сторінку - 0,5 б 3 

 

Відповідність тексту роботи вимогам (шрифт NimesNewRoman, кегель 14, інтервал 1,5, 

наявність структурних елементів (вступ, розділи, висновки) 3 

3 Експедиційний пошук (34 б.) 

 

 

Актуальність теми, формулювання мети дослідження 5 

 

Опис етапів пошуку (методи, форми, засоби) 7 

 

Системний виклад фактологічного матеріалу, глибина власних досліджень  5 

 

Доцільність використаних методів дослідження 5 

 

Новизнадослідження в обраній темі 4 

 

Відповідність висновків завданням дослідження 8 

4 Пізнавальне значення краєзнавчо-дослідної роботи (9 б.) 

 

 

Практична значущість 3 

 

Створення  наочності: колекцій, макетів, збірок, фільмів, світлин, схем, графіків 

презентаційного матеріалу тощо 6 

5 

Додатковий матеріал  (фото: сучасні знімки - 10 х 15 см, архівні – відповідно до 

оригіналу; малюнки, вироби тощо) (16 б.) 

 

 

Об'єм до 10 сторінок. Перевищення на кожну наступну сторінку - 0,5 б 4 

 

Якість ілюстративного матеріалу 3 

 

Відповідність ілюстративного матеріалу змісту роботи, посилання на додатки в тексті роботи 5 

 

Авторство фото, малюнків, виробів 4 

6 Якість оформлення роботи (6 б.) 

 

 

Грамотність 3 

 

Охайність 3 

7 Використання джерел інформації (14 б.) 

 

 

Використання літератури в друкованому та електронному виді 3 

 

Використання архівних джерел, звітів наукових установ та виробничих організацій 5 

 

Оформлення списку джерел та літератури 3 

 

Посилання в тексті 3 

8 Популяризація дослідження (8 б.) 

 

 

Популяризація в ЗМІ та інтернет  ресурсах (навіть у процесі роботи над темою) 4 

 

Публічні виступи, презентації, участь в конференціях тощо. 4 

9 Бали за колективну роботу (за умови відображення групи на фото) 4 

                                                                                                                   Усього:  100 балів 
 

 

 


