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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

«AROUND THE GLOBE» У ТАВРІЙСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

АГРОТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу 

«Around the Globe» для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

різних форм власності (далі – Конкурс). 

Організатором Конкурсу є кафедра «Іноземні мови» Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (далі – 

Кафедра). 

Організатори Конкурсу залишають за собою право змінювати дане 

Положення з метою забезпечення більш ефективного проведення Конкурсу. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

1. Мета Конкурсу: зацікавлення молоді до вивчення іноземної мови та 

світової культури, сприяння формуванню іншомовної компетентності, 

формування міжкультурної комунікації учнів на основі країнознавчих матеріалів. 

2. Основні завдання Конкурсу: 

 підтримка обдарованої учнівської молоді з метою реалізації творчого 

потенціалу учнів; 

 підвищення інтересу до поглибленого вивчення іноземної мови та 

культури іншомовних країн; 

 розвиток навичок міжкультурної комунікації; 

 розвиток ініціативності, творчих здібностей, толерантного ставлення 

та взаєморозуміння. 

 

3. ТЕМАТИКА КОНКУРСУ ТА ФОРМАТ КОНКУРСНОЇ РОБОТИ 

1. Тематика Конкурсу та формат конкурсної роботи визначається 

організаторами та може змінюватись кожного навчального року. 



2. Тема Конкурсу у 2020 - 2021 н.р. – «Interesting and weird traditions and 

holidays of English-speaking countries».  

Формат конкурсної роботи у 2020 - 2021 н.р. – постер (електронна версія). 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

1. Організаторами Конкурсу розміщується інформація про проведення 

Конкурсу на сайті університету – www.tsatu.edu.ua, кафедри - 

http://www.tsatu.edu.ua/im, а також у засобах масової інформації. 

2. Конкурс проводиться дистанційно, на добровільних засадах і є відкритим 

для учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України різних форм 

власності. 

3. Конкурс не є комерційним заходом і проводиться безкоштовно. 

4. Для проведення Конкурсу створюється оргкомітет із числа представників 

Кафедри, що проводить Конкурс.  

5. Оргкомітет призначає та затверджує склад журі; проводить рецензування 

конкурсних робіт; визначає та забезпечує порядок проведення Конкурсу; готує 

необхідну документацію щодо проведення Конкурсу та підведення підсумків. 

6. Конкурсні роботи  публікуються організаторами на сторінці Кафедри 

http://www.tsatu.edu.ua/im, а також на офіційних сторінках Кафедри у соціальних 

мережах Facebook та Instagram. 

 

5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

1. Взяти участь у конкурсі можуть учні 9-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів різних форм власності. 

2. Для участі у Конкурсі необхідно: надіслати заявку та конкурсну роботу, 

які повинні відповідати встановленій формі (Додаток А, Б). 

3. До Конкурсу дозволяється подати до трьох конкурсних робіт від одного 

навчального закладу. 

4. Конкурсна робота може бути виконана індивідуально або групою авторів 

(до 3-х осіб). 



5.  Заявки на участь у Конкурсі та конкурсні роботи приймаються до 

28.03.2021 р. 

Підведення підсумків Конкурсу – до 05.04.2021 р. 

6. Заявки та конкурсні роботи надсилати електронною поштою на адресу: 

contest.im.tsatu@gmail.com. 

7. Надаючи роботу на конкурс, автор підтверджує повну згоду з умовами 

конкурсу, а також згоду на публікацію конкурсної роботи без будь-яких претензій 

щодо авторського права у подальшому. Роботи можуть бути використані 

Організаторами Конкурсу під час проведення презентацій, виставок, семінарів, та 

опубліковані на офіційних сайтах Університету, Кафедри та сторінках у 

соціальних мережах. 

 

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ 

1. До участі у Конкурсі приймаються постери на тему «Interesting and weird 

traditions and holidays of English-speaking countries» в електронному форматі (.psd / 

.ai / .cdr / .cpt / .jpg). 

2. Постер – горизонтально розміщений плакат розміром А1 (594х841). 

3. Постер повинен мати наступну структуру (Додаток Б): 

 Назва 

 Вступ 

 Основна частина  

 Висновок 

 Список використаних джерел 

 Інформація про авторів (ПІБ автора / авторів; ПІБ вчителя, назва 

навчального закладу, місто). 

4. Текст постеру має відповідати нормам чинного правопису іноземної 

мови; ілюстрації мають бути чіткі та відповідати темі роботи. 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ 

Конкурсні роботи оцінюються за наступними критеріями: 



 відповідність темі та дотримання норм літературної іноземної мови 

(10 балів); 

 актуальність, оригінальність та повнота розкриття теми (10 балів); 

 дотримання правил академічної доброчесності (обов’язково зазначати 

посилання на джерела інформації у разі використання тверджень, відомостей та 

ілюстрацій) (10 балів); 

 майстерність виконання та композиційна організація (10 балів). 

 

8. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ 

1. Підведення підсумків Конкурсу здійснюється журі конкурсу. 

2. Кожен член журі оцінює кожну конкурсну роботу згідно з критеріями 

оцінювання (п.7 цього Положення про Конкурс).  

3. Окремо підводяться підсумки конкурсу у номінації «Приз глядацьких 

симпатій», переможець якої визначається шляхом підрахунку голосів 

незалежного опитування за допомогою сервісу Google форми. 

Усі конкурсні роботи, допущені до конкурсу, будуть завантажені на 

сторінку Google форми для відкритого Інтернет-голосування, яке відбуватиметься 

з 29.03.2021 по 04.03.2021. Про початок голосування та посилання на Google 

форму буде повідомлено 29.03.2021 на офіційному сайті Університету 

http://www.tsatu.edu.ua та Кафедри http://www.tsatu.edu.ua/im, а також на 

офіційних сторінках у соціальних мережах Facebook та Instagram. 

4. Усі учасники Конкурсу отримують електронні сертифікати, а переможці 

Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня та цінними подарунками. 

5. Підсумки Конкурсу повідомляються учасникам Конкурсу організаторами 

Конкурсу за допомогою електронної пошти, а також розміщуються на офіційному 

сайті Університету http://www.tsatu.edu.ua та Кафедри http://www.tsatu.edu.ua/im, а 

також на офіційних сторінках у соціальних мережах Facebook та Instagram. 

 

  



Додаток А 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА  

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «AROUND THE GLOBE» У 

ТАВРІЙСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

Назва конкурсної роботи  

 

 

 

Повна назва навчального закладу; 

поштова адреса 

 

 

 

 

 

Автор(и) конкурсної роботи 

(П.І.Б.(повністю), клас, e-mail) 

 

 

 

 

 

Вчитель (П.І.Б.(повністю), e-mail)  

 

 

 

 

 

  



Додаток Б 

 

Орієнтовний макет постеру 

 

 


