У К Р АЇ НА
М И К О Л А Ї В С Ь КА М І С Ь КА Р А Д А
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
НАКАЗ
Від 28.03.2019 р.

м. Миколаїв

№153

Про проведення міської
Інтернет-олімпіади
з географії для учнів 7-х класів
у 2018 – 2019 навчальному році
Відповідно до плану роботи науково-методичного центру на 2019 рік, з
метою сприяння широкому залученню обдарованої молоді до
інтелектуальних змагань, що проводяться з використанням мережі Інтернет,
та попередньої підготовки учнів до ЗНО з географії
НАКАЗУЮ:
1. Провести міську Інтернет-олімпіаду он-лайн з географії для учнів 7-х
класів 19 квітня 2019 року відповідно до Положення (додаток 1)
2. Затвердити склад оргкомітету та журі Інтернет-олімпіади (додаток 2).
3. Науково-методичному центру (Тарасова О. В.):
1) забезпечити організаційно-методичний супровід проведення міської
Інтернет-олімпіади з географії для учнів 7-х класів.
2) завдання Інтернет-олімпіади (за посиланням) розмістити на сайті НМЦ
http://nmc.mkrada.gov.ua/
3) форму для відповідей он-лайн відкрити 19.04.2019 року з 16-00 до 17-00
години.
4) переможців Інтернет-олімпіади оголосити 25.04.2019 року.
4. Керівникам закладів освіти сприяти залученню учнів 7 класів до участі в
міській Інтернет-олімпіаді з географії.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора науковометодичного центру Тарасову О. В.
Начальник управління
Шиліна, 24-71-18

Г. ЛИЧКО

Додаток 1
до наказу управління освіти
від 28.03.2019 р №153
Положення
про проведення міської Інтернет-олімпіади з географії
для учнів 7-х класів
1. Загальні положення
1) Міська Інтернет-олімпіада з географії для учнів 7-х класів проводиться
науково-методичним центром спільно з управлінням освіти.
2) Підготовку та проведення змагань здійснює оргкомітет.
3) Основною метою Інтернет - олімпіади є:
• стимулювання самовдосконалення учнів;
• виявлення серед учнів 7-х класів закладів освіти Миколаєва обдарованих
дітей та залучення їх до Всеукраїнського олімпіадного руху;
• підвищення інтересу до вивчення географії, прищеплення учнівській
молоді навичок дослідницької роботи;
• виявлення, поширення і впровадження в освітній процес прогресивних
форм і методів навчання, стимулювання інтересу учнів до оволодіння
сучасними інформаційними технологіями.
4) В олімпіаді беруть участь учні 7-х класів закладів освіти м. Миколаєва
незалежно від їх форми власності.
5) Обов'язковою умовою участі є доступ до мережі Інтернет, електронної
пошти.
6) Учні 7-х класів беруть участь у Інтернет-олімпіаді за власним бажанням.
7) Кожен з учасників змагань повинен виконувати всі завдання самостійно.
8) Час виконання завдань обмежено 1 годиною.
9) Перевірка робіт здійснюється програмою Online Teat Pad автоматично.
2. Проведення Інтернет - олімпіади
1) Інтернет-олімпіада проводиться за програмою Online Test Pad.
2) Завдання розміщуються за посиланням на сайті НМЦ. Тест он-лайн
відкривається у зазначений час.
3) Тест включає 43 завдання:
➢ завдання на вибір однієї правильної відповіді з 4-х варіантів,
➢ завдання на вибір трьох правильних відповідей із 7 варіантів,
➢ завдання на послідовність,
➢ завдання на відповідність,
➢ відкритий тест.
4) Після відповіді на питання натиснути «Далі».
5) Після закінчення роботи над тестами натиснути «Завершити».
6) Після завершення проходження тесту кожен учасник побачить свій
результат: кількість набраних балів із загальної кількості та відсоток
виконаних завдань.
7) Рецензії на роботи учасників Інтернет-олімпіади журі не надсилає.
8) Апеляції не розглядаються.

3. Нагородження учасників Інтернет – олімпіади
1) Переможцями Інтернет-олімпіади вважаються учні, які набрали найбільшу
кількість балів.
2) Переможці нагороджуються дипломами І-ІІІ ступенів та отримують
Сертифікат.

Директор НМЦ

ОЛЬГА ТАРАСОВА

Додаток 2
до наказу управління освіти
від 28.03.2019 р №153
Склад оргкомітету
Інтернет-олімпіади з географії для учнів 7-х класів м. Миколаєва
у 2018-2019 навчальному році
1. Тарасова О.В., голова оргкомітету, директор науково-методичного
центру
2. Деркач Г.І. заступник директора НМЦ
Склад журі
Інтернет-олімпіади з географії для учнів 7-х класів м. Миколаєва
у 2018-2019 навчальному році
1. Шиліна С.Л., голова журі, методист науково-методичного центру
2. Горбатюк С.Д., учитель географії ЗЗСО №35
3. Іванова І.А., учитель географії ЗЗСО №7

Директор НМЦ

ОЛЬГА ТАРАСОВА

