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Вступ 

    Гостра екологічної кризи, необхідність покращення стану навколишнього 

середовища  і гармонізації  відносин  людини з природою визначають 

об’єктивну потребу  у підвищенні екологічної грамотності  молодого 

покоління, під якою розуміють соціально і науково обґрунтований мінімум 

екологічних знань, умінь і навичок, які  необхідно та достатні для 

забезпечення екологічно доцільних варіантів поведінки .  

   У збірці пропонується Вашій увазі, автором зроблена спроба 

систематизувати положення всеукраїнських , обласних, міських конкурсів та 

акцій. Для покращення при написані робіт та екологічної грамотності. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

Про проведення  Всеукраїнський фестиваль «Україна — сад» 

I. Загальнi положення 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фестивалю 

«Україна — сад» (далi — Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводиться щороку з метою вiдродження садiвництва в 

Українi, пiдвищення ефективностi роботи на шкiльних навчально-дослiдних 

дiлянках iз садiвництва, пiдготовки школярiв до активної професiйної 

самореалiзацiї та пiдвищення рiвня трудового виховання учнiвської молодi. 

1.3. Основними завданнями Фестивалю є: 

залучення дiтей до активної пiзнавальної, трудової та суспiльно-корисної 

роботи; 

пошук i пiдтримка дiтей, якi виявили здiбностi до експериментальної та 

дослiдницької роботи в напрямi садiвництва; 

демонстрацiя практичних результатiв роботи творчих учнiвських об’єднань 

садiвничого профiлю; 

створення умов для творчої самореалiзацiї учнiв; 

обмiн досвiдом роботи з органiзацiї дослiдницької роботи iз садiвництва; 

пiдвищення фахового рiвня педагогiчних працiвникiв. 

1.4. Фестиваль проводиться на добровiльних засадах i є вiдкритим для учнiв 

загальноосвiтнiх i позашкiльних навчальних закладiв. 
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1.5. Органiзацiйно-методичне забезпечення проведення Фестивалю здiйснює 

Нацiональний еколого-натуралiстичний центр учнiвської молодi (далi — 

НЕНЦ). 

1.6. Інформацiя про проведення Фестивалю розмiщується на офiцiйному веб-

сайтi НЕНЦ, а також у засобах масової iнформацiї не пiзнiше нiж за один 

мiсяць до початку його проведення. 

1.7. Пiд час проведення Фестивалю обробка персональних даних учасникiв 

здiйснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

II. Учасники Фестивалю 

2.1. У Фестивалi беруть участь команди загальноосвiтнiх i позашкiльних 

навчальних закладiв. 

2.2. До складу команди входять 4 особи: 3 учнi загальноосвiтнiх i 

позашкiльних навчальних закладiв (далi — учасники) та 1 керiвник. 

2.3. Замiна учасникiв можлива за рiшенням голови оргкомiтету пiсля подання 

керiвником команди оновленої заявки з поясненням причин такої замiни. 

2.4. У II етапi Фестивалю беруть участь команди, якi стали переможцями I 

етапу. 

2.5. Учасники мають право ознайомитися з результатами оцiнювання 

презентацiй виставки досягнень творчих учнiвських об’єднань садiвничого 

профiлю та захисту науково-дослiдницьких робiт й одержати пояснення 

щодо критерiїв i об’єктивностi їх оцiнювання. 

2.6. Учасники зобов’язанi дотримуватися вимог цього Положення, програми 

Фестивалю, норм поведiнки, правил технiки безпеки та експлуатацiї 

обладнання й приладiв. 
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III. Порядок i строки проведення Фестивалю 

3.1. Фестиваль проводиться у два етапи: 

I етап: вiдбiрковий (заочний); 

II етап: фiнальний (очний). 

3.2. Строки, мiсце проведення I етапу Фестивалю, кiлькiсний склад команд 

визначаються та затверджуються наказом органу виконавчої влади 

Автономної Республiки Крим у сферi освiти, мiсцевих органiв управлiння 

освiтою в областях, мiстах Києвi та Севастополi (далi — орган управлiння 

освiтою) вiдповiдно до цього Положення з урахуванням мiсцевих умов. 

3.3. Строки та мiсце проведення II етапу Фестивалю визначаються наказом 

Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України (далi — 

МОНмолодьспорт України) та повiдомляються органам управлiння освiтою 

не пiзнiше нiж за один мiсяць до його початку. 

3.4. Для участi у II етапi Фестивалю до органiзацiйного комiтету подаються 

такi документи: 

заявка на участь у Фестивалi за формою згiдно з додатком; 

копiя наказу вiдповiдного органу управлiння освiтою щодо участi команди у 

Фестивалi; 

медична довiдка про вiдсутнiсть iнфекцiйних хвороб i контакту з 

iнфекцiйними хворими; 

науково-дослiдницька робота; 

учнiвський квиток. 
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3.5. До мiсця проведення II етапу Фестивалю команди прибувають 

органiзовано в супроводi керiвника команди. Керiвник команди забезпечує 

безпеку життя i здоров’я дiтей, своєчасне оформлення документiв щодо 

участi у Фестивалi, передбачених пунктом 3.4 цього роздiлу, а також 

прибуття учасникiв на Фестиваль i повернення їх до навчальних закладiв. 

IV. Програма II етапу Фестивалю 

4.1. Органiзацiя та проведення II етапу Фестивалю здiйснюються за 

програмою, яка включає: 

презентацiю виставки досягнень творчих учнiвських об’єднань садiвничого 

профiлю; 

захист науково-дослiдницьких робiт у секцiях: ягiдники, плодовий сад, 

плодово-ягiдний розсадник; 

навчальнi тренiнги; 

творчi зустрiчi з провiдними вченими; 

навчально-пiзнавальнi екскурсiї. 

4.2. Презентацiя виставки досягнень творчих учнiвських об’єднань 

садiвничого профiлю проводиться в довiльнiй формi. Органiзацiйним 

комiтетом кожнiй командi надається площа для розмiщення експозицiї — до 

2 квадратних метрiв. 

У презентацiї можуть брати участь усi члени команди. 

4.3. Презентацiя виставки досягнень творчих учнiвських об’єднань 

садiвничого профiлю оцiнюється за такими критерiями: 

упровадження iнновацiйних технологiй у практику вирощування 

сiльськогосподарських культур — до 18 балiв; 
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упровадження результатiв дослiдiв у практику садiвництва — до 18 балiв; 

дiєвiсть профорiєнтацiйної роботи в творчих учнiвських об’єднаннях 

садiвничого профiлю — до 9 балiв; 

якiсть оформлення та оригiнальнiсть презентацiї — до 5 балiв. 

Максимальна кiлькiсть балiв, яку може отримати команда за презентацiю 

виставки досягнень творчого учнiвського об’єднання, — 50 балiв. 

4.4. Науково-дослiдницьку роботу захищає один представник вiд команди. 

4.5. Науково-дослiдницька робота виконується та оформлюється вiдповiдно 

до Основних вимог щодо написання, оформлення та представлення 

учнiвських науково-дослiдницьких робiт учнiв-членiв Малої академiї наук 

України, якi розмiщаються на офiцiйному веб-сайтi НЕНЦ. 

4.6. Порядок виступу учасникiв Фестивалю пiд час захисту науково-

дослiдницьких робiт визначається органiзацiйним комiтетом II етапу 

Фестивалю. 

4.7. Захист науково-дослiдницької роботи оцiнюється за такими критерiями: 

новизна та актуальнiсть дослiджуваної проблеми — до 10 балiв; 

чiткiсть структури дослiдження — до 5 балiв; 

повнота та логiка викладання теоретичної частини дослiдження — до 5 балiв; 

якiсть i глибина експериментальної частини дослiдження — до 15 балiв; 

вiдповiднiсть висновкiв проведеному дослiдженню — до 5 балiв; 

практичне значення дослiдження — до 10 балiв. 
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Максимальна кiлькiсть балiв, яку може набрати учасник за захист науково-

дослiдницької роботи, — 50 балiв. 

4.8. Загальна сума балiв, яку може отримати команда, — 100 балiв. 

4.9. Питання присутностi керiвникiв команд чи наукових керiвникiв 

учасникiв пiд час захисту науково-дослiдницьких робiт вирiшується 

органiзацiйним комiтетом. 

4.10. Результати захисту науково-дослiдницьких робiт оголошуються пiсля 

виступу всiх учасникiв вiдповiдної секцiї та пiдсумкової наради членiв журi. 

Якщо за результатами захисту роботи в учасника виникають питання, йому 

надаються аргументованi роз’яснення та рекомендацiї головою i членами 

журi секцiї. 

4.11. Поданi на Фестиваль науково-дослiдницькi роботи не рецензуються та 

не повертаються. 

4.12. Навчальнi тренiнги, зустрiчi з провiдними вченими та навчально-

пiзнавальнi екскурсiї органiзовує та проводить НЕНЦ. 

4.13. Питання фото-, кiно-, телезйомки пiд час проведення Фестивалю 

заздалегiдь узгоджується з органiзацiйним комiтетом та головою журi секцiї. 

V. Органiзацiйний комiтет Фестивалю 

5.1. Для органiзацiї та проведення Фестивалю створюється органiзацiйний 

комiтет, склад якого затверджується наказом НЕНЦ. 

5.2. До складу органiзацiйного комiтету входять працiвники МОН молодь 

спорту України, НЕНЦ, науково-дослiдних установ, громадських органiзацiй, 

науково-педагогiчнi працiвники вищих навчальних закладiв (за згодою). 

5.3. Очолює органiзацiйний комiтет голова. 
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Голова органiзацiйного комiтету: 

розподiляє повноваження членiв органiзацiйного комiтету; 

керує роботою з органiзацiї та проведення Фестивалю. 

5.4. Члени органiзацiйного комiтету: 

здiйснюють органiзацiйну роботу щодо проведення Фестивалю; 

забезпечують порядок проведення Фестивалю. 

5.5. Секретар органiзацiйного комiтету: 

оформляє документацiю щодо проведення Фестивалю та пiдведення 

пiдсумкiв; 

сприяє висвiтленню результатiв Фестивалю в засобах масової iнформацiї; 

забезпечує зберiгання документiв та матерiалiв щодо проведення Фестивалю. 

Документацiя та роботи учасникiв Фестивалю зберiгаються в НЕНЦ один рiк 

з дня його закiнчення. 

VI. Журi Фестивалю 

6.1. Журi Фестивалю формується з метою забезпечення об’єктивностi 

оцiнювання презентацiй досягнень творчих учнiвських об’єднань i науково-

дослiдницьких робiт учасникiв та визначення переможцiв i призерiв 

Фестивалю. 

6.2. Журi Фестивалю формується з числа педагогiчних i науково-

педагогiчних працiвникiв позашкiльних i вищих навчальних закладiв, 

наукових установ та органiзацiй (за згодою). 
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6.3. Кiлькiсть членiв журi в кожнiй секцiї Фестивалю має становити не менше 

трьох осiб, але не бiльше третини вiд кiлькостi учасникiв. 

6.4. До складу журi Фестивалю не можуть входити особи, що є близькими 

особами учасникiв Фестивалю. 

6.5. Склад журi Фестивалю затверджується наказом НЕНЦ. 

6.6. Журi кожної секцiї Фестивалю очолює голова. 

Голова журi: 

органiзовує роботу членiв журi; 

проводить засiдання журi; 

бере участь у визначеннi переможцiв i призерiв Фестивалю; 

затверджує список переможцiв i призерiв Фестивалю. 

6.7. Члени журi: 

оцiнюють презентацiї досягнень творчих учнiвських об’єднань i науково-

дослiдницькi роботи учасникiв; 

заповнюють оцiнювальнi протоколи; 

беруть участь у визначеннi переможцiв i призерiв у рiзних секцiях 

Фестивалю. 

6.8. Секретар журi забезпечує зберiгання, систематизацiю, оформлення 

документiв та матерiалiв Фестивалю. 

VII. Визначення та нагородження переможцiв i призерiв Фестивалю 
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7.1. Переможцi та призери Фестивалю визначаються журi в iндивiдуальнiй та 

команднiй першостях у кожнiй секцiї окремо за кiлькiстю набраних 

учасниками (командами) балiв. 

7.2. Переможцем Фестивалю є учасник (команда), який набрав найбiльшу 

кiлькiсть балiв. 

Призерами Фестивалю є учасники (команди), якi за кiлькiстю набраних балiв 

зайняли друге та третє мiсця. 

7.3. У разi рiвної кiлькостi балiв переможцем Фестивалю в iндивiдуальнiй 

першостi є учасник, який набрав бiльше балiв за критерiй «Якiсть i глибина 

експериментальної частини дослiдження». 

У разi рiвної кiлькостi балiв переможцем Фестивалю в команднiй першостi є 

команда, яка набрала бiльше балiв за презентацiю виставки досягнень 

творчих учнiвських об’єднань садiвничого профiлю. 

 

7.4. Кiлькiсть призових мiсць не може становити бiльше 50 вiдсоткiв вiд 

загальної кiлькостi учасникiв (команд) у секцiї. 

Розподiл призових (перших, других i третiх) мiсць здiйснюється з 

орiєнтовним розподiлом їх у спiввiдношеннi 1:2:3. 

7.5. Переможцi та призери Фестивалю нагороджуються дипломами. 

Рештi учасникiв фiнального етапу Фестивалю вручаються дипломи учасника. 

7.6. Досвiд роботи кращих творчих учнiвських об’єднань садiвничого 

профiлю висвiтлюється в науково-педагогiчних i науково-художнiх виданнях 

для дiтей та юнацтва за пiдтримки НЕНЦ (за згодою автора). 

VIII. Умови фiнансування Фестивалю 
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Витрати на органiзацiю та проведення Фестивалю здiйснюються за рахунок 

коштiв, не заборонених чинним законодавством України. 

ПОЛОЖЕННЯ 

проведення Всеукраїнської акції 

«День натураліста» 

1. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнська акція «День натураліста» ( далі - акція) - це щорічний 

захід, започаткований з метою активізації роботи з учнівською молоддю 

щодо формування у неї екологічної культури, залучення її до практичної 

природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів. 

1.2. Основними завдання акції є: 

 популяризація кращого досвіду природоохоронної роботи з учнівською 

молоддю;  

 підвищення ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, 

учнів на навчально-дослідних земельних ділянках;  

 задоволення потреб у професійному самовизначенні та творчій 

самореалізації, підготовка учнівської молоді до професійної діяльності;  

 виявлення та підтримка учнівських ініціатив, направлених на розвиток 

шкільної демократії і самоврядування.  

1.3. Загальне керівництво акцією здійснює Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді. Безпосереднє керівництво в 

регіонах здійснюють обласні позашкільні навчальні заклади еколого-

натуралістичного напряму. 

2. Учасники акції 

До участі в заході запрошуються учнівські та педагогічні колективи 

загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів. 

3. Порядок і терміни проведення акції 

3.1.Акція проводиться щорічно, починаючи з 2008 року, в останній день 
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третього тижня вересня. Акція може проводитись під гаслом : «У Юннатії 

кордонів немає», «Юннат - це на все життя» тощо. 

3.2. Акція може починатися у вибраний колективом час за довільною 

програмою. Завершується акція на третьому тижні вересня.  

3.3. До програми проведення акції можуть бути включені наступні заходи: 

• трудові акції з впорядкуванням певних територій;  

• просвітницькі природоохоронні заходи;  

• дитячі науково-практичні конференції;  

• благодійні виставки - продажі продукції, вирощеної на навчально-дослідних 

земельних ділянках;  

• посвята молодших школярів в юннати;  

• спільні заходи з батьківською громадськістю, а також із заінтересованими 

установами та організаціями. 

Також у закладі можуть організовуватися зустрічі з ветеранами 

юннатівського руху, круглі столи за участю науковців, представників 

громадських організацій, органів влади, засобів масової інформації. 

4. Підсумкові матеріали акції 

4.1 За наслідками проведення акції заклад готує сторінку літопису «День 

натураліста України» в друкованому вигляді, на електронних носіях (CD-R, 

CD-RW), по можливості - відеофільм. Друкований матеріал подається на 

сторінках формату А4, текст набирається гарнітурою Times New Roman, 

розмір шрифту 14, без переносів, півтора інтервали, поля - 20 мм зверху і 

знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа. Текстова частина супроводжується 

відповідними фотографіями. Формат запису відеофільмів на електронних 

носіях - CD-R, CD-RW, DVD-RW. 

4.2. Матеріали про проведення акції надсилаються до КЗ ЛОР 

«ЛОЦЕНТУМ»  до першої декади жовтня, а кращі роботи Центр відсилає до 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (04074, 

Київ, вул. Вишгородська, 19) до кінця жовтня поточного року.  

5. Підведення підсумків  
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За надісланими матеріалами планується щорічне видання електронної збірки 

- літопис «Дня натураліста України». Інформація про проведення акції 

розміщується на сайтах Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді та обласних позашкільних навчальних закладів еколог-

натуралістичного профілю. 

ПОЛОЖЕННЯ 

проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької 

еколого-патріотичної гри 

«Паросток» 

 

З 03.10 до 06.10.2016 року провести шкільні етапи Гри. 

    До 10.10.2016 року подати аналітичні довідки про результати проведення 

шкільних етапів (додаток 3) та роботи переможців у відділ освіти Тлумацької 

райдержадміністрації. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Ці умови визначають порядок проведення Всеукраїнської дитячо-

юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток».  

 

1.2. Всеукраїнська дитячо-юнацька еколого-патріотична гра “Паросток” - 

(далі - Гра) - це щорічний захід завданнями та метою проведення якого 

передбачається:  

 

 виховання громадянина-патріота України відповідального за свою 

Вітчизну та природу як національне багатство, основу життя на землі;  

 формування розуміння гармонії людини з природою;  

 розширення знань про природу свого краю;  

 розвиток пізнавального інтересу та логічного мислення;  

 спонукання до самоосвіти;  
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 сприяння формуванню матеріалістичного світогляду, готовності до 

активної природоохоронної діяльності;  

 виховання основ глобального екологічного мислення; екологічної 

культури;  

 виховання  бережливого  і  шанобливого  ставлення  до  традицій  

    українського народу та тривалих державницьких традицій 

України.  

1.3. Передбачається очний та заочний етапи гри: 

 

 очний етап (другий тиждень жовтня) - беспосереднє проведення 

гри;   

 заочний етап (жовтень-листопад) — підготовка сторінок літопису 

«Юннати - юні патріоти» .  

 

1.4. Загальне керівництво заходом здійснює Національний  

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.  

2. Учасники гри  

До участі в заході запрошуються учнівські та педагогічні 

колективи загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів. 

 

3. Порядок і терміни проведення очного етапу гри 

3.1. Очний етап гри проводиться щорічно, починаючи з 2015 року, в другий 

тиждень жовтня. Захід може проводитись під патріотичними гаслами, 

зокрема : «Україна — моя Батьківщина» тощо.  

3.2. Місцем проведення очного етапу гри може бути:  

- територія навчального закладу в якому буде проводитись «Паросток»;  

- майданчики на ділянках місцевості з достатньою кількістю місцевих  

предметів і яскраво виражених форм і деталей рельєфу тощо. 

До початку заходу відповідальний педагог (педагоги) вибирає місце 

проведення гри, окреслює орієнтири, готує завдання з врахуванням місцевих 
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умов та особливостей. 

 

Гра може починатися у вибраний колективом закладу час за 

довільною програмою. 

За закладом залишається право вибору щодо проведення гри спільно для 

всіх вікових категорій учнів одночасно чи для кожної вікової категорієї в 

окремо визначений час. 

Завершується захід в останній день другого тижня жовтня. 

 

3.3. До програми очного етапу проведення гри можуть бути включені 

наступні модулі: 

І. Формування життєво-важливих вмінь та навичок 

1. 1.Орієнтування на 

місцевості за компасом . 

1.2. За сонцем та годинником  

1.3. За місцевими предметами у лісі  

1.4. За місцевими предметами в степу  

1.5. За місцевими предметами в населеному пункті  

1.6. За поведінкою тварин та птахів  

2. Метеорологічні спостереження за природою  

 

ІІ Патріотичні складові  

1. Хто такі патріоти?  

2. Козацькому нема переводу  

3. Берегиня. Культура рідної домівки  

ІІІ. Екологія 

Природа рідної 

землі.  

Також можуть організовуватися зустрічі з ветеранами юннатівського руху, 

учасниками АТО, волонтерами; круглі столи за участю науковців, 
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представників громадських організацій, органів влади, засобів масової 

інформації.  

В рамках заходу з метою сприяння розвитку волонтерського руху 

серед учнівської молоді можливе залучення учнівської молоді до надання 

посильної допомоги людям похилого віку, одиноким непрацездатним 

громадянам, учасникам АТО тощо.  

4. Підсумкові матеріали заходу  

4.1 За наслідками проведення очного етапу гри заклад готує сторінку 

літопису "Юннати - патріоти" в друкованому вигляді, електронних носіях 

(CD-R, CD-RW), по можливості - відеофільм. Друкований матеріал 

подається на сторінках формату А4, текст набирається гарнітурою Times 

New Roman, розмір шрифту 14, без переносів, півтора інтервали, поля - 20 

мм зверху і знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа. Об’єм текстової частини - до 

15 сторінок друкованого тексту. Відповідні світлини можуть 

супроводжувати текстову частину і можуть бути подані в додатках. 

Сценарій заходу може бути поданий в додатках. Формат запису 

відеофільмів на електронних носіях - CD-R, CD-RW, DVD-RW. 

4.2. Матеріали про проведення очного етапу гри (сторінки літопису) 

надсилаються до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді (04074, Київ, вул. Вишгородська, 19) до 30 листопада поточного року 

для участі в заочному етапі гри. 

5. Заочний етап гри та підведення підсумків 

5.1. Заочний етап гри проводиться до 30 листопада поточного року.  

5.2. Спеціально сформована Національним еколого-натуралістичним 

центром експертна комісія (журі) до кінця грудня поточного року підводить 

підсумки за надісланими матеріалами (сторінками літопису) та визначає 

переможців.  

5.3. Переможці Всеукраїнської дитячої еколого-патріотичної гри 

«Паросток» нагороджуються грамотами НЕНЦ та безкоштовними 

путівками до Всеукраїнського профільного оздоровчого табору «Юннат» 
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Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України.  

5.4. За надісланими матеріалами планується щорічне видання збірки - 

літопису «Юннати-юні патріоти».  

 

Інформація про проведення заходу розміщується на сайті 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.  

ПОЛОЖЕННЯ 

Всеукраїнська трудова акція  

"ПАРАД КВІТІВ БІЛЯ ШКОЛИ" 

(благоустрій території, закладка та створення на території навчального 

закладу газонів, квітників, розаріїв та клумб різних типів, збільшення 

видового та кількісного складу квітково-декоративних рослин в зовнішньому 

озелененні шкіл та позашкільних закладів) 

Трудова акція "Парад квітів біля школи" проводиться Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України обласними та районними центрами юних натуралістів України. 

Мета та завдання акції 

Головною метою акції є формування екологічної культури особистості та 

відповідальності за збереження природного середовища перед майбутніми 

поколіннями, активізація пізнавальної, творчої, просвітницької та трудової 

діяльності учнівської молоді, покращення зовнішнього озеленення 

навчальних закладів. 

Завдання акції: 

• активізація роботи загальноосвітніх закладів по благоустрою та покращення 

стану їх зовнішнього озеленення;  
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• спрямування зусиль навчальних закладів на спільні практичні дії по 

оздоровленню навколишнього середовища та благоустрою прилеглої 

території; 

• розвиток в учнів почуття дбайливого господаря закладу, в якому вони 

навчаються; 

• залучення учнівської молоді до озеленення та впорядкуванню території 

навчальних закладів та закладів соціальної сфери; 

• залучення дітей та підлітків до розробки проектів озеленення навчальних 

закладів та практичне впровадження цих проектів. 

Розділи акції 

Акція проводиться у чотири етапи: 

1 етап: передбачає планування території навчального закладу; проведення 

інвентаризації існуючих зелених насаджень з урахуванням складу, віку, 

розмірів, стану і характеру їх розміщення. 

2 етап: ознайомлення з сучасними технологіями в галузі ландшафтного 

дизайну та зеленої архітектури, вивчення нових видів і сортів декоративних 

рослин та створеного проекту озеленення навчального закладу. 

3 етап: збагачення видового складу квітково-декоративних рослин на 

території закладу і підготовка території до закладки проекту. 

4 етап (основний): передбачає практичне втілення створеного проекту 

озеленення навчального закладу. 

Учасники акції 

До участі в акції запрошуються загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії, школи-

інтернати, дошкільні та позашкільні навчальні заклади. 

Критерії визначення переможців 

Учасники конкурсу оформляють результати роботи у вигляді звітів, 

альбомів, фото - кінорепортажів або в будь-якому іншому вигляді, що 

найкраще розкриває зміст виконаної роботи. 

Відзначення переможців 
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За підсумками журі кращі учасники акції відзначаються грамотами, 

подяками, цінними подарунками та безкоштовними путівками до 

Всеукраїнського табору "Юннат" Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 

Детальну інформацію можна отримати за адресою: 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 04074, 

м.Київ, вул. Вишгородська, 19; 

Тел. (044) 430-02-60;E-mail: cvetic@globeukraine.ln.ua 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської 

молоді “Дотик природи” 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді 

“Дотик природи” (далі - Форум). 

1.2. Форум проводиться щороку серед учнів і студентів, які мають досвід 

дослідницько-експериментальної роботи у галузях природничих наук, з 

метою підтримки дослідницько-експериментальної діяльності, розкриття їх 

наукового потенціалу. 

1.3. Завданнями Форуму є: 

стимулювання творчого самовдосконалення учнівської та студентської 

молоді; 

виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі 

професії; 

реалізація здібностей талановитих і обдарованих учнів, які мають 

здібності до дослідницько-експериментальної діяльності в галузі 

природничих наук; 

оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими учнями та 

студентами; 

mailto:cvetic@globeukraine.ln.ua
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підвищення інтересу до поглибленого вивчення природничих дисциплін; 

пошук нових форм, методів і моделей організації еколого-просвітницької 

роботи з учнівською та студентською молоддю. 

1.4. Форум проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів 

загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів і 

студентів вищих навчальних закладів, які мають досвід дослідницько-

експериментальної роботи у галузях природничих наук. 

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Форуму здійснює 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

1.6. Інформація про проведення Форуму розміщується на сайті 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, а також у 

засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку 

проведення Форуму. 

1.7. Під час проведення Форуму обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

ІІ. Порядок і строки проведення Форуму 

2.1. Форум проводиться у два етапи: 

I етап: відбірковий (заочний); 

II етап: фінальний (Всеукраїнський, очний). 

2.2. Для участі в І етапі Форуму необхідно надіслати заявку за формою 

згідно з додатком та тези науково-дослідницького проекту до Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

Журі Форуму розглядає подані учасниками відбіркового етапу тези 

науково-дослідницьких проектів та визначає учасників фінального 

(Всеукраїнського, очного) етапу. 

Список учасників, запрошених до участі у фінальному (Всеукраїнському, 

очному) етапі, оприлюднюється на сайті організатора Форуму не пізніше ніж 

за один місяць до початку ІІ етапу Форуму. 

2.3. Для участі в ІІ етапі Форуму необхідно подати такі документи: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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копію наказу відповідного органу освіти щодо участі команди у Форумі; 

медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з 

інфекційними хворими; 

учнівський або студентський квиток; 

науково-дослідницький проект. 

2.4. Строки та місце проведення ІІ етапу Форуму визначаються наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - 

МОНмолодьспорт України) та повідомляються Міністерству освіти і науки, 

молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не 

пізніше ніж за один місяць до початку проведення Форуму. 

ІІІ. Учасники Форуму 

3.1. У Форумі беруть участь учні загальноосвітніх, професійно-технічних, 

позашкільних навчальних закладів, а також студенти природничих 

факультетів вищих навчальних закладів І-IІ рівнів акредитації, які мають 

досвід дослідницько-експериментальної роботи у галузях природничих наук. 

У ІІ етапі Форуму беруть участь переможці І етапу. 

3.2. До місця проведення ІІ етапу Форуму учасники прибувають у 

супроводі керівника, який призначається з числа керівників гуртків, вчителів, 

викладачів навчальних закладів. Керівник відповідає за своєчасне 

оформлення документів. 

3.3. Учасники Форуму мають право ознайомитися з результатами 

оцінювання науково-дослідницьких проектів та одержати пояснення щодо їх 

критеріїв та об’єктивності. 

3.4. Учасники Форуму зобов’язані дотримуватись вимог цього 

Положення, програми Форуму, правил техніки безпеки. 

IV. Організаційний комітет Форуму 

4.1. Для організації та проведення Форуму створюється організаційний 

комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
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4.2. До складу організаційного комітету входять представники 

МОНмолодьспорту України, Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді, загальноосвітніх, позашкільних і вищих 

навчальних закладів (за згодою). 

4.3. Очолює організаційний комітет голова. 

Голова організаційного комітету: 

розподіляє повноваження членів організаційного комітету; 

керує роботою з організації та проведення Форуму. 

4.4. Члени організаційного комітету: 

здійснюють організаційну роботу щодо проведення Форуму; 

забезпечують порядок проведення Форуму. 

4.5. Секретар організаційного комітету: 

оформляє документи щодо проведення та підбиття підсумків Форуму; 

сприяє висвітленню результатів Форуму в засобах масової інформації; 

відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення 

Форуму. 

V. Журі Форуму 

5.1. Журі Форуму формується з метою забезпечення об’єктивності 

оцінювання науково-дослідницьких проектів його учасників та визначення 

переможців і призерів. 

5.2. Журі Форуму формується з числа педагогічних і науково-

педагогічних працівників навчальних закладів, наукових установ та 

організацій (за згодою). 

5.3. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 

учасників Форуму. 

До складу журі з кожної номінації Форуму входять: голова журі, члени та 

секретар журі. 

До складу журі не можуть входити близькі особи учасників Форуму. 

5.4. Склад журі затверджується наказом Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 
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5.5. Журі з кожної номінації Форуму очолює голова. 

Голова журі: 

організовує роботу членів журі; 

проводить засідання журі; 

бере участь у визначенні переможців і призерів Форуму; 

затверджує список переможців і призерів Форуму. 

5.6. Члени журі: 

беруть участь в оцінюванні науково-дослідницьких проектів учасників 

Форуму; 

заповнюють оцінювальні протоколи; 

визначають переможців та призерів Форуму. 

5.7. Секретар журі: 

призначається з числа працівників Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

забезпечує збереження поданих на Форум матеріалів; 

забезпечує систематизацію та оформлення документації Форуму. 

VІ. Програма Форуму 

6.1. Програмою Форуму передбачені: 

стендовий захист науково-дослідницьких проектів за номінаціями: 

біологічні науки (ботаніка, зоологія, мікробіологія, біохімія тощо); екологія 

та проблеми довкілля, енергозберігаючі технології; науки про Землю 

(географія, геологія); 

науки про людину (анатомія, фізіологія, охорона здоров’я, психологія і 

поведінка людини); хімія; фізика; астрономія; 

навчальні тренінги; 

творчі зустрічі з провідними вченими. 

6.2. Захист науково-дослідницьких проектів проводиться за допомогою 

стенду. 

Вимоги до стенду: загальний розмір - 120 х 120 см; розмір центральної 

частини - 60 х 120 см; розмір двох бічних смужок - 30 х 120 см. 
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6.3. Для демонстрації науково-дослідницького проекту можуть 

використовуватися демонстраційні моделі або макети, площа яких не 

повинна перевищувати 1,5 м-2, висота - до 1 м. 

6.4. Для кращого розкриття змісту науково-дослідницького проекту 

учасник може подати робочий журнал з графіками, діаграмами, ескізами 

тощо, рекомендації щодо практичного застосування результатів проекту. 

6.5. Навчальні тренінги та зустрічі з провідними вченими організовує та 

проводить Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

VІІ. Критерії оцінювання тез і захисту науково-дослідницьких 

проектів 

7.1. Подані на Форум тези повинні відповідати таким вимогам: 

у заголовку тез наводяться такі дані: назва проекту; прізвище, ім’я, по 

батькові автора; номер контактного телефону; електронна адреса; 

найменування навчального закладу; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, 

по батькові, посада (за наявності - науковий ступінь, учене звання) наукового 

керівника; 

об’єм тез не повинен перевищувати трьох сторінок (6000 друкованих 

символів шрифтом Times New Roman, 14; інтервал - 1,5; формат роботи - MS 

Word). Малюнки, таблиці, графічні зображення та фото оформляються 

окремим додатком; 

у тезах подається стисла характеристика змісту науково-дослідницького 

проекту з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового 

дослідження; зазначаються висновки та отримані результати реалізації 

проекту; наводиться список використаних джерел; 

тези викладаються державною мовою. 

7.2. Тези до науково-дослідницьких проектів оцінюються за такими 

критеріями: 

актуальність теми дослідження; 

наявність елементів наукової новизни; 

обґрунтованість отриманих результатів; 
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практичне значення дослідження; 

відповідність вимогам оформлення тез. 

7.3. Науково-дослідницькі проекти учасників Форуму повинні 

відповідати вимогам, встановленим МОНмолодьспорту України. 

7.4. Захист науково-дослідницьких проектів оцінюється за такими 

критеріями: 

відповідність стенду вимогам - до 10 балів; 

аргументованість вибору теми і методів дослідження - до 22 балів; 

ступінь самостійності та особистий внесок автора в проект - до 25 балів; 

чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу - 

до 15 балів; 

вільне володіння матеріалом - до 18 балів; 

кваліфіковане ведення дискусії - до 10 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за захист 

науково-дослідницького проекту, - 100 балів. 

VІІІ. Визначення, нагородження переможців Форуму та умови 

фінансування 

8.1. Переможці та призери Форуму визначаються журі у кожній номінації 

окремо за кількістю набраних ними балів. 

Переможцем Форуму з кожної номінації є учасник, який набрав 

найбільшу кількість балів. 

Призерами Форуму є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли 

друге та третє місця. 

Уразі рівної кількості балів переможцем в номінації Форуму визначається 

учасник, який набрав більше балів за критерієм «ступінь самостійності та 

особистий внесок автора в проект». 

8.2. Переможці та призери Форуму нагороджуються дипломами 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

8.3. Результати проведення Форуму затверджуються наказом 

МОНмолодьспорту України. 
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8.4. Кращі проекти публікуються в науково-педагогічних і науково-

художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (за згодою автора). 

8.5. Витрати на організацію та проведення Форуму здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

 

 

 Додаток  

до Положення про Всеукраїнський  

біологічний форум учнівської  

та студентської молоді  

“Дотик природи” 

ЗАЯВКА  

на участь у І (ІІ) етапі Всеукраїнського біологічного форуму 

учнівської та студентської молоді “Дотик природи” 

Прізвище: 

_________________________________________________________________ 

Ім’я: 

_________________________________________________________________ 

По батькові: 

_______________________________________________________________ 

Найменування загальноосвітнього (професійно-технічного, вищого) 

навчального 

закладу:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Місцезнаходження загальноосвітнього навчального закладу: 

_______________________________________________________________

___________ 

Клас (курс): ______ 
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Найменування позашкільного навчального закладу: 

____________________________________________________________ 

Номінація (необхідне підкреслити): біологічні науки, екологія та 

проблеми довкілля, енергозберігаючі технології, науки про Землю, науки про 

людину, хімія, фізика, астрономія. 

Тема науково-дослідницького проекту: 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Контактний телефон, електронна адреса: 

______________________________________ 

______________________________         

_______________________________________ 

____________________________  

(посада керівника закладу) 

_______________  

(підпис) 

_______________  

(П.І.Б.) 

М.П.  

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення  Всеукраїнської акції 

школярів та учнівської молоді „Ліси для нащадків” 

 

1. Мета акції 

1.1. Метою акції є виховання господаря, здатного працювати в умовах 

ринкової економіки, формування творчої працелюбної особистості, 

економічної і екологічної культури учнів, привернення уваги органів влади, 

громадськості до проблем сільської школи. 

 

2. Завдання акції 

2.1. Основними завданнями акції є: 
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 розвиток екологічної свідомості особистості; 

 оволодіння сучасними технологіями вирощування лісових культур, 

садивного матеріалу; 

 створення нових лісів, лісових смуг, лісопарків, скверів та інших 

об’єктів зеленого будівництва; 

 ознайомлення з сучасними формами господарської діяльності; 

 залучення до дослідницької діяльності з лісівництва; 

 об’єднання зусиль лісогосподарських підприємств, наукових і освітніх 

закладів з метою створення умов для допрофесійної підготовки учнів в галузі 

лісівництва; 

 закладання лісорозсадників, шкілок в загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах, лісництвах, на присадибних ділянках. 

 

3. Розділи акції 

3.1. Акція включає наступні розділи: 

І. „Насіння – сіянець – шкілка” – передбачає збір і висівання насіння лісових 

дерев і чагарників, закладання лісорозсадників та шкілок. 

ІІ. „Зелене живцювання” – включає в себе різноманітні способи 

вегетативного розмноження лісових культур сучасними районованими 

породами. 

ІІІ. „Висаджуємо ліс” – основний розділ акції, в якому проводяться 

агротехнічні заходи по підготовці ґрунту та висаджування сіянців і 

саджанців. 

ІV. „Ліси для нащадків” – підсумковий розділ, який включає облік 

насадженого і аналіз навчально-виховної діяльності учнівської молоді, 

зайнятої в даній акції. 

3.2. В залежності від місцевих умов учасники акції можуть пропонувати 

свої розділи. 

 

4. Учасники акції 
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4.1. До участі в акції запрошуються учнівські лісництва загальноосвітніх 

і позашкільних навчальних закладів, гуртки юних лісівників, ланки юних 

лісівників, клуби, родинні колективи, що визнані переможцями районного 

(міського) етапу акції. 

 

5. Керівництво акцією         

5.1. Керівництво акцією, підведення підсумків, визначення переможців 

здійснює оргкомітет та конкурсна комісія, створені із представників 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та 

Полтавського обласного управління лісового господарства. 

5.2. Звітні матеріали по акції „Ліси для нащадків” надсилаються на 

адресу  Київ. Вишгородська 19,  НЕНЦУМ до 1 листопада. 

 

Додаткова інформація за тел.: (044) 430-43-90 (контактна особа: Бойко 

Євгенія Олексіївна) 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 ВСЕУКРАЇНСЬКА ТРУДОВА АКЦІЯ 

"Плекаємо сад" 

(закладання плодових садів, шкілок, розсадників у школах, 

позашкільних закладах, фермерських господарствах на присадибних 

ділянках, вегетативне розмноження плодових культур) 

  

Трудова акція школярів та учнівської молоді "Плекаємо сад" 

проводиться Національним еколого-натуралістичним Центром учнівської 

молоді  Міністерства освіти і науки України, обласним та районним 

центрами юних натуралістів України.  

  

Мета та завдання 
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Головною метою акції є виховання сучасного господаря, здатного 

працювати в умовах ринкової економіки, формування творчої  працелюбної 

особистості, економічної і трудової культури учнів, привернення уваги 

органів влади, громадськості до проблем сільської школи. 

Завдання акції: 

- оволодіння сучасними технологіями вирощування плодово-ягідних 

культур, методами одержання врожаїв, вирощування високоякісного 

посадкового матеріалу; 

ознайомлення з основами ринкової економіки, сучасними формами 

господарської діяльності; 

- залучення до дослідницької роботи із садівництва; 

- об’єднання зусиль агропромислових об’єднань різних форм власності, 

наукових і освітніх закладів з метою створення умов для допрофесійної та 

довузівської підготовки учнів у галузі садівництва; 

- закладання плодових садів, шкілок, розсадників у школах, 

позашкільних закладах, фермерських господарствах, на присадибних і 

дачних ділянках. 

  

Розділи акцій 

- "Зернятко-кісточка" – передбачає збір та висів насіння плодових 

культур, влаштування плодово-ягідних шкілок; 

- "Закладаємо сад" – основний розділ акції, в якому проводиться 

агротехнічні заходи по підготовці ґрунту до посадки та висадки підщеп; 

- "Щепимо кращий сорт" – включає у себе різноманітні способи 

вегетативного розмноження плодових культур сучасними районованими та 

перспективними сортами; 

- "Рідкісна ягода" – цей розділ передбачає вирощування нових для 

даної місцевості плодово-ягідних культур; 

- "Виноградне гроно" т- проводиться закладання виноградників, 

вирощування виноградних гілок; 
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- "Збираємо врожай" – підсумковий розділ, який включає в себе збір, 

облік зберігання врожаю садовини. 

В залежності від місцевих умов учасники акції можуть  пропонувати 

інші розділи. 

  

Учасники акції 

До участі в акції запрошуються загальноосвітні, позашкільні та 

професійні навчальні заклади, школи-інтернати, окремі гуртки, клуби, які 

займаються дослідницькою діяльністю, родинні колективи. 

  

Відзначення переможців 

Зі підсумками журі кращі учасники відзначаються грамотами, 

нагороджуються цінними подарунками та безкоштовними путівками  та 

Всеукраїнського табору "Юннат" Національного еколого-натуралістичного 

Центру учнівської молоді. 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення  Всеукраїнського 

еколого-натуралістичного походу „Біощит” 

 

Серед масових натуралістичних заходів, які проводять школярі України, є 

чимало таких, котрі спрямовані на охорону та збагачення тваринного світу. 

Однак з поля зору молоді незаслужено випадає вели¬ка група тварин, роль 

яких не можна недооцінювати. 

Нижче запропоновано комплексну програму охорони та практичного 

використання корисних комах під назвою еколого-натуралістичний похід 

"Біощит". Мета походу "Біощит" - залучення учнів до роботи по 

дослідженню та впровадженню в практику біологічних методів захисту лісу, 

саду та сільськогосподарських культур від шкідників в Україні. Відповідно 

до цієї мети ставляться такі завдання: 
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- поширення знань з біології корисних безхребетних, їх ролі в екосистемах, 

методах охорони та раціонального використання; 

- пропаганда величезної ролі безхребетних в регуляції чисельності шкідливих 

комах, запиленні рослин, ґрунтоутворюючому процесі тощо; 

- збирання і систематизація даних про господарства, які запровад-жують 

біологічні методи захисту рослин, популяризації передового досвіду; 

- організація молоді для здійснення практичної допомоги сільсь-

когосподарським та лісогосподарським підприємствам у розробці та 

впровадженні у виробництво біологічних методів захисту рослин, охорони 

корисних видів безхребетних, створенні сприятливих умов для їх існування. 

У рамках походу "Біощит" проводяться такі операції: 

1. Операція "Мурашка". 

Мета цієї операції - сприяння більш широкому застосуванню біологічних 

методів захисту лісу та підвищенню його продуктивнос¬ті шляхом охорони 

корисних мурашок.  

2. Операція "Джміль". 

Мета - ефективне використання диких комах-запилювачів для під-вищення 

врожайності сільськогосподарських культур. 

3. Операція "Махаон". 

Мета - охорона рідкісних видів безхребетних. Запропоновані рекомендації 

базуються на останніх досягненнях науки в галузі вивчення корисних комах. 

4. Операція "Реміза". 

Мета - підвищення стійкості лісових насаджень завдяки проведенню 

комплексних біологічних лісозахисних заходів. 

 

Учасники походу 

У поході можуть брати участь загальноосвітні та позашкільні навчальні 

заклади, творчі учнівські об'єднання, шкільні лісництва, загони «Зелених 

патрулів», учасники комплексних і тематичних екологічних експедицій, 

окремі школярі тощо. 
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Умови походу 

Основні показники походу "Біощит": 

1. Організаційна робота: 

Кількість навчальних закладів, творчих учнівських об'єднань, учнівських 

лісництв, окремих школярів тощо, залучених до участі у поході «Біощит»; 

обсяг виконаної ними роботи за операціями.  

2. Масова агітаційна та пропагандистська робота по виявленню 

корисної ролі безхребетних в природі і господарській діяльності 

людини, формуванні дбайливого ставлення до корисних комах, їх охорона. 

Кількість проведених за даною темою бесід, лекцій, тематичних ве-чорів, 

виданих плакатів, листівок, буклетів, виступів у пресі, на радіо і телебаченні, 

проведених семінарів, виставок; підготовка та видання методичних 

матеріалів, їх зразки. 

3. По операції "Мурашка": 

а) проведення інвентаризації і паспортизації комплексів мураш-ників, 

складання схем їх розміщення на територіях підприємств лісового 

господарства, підготовка документації на комплекси гнізд в областях, 

районах тощо; 

б) охорона мурашників. Кількість закріплених за учнівськими об'єднаннями і 

шкільними лісництвами комплексів мурашників, кіль-кість огороджених 

мурашників, встановлення аншлагів, інші заходи щодо захисту мурашників; 

в) біотехнічні заходи. Покращення умов існування корисних мурашок у лісі 

(прочистка, освітлення гнізд), вивіз мурашників з лісосік. Контроль за станом 

мурашників у зонах масового відпочинку та районах промислового 

забруднення. 

4. По операції "Джміль": 

а) проведення інвентаризації і паспортизації колоній і місць, перебування 

диких комах-запилювачів (поодинокі бджоли, джмелі); 
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б) розробка системи охорони корисних болонокрильців. Контроль, за 

використанням пестицидів і добрив. Контроль за станом місць перебування 

корисних болонокрильців; 

в) біотехнічні заходи. Встановлення штучних гніздівель для джмелів, 

поодиноких бджіл, ос; 

г) організація системи резерватів для корисних болонокрильців; 

д) використання медоносних бджіл для запилювання сільськогосподарських 

рослин, саду. 

 

5. По операції "Махаон": 

а) проведення інвентаризації та паспортизації місць перебування та 

конкретних знахідок рідкісних і зникаючих видів комах; 

б) розробка конкретних заходів з охорони рідкісних і зникаючих видів; 

в) організація заказників для охорони рідкісних видів; 

г) контроль за дотриманням законодавства щодо охорони тваринного світу, в 

тому числі комах, які занесені до "Червоної книги України" (незаконне 

виловлювання, руйнація біотопів тощо);  

д) об'єднання юних ентомологів в юнацькі секції Українського товариства 

охорони природи. 

 

6. По операції "Реміза": 

а) організація реміз. Кількість реміз, в яких проводиться 

основний комплекс заходів;  

б) біотехнічні заходи. Підтримання реміз у функціональному стані і 

створення в них оптимальних умов для існування корис¬них тварин; 

в) охорона реміз. Закріплення реміз за учнівськими об'єднаннями і 

шкільними лісництвами, огороджування, встановлення аншлагів. Контроль 

за станом реміз; 

г) проведення охоронних заходів з іншими комахами-ентомофагами 

(золотоочки, туруни та ін.) 
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Підведення підсумків і визначення переможців 

Районні та обласні оргкомітети по підведенню підсумків щорічно 

надсилають матеріали з кращими результатами до Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (04074, м. Київ-74, вул. 

Вишгородська, 19, відділ екології) до 20 жовтня. 

Підсумки роботи оцінюються за такими показниками: 

1. Організаційна робота. 

2. Агітаційно-пропагандистська робота серед населення. 

3. Робота по операції "Мурашка". 

4. Робота по операції "Джміль". 

5. Робота по операції "Махаон". 

6. Робота по операції "Реміза". 

Участь у поході шкільних лісництв, гуртків юннатів та інших учнівських 

об'єднань оцінюється окремо по операціях. 

До звіту (за формою № 1) необхідно включити дані про кращі учнівські 

об'єднання і про найбільш активних учасників операції в області, районі. До 

звіту додаються зведені дані паспортизованих протягом року комплексів 

мурашників. 

За підсумками року учасники походу "Біощит", які показали кращі 

результати, нагороджуються путівками до Всеукраїнського табору "Юннат" 

(м. Київ), Грамотами та Подяками НЕНЦ. 

ПОЛОЖЕННЯ 

проведення Всеукраїнського конкурсу 

дитячого малюнку «Зоологічна галерея» 

Загальні положення 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України з 2011 року проводить заочний 
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Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея» (далі - 

Конкурс).  

Безпосереднє керівництво Конкурсом здійснює лабораторія зоології НЕНЦ. 

Проведення конкурсу сприяє розвитку бережливого ставлення до природи, 

творчої художньої активності учнівської молоді в анімалістичному жанрі. 

Мета конкурсу 

 - виховання ціннісного ставлення до біорізноманіття свого регіону; 

 - активізація пізнавальної діяльності учнівської молоді до 

представників тваринного світу з різних зоогеографічних областей; 

 - розвиток образного мислення і емоційної чуйності; 

 - розкриття творчих здібностей та художнього смаку підростаючого 

покоління. 

Учасники конкурсу 

До участі в конкурсі запрошуються учні 7-9 класів загальноосвітніх 

шкіл та вихованці позашкільних навчальних закладів . 

Участь у конкурсі може бути як індивідуальною, так і колективною. 

Умови конкурсу 

Конкурс проводиться у два етапи: 

 - І етап - відбірковий (в Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Києві та Севастополі) - проводиться з січня по 5 квітня 2011 року; 

 - ІІ етап - фінальний (всеукраїнський на базі Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді) - проводиться з 15 до 30 

квітня 2011 року. 
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За результатами обласних етапів на адресу всеукраїнського оргкомітету до 15 

квітня надсилаються: 

 - інформація про проведення обласного етапу конкурсу; 

 - підсумковий протокол; 

 - кращі роботи для участі у фінальному всеукраїнському етапі. 

Творчі роботи учнів приймаються оргкомітетом і авторам не повертаються. 

Кількість робіт від автора чи колективу - два малюнка (на першому - 

намалювати птахів або ссавців, які мешкають на території регіону, на 

другому - представників різних зоогеографічних областей світу). 

Вимоги до конкурсних робіт: 

 - малюнки подаються у зазначений термін; 

 - до кожної роботи додається етикетка (10 x 6см), справа унизу або на 

зворотній стороні малюнка: назва роботи, прізвище, ім'я і вік автора, 

техніка виконання, повна назва навчального закладу; 

 - формат малюнка - А 2; 

 - матеріали: гуаш, акварель, воскова крейда. 

Розгляду не підлягають роботи, які виконані або надані без дотримання 

умов конкурсу та вимог до робіт. 

Критерії оцінювання конкурсних робіт: 

 - художня виразність; 

 - реальність вигляду і характерних ознак птахів і ссавців регіону, 

зоогеографічних областей світу; 

 - оригінальність композиційного рішення; 

 - індивідуальність і креативність творчого почерку. 
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Підведення підсумків та нагородження переможців 

Автори кращих робіт будуть відзначені грамотами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

Автори робіт, що зайняли І місце будуть нагороджені путівками до 

Всеукраїнського літнього оздоровчого табору «Юннат», а їх роботи 

експонуватимуться в Зоологічній галереї НЕНЦ . 

Інформація про підсумки Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку 

«Зоологічна галерея» буде розміщена на офіційному сайті НЕНЦ 

(www.nenc.gov.ua).  

Адреса оргкомітету: 04074 м. Київ, вул. Вишгородська, 19, НЕНЦ 

(лабораторія зоології). 

Координатор конкурсу: Жестерьова Валентина Миколаївна, електронна 

адреса: valentina@nenc.gov.ua. Для довідок: тел. (044) 430-02-60, 430-04-91, 

моб. тел. 0679176169 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Проведення Всеукраїнського 

конкурсу-огляду „Наша зооферма” 

 

І. Загальні положення 

 

Організатором Всеукраїнського конкурсу-огляду „Наша зооферма” (далі 

конкурс) є Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України та Всеукраїнська асоціація педагогів-

позашкільників „Фактор”. Співорганізаторами конкурсу є Інститут проблем 

виховання Національної академії педагогічних наук України, Національний 

університет біоресурсів та природокористування України (за згодою). 
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Головною метою конкурсу є: 

сприяння розвитку навчально-дослідницької роботи тваринництва в 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних 

закладах України; 

розвиток мережі навчально дослідних тваринницьких комплексів в Україні; 

виявлення та розповсюдження кращого досвіду, нових напрямків в 

організації роботи на навчально-дослідних тваринницьких комплексах; 

впровадження й поширення ефективних, ресурсоощадних й екологічно 

безпечних технологій в навчально-виховному процесі навчальних закладів 

України; 

підтримка творчої праці педагогічних працівників, підвищення їх 

майстерності та популяризації творчих здобутків у галузі дослідництва. 

ІІ. Умови участі в конкурсі 

 

Об’єктом конкурсу є навчально-дослідні тваринницькі комплекси (НДТК) 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних 

закладів. 

До участі у конкурсі запрошуються загальноосвітні, позашкільні та 

професійно-технічні навчальні заклади. 

 

ІІІ. Порядок і терміни проведення конкурсу 

Конкурс проводиться поетапно: 1-й етап – регіональний (заочний) –березень-

листопад 2016 року; 2-й етап – Всеукраїнський (заочний) – грудень 2016 

року. 

IV. Вимоги до матеріалів, що подаються на конкурс 

Усі матеріали подаються державною мовою. Конкурсні роботи подаються в 

друкованому вигляді та на електронних носіях інформації (документ 

Miсrosoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал – 1,5 у форматі 

.doc) обсягом до 20 друкованих сторінок. У додатку до роботи (обсягом до 10 
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сторінок) можуть бути подані фотографії, малюнки, фотокопії, схеми, 

картографічний матеріал, а також презентації. 

 

На титульній сторінці зазначаються назва адміністративно-територіальної 

одиниці, повне найменування навчального закладу та його 

підпорядкованість, тема роботи та рік виконання. 

 

На другій сторінці зазначаються прізвище, ім’я, по батькові автора роботи 

або назва колективу (пошукової групи, гуртка, творчого об’єднання); 

прізвища, імена, по батькові керівника або керівників групи, наукових 

консультантів (у разі їх наявності), місця їх роботи та номери телефонів; 

списки учасників із зазначенням місця їх навчання. 

 

Для участі в конкурсі претенденти подають організаторам: паспорт НДТК 

навчального закладу, опис організаційно-педагогічного та матеріально-

технічного забезпечення функціонування НДТК навчального закладу. 

 

На конкурс можуть бути подані роботи, виконані колективно (група, гурток, 

творче об’єднання) або індивідуально. 

 

V. Критерії оцінювання матеріалів конкурсу 

 

Подані матеріали оцінюються за такими критеріями: 

відповідність навчально-дослідного тваринницького комплексу „Положенню 

про учнівські навчально-дослідні тваринницькі комплекси” затверджено 

наказом Міністерства освіти і науки України 28 вересня 2015 року № 980, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 13.10.2015 р.                       

№ 1252/27697); 

організація навчально-виховної роботи на об’єкті; 
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запровадження сучасних екологічно безпечних технологій розведення та 

вирощування тварин; 

наукова і методична досконалість представлених матеріалів; 

ефективність виробничої діяльності навчально-дослідного тваринницького 

комплексу; 

оригінальність презентації проекту; 

наявність колекційного фонду; 

можливість впровадження результатів дослідів в практику 

сільськогосподарського виробництва; 

якість поданих матеріалів. 

 

VI. Підведення підсумків 

 

За рішенням експертної комісії 2-го етапу конкурсу оргкомітет визначає 

переможців конкурсу відповідно по напрямам. Переможці та призери 

нагороджуються грамотами Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. 

 

Кращі матеріали будуть використовуватись з метою популяризації кращого 

педагогічного досвіду та його використання, а також будуть оприлюдненні в 

профільних виданнях. 

 

Матеріали, подані на конкурс, не рецензуються й не повертаються. 

 

 Джерело: http://www.rivneosun.com.ua/metodichn-mater-ali/listi/list-pro-

zaprovadzhennja-vseukra-nskogo--340.html 

ПОЛОЖЕННЯ 

 ВСЕУКРАЇНСЬКА ТРУДОВА АКЦІЯ 

"Кролик" 
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(творча діяльність  позашкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладів у галузі кролівництва) 

  

Національний еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді  

Міністерства освіти і науки України з 2006 року  започатковує трудову акцію 

"Кролик" 

  

Мета та завдання акції 

Акція започатковується з метою підвищення ефективності діяльності 

навчальних закладів у галузі тваринництва, залучення учнівської молоді до 

активної роботи у цій сфері, проведення професійно-орієнтаційної роботи 

серед підростаючого покоління. 

  

Завдання акції: 

- надання учням теоретичних знань з питань біології кролів, технологій 

їх годівлі, систем утримання, методів розведення; 

- ознайомлення з основами економіки та менеджменту у галузі 

кролівництва; 

- підготовка підростаючого покоління до роботи в умовах нових форм 

ринкових відносин, до самостійного ведення господарства; 

- формування в учнів свідомого, відповідального  ставлення до роботи; 

- формування навичок, умінь; надбання досвіду ведення господарства.  

  

Учасники акції 

В акції приймаються участь учнівські об’єднання позашкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладів, які мають на своїх базах навчальну 

кролеферму, родинні колективи.  

  

Порядок і терміни проведення 

Акція проходить у два етапи: 
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І етап – учасники розробляють свій власний бізнес-проект кролеферми 

(ескізи кліток, вольєрів, опис технології утримання, вирощування, перелік 

природного та кількісного складу тварин, розрахунок очікуваного 

економічного ефекту). 

ІІ етап – реалізація проекту. 

Бажаючим  прийняти участь у Всеукраїнському етапі підведення 

підсумків акції необхідно надіслати заявку та звіт про роботу учнівського 

(родинного)  об’єднання до 31 березня за адресою: 73011, м. Херсон, вул. 

Чайковського, 236, обласний Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. 

  

Відзначення переможців 

Відповідно до рішення журі кращі учнівські об’єднання відзначаються 

грамотами та безкоштовними путівками до Всеукраїнського табору "Юннат" 

Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді. 

  

 Умови участі у Всеукраїнському заочному конкурсі-огляді  

внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів 

"Галерея кімнатних рослин". 

1. Загальні положення: 

1.1. Всеукраїнський заочний конкурс-огляд внутрішнього та зовнішнього 

озеленення навчальних закладів "Галерея кімнатних рослин" (далі конкурс) 

проводиться з метою залучення дітей та підлітків до роботи по озелененню та 

благоустрою території, формування екологічної культури особистості, 

активізація пізнавальної, творчої та просвітницької діяльності учнів, 

покращення внутрішнього та зовнішнього озеленення загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів; 
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1.2. Завданнями конкурсу є: 

- створення колекцій кімнатних рослин, збагачення їх видового складу; 

- приведення куточка живої природи до вимог Положення про куточок живої 

природи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.08.2002 № 

456; 

- підготовка та реалізація проектів озеленення приміщень, ландшафтного 

дизайну території закладу; 

- виявлення, підтримка та пропагування кращого досвіду внутрішнього та 

зовнішнього озеленення навчальних закладів; 

2. Учасники конкурсу 

Для участі у конкурсі запрошуються загальноосвітні та позашкільні 

навчальні заклади. 

3. Умови проведення конкурсу 

Конкурс проводиться щорічно, починаючи з 2004/2005 навчального року. 

Підсумки конкурсу будуть підводитись щорічно: грудень поточного року та 

грудень наступного року. 

Матеріали по конкурсу надсилаються на адресу: 

04074 м.Київ, вул.Вишгородська,19  

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  

(відділ квітництва). 

4. Вимоги до матеріалів для участі у конкурсі 
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Для участі в конкурсі надсилаються такі матеріали: 

звіти про проведену роботу; 

відео- та фотоматеріали, стенди, планшети, макети; 

проекти по озелененню, фітодизайну та ландшафтному дизайну; 

інші матеріали, зміст яких відповідає меті та завданням конкурсу; 

інформація про колектив і керівника, що приймають участь у конкурсі. 

5. Критерії оцінювання 

Оцінюються матерріали щодо внутрішнього та зовнішнього озеленення за 

такими критеріями: 

змістовність та естетичний рівень оформлення матеріалів; 

розкриття змісту роботи та її результати; 

новизна і творчі знахідки; 

наявність фото- та відеоматеріалів; 

участь вихованців в озелененні. 

6. Керівництво конкурсом 

Безпосереднє керівництво конкурсом-оглядом та визначення переможців 

здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України. 

7. Визначення переможців 

Переможці заочного конкурсу-огляду внутрішнього та зовнішнього 

озеленення загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 
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нагороджуються: грамотами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді; путівками до Всеукраїнського табору "Юннат"; 

набором літератури з квітництва. 

Кращий досвід буде висвітлено в журналах "Паросток", "Квіти України", 

"Рідна школа" та інших засобах масової інформації. На основі узагальнених 

даних будуть готуватися колективні публікації. 

   

 

ПОЛОЖЕННЯ 

проведення щорічного 

 Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» 

І. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України  від  24 січня 2001 року № 51 «Про щорічний Всеукраїнський 

конкурс «До чистих джерел», що установлює процедуру підготовки та 

проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «До чистих Джерел» (далі - 

Конкурс). 

1.2. Метою Конкурсу є залучення широких верств населення до 

практичної природоохоронної роботи, спрямованої на охорону і поліпшення 

стану джерел, річок та водойм України, раціональне використання водних 

ресурсів, підвищення рівня екологічної і правової обізнаності громадян щодо 

охорони водних ресурсів, шляхом розвитку громадянських екологічних 

ініціатив. 

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 

http://www.nenc.gov.ua/1172.html?pic=2000
http://www.nenc.gov.ua/1172.html?pic=2001
http://www.nenc.gov.ua/1172.html?pic=2002
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/51-2001-%D0%BF
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/51-2001-%D0%BF
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підтримка природоохоронної діяльності, спрямованої на досягнення 

конкретних практичних результатів з охорони та оздоровлення водних 

об’єктів; 

активізація екологічних ініціатив об’єднань громадян та окремих 

активістів; 

проведення просвітницько-інформаційної діяльності щодо основних 

положень водного законодавства та практики його застосування, актуальних 

проблем стану водних ресурсів, його реального впливу на здоров’я людей, 

висвітлення прикладів позитивної практики водокористування. 

1.4. Конкурс прямований на: 

1.4.1. Проведення комплексу робіт з оздоровлення (відновлення) окремих 

річок за участю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  

та широкої громадськості, зокрема: 

відновлення та впорядкування водних об’єктів; 

впорядкування і догляд (очистка, залуження, заліснення) існуючих 

прибережних захисних смуг річок; 

створення прибережних захисних смуг; 

провадження заходів з відновлення історично сформованих природних 

ландшафтів у межах водоохоронних зон річок; 

створення та утримання об'єктів природно-заповідного фонду для 

збереження біорізноманіття біля витоків, на дільницях, важливих для 

гідрологічного і гідробіологічного режимів, та у дельтах річок тощо; 

вивчення екологічного стану окремих річок (збір інформації) та розробка 

і впровадження планів дій з їх оздоровлення. 

1.4.2. Заходи інформаційно-просвітницької діяльності серед населення, 

зокрема: 

підготовка та поширення серед громадськості, керівників підприємств та 

посадових осіб органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування 

різнопланової інформації (книг, брошур, буклетів, плакатів, листівок тощо) 
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про водойми України і плани дій з охорони та відтворення конкретних 

водних об’єктів. 

1.4.3. Висвітлення у засобах масової інформації реалізації заходів за 

тематикою завдань Конкурсу. 

1.4.4. Проведення науково-практичних конференцій, конкурсів, виставок 

за тематикою завдань Конкурсу. 

1.4.5. Проведення заходів зі збереження історико-культурної спадщини в 

долинах річок, зокрема організація та підтримка еколого-етнографічних 

туристських маршрутів, «екологічних навчальних стежок» тощо. 

1.4.6. Упровадження заходів з утримання у зразковому санітарному стані 

території річкових долин, особливо у межах населених пунктів, створення 

парків, скверів, лісопарків та інших об’єктів зеленого будівництва в межах 

водоохоронних зон водних об’єктів. 

1.4.7. Проведення громадських слухань з проблем відповідності стану 

водних ресурсів вимогам Водного кодексу України та розгляд конкретних 

планів дій з поліпшення стану водних ресурсів. 

1.4.8. Проведення громадських екологічних експертиз для визначення 

доцільності утримання окремих ставків та водосховищ на малих і середніх 

річках, експлуатації та утримання окремих осушувальних та зрошувальних 

меліоративних систем тощо. 

1.4.9. Інші види діяльності, внаслідок яких досягається суттєве 

поліпшення стану водних об’єктів або зростають суспільні можливості для 

вирішення водно-екологічних проблем. 

II. Організація проведення Конкурсу 

2.1. З метою остаточного оцінювання поданих учасниками Конкурсу 

робіт Мінприроди України утворює Конкурсну комісію щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» (далі - Комісія). 

2.2. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінприроди 

України. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80
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2.3. Матеріали для участі в Конкурсі приймаються Мінприроди України 

до 1 листопада поточного року. 

2.4. Підсумки Конкурсу затверджуються Комісією до 1 грудня поточного 

року і оголошуються в День довкілля у наступному році із вшануванням і 

нагородженням переможців. 

ІІІ. Оформлення матеріалів та категорії Конкурсу 

3.1. На Конкурс подаються такі матеріали: 

анкета учасника Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел», форма 

якої наведена в додатку 1 до цього Порядку; 

робота учасника Конкурсу. 

Вимоги до оформлення роботи учасника щорічного Всеукраїнського 

конкурсу «До чистих джерел», наведені в додатку 2 до цього Порядку. 

3.2. Переможці Конкурсу визначаються за такими категоріями: 

представник місцевої державної адміністрації, органу місцевого 

самоврядування; 

колективи земле - і водокористувачів; 

інститути громадянського суспільства; 

екологічні товариства і гуртки загальноосвітніх, професійно-технічних 

навчальних закладів та позашкільних закладів; 

студентські товариства і гуртки; 

автори публікацій; 

окремі групи громадян, громадяни (індивідуальні учасники). 

3.3. Матеріали на Конкурс надсилаються на адресу Мінприроди України: 

03035, м. Київ, вул. Урицького, 35, Міністерство екології та природних 

ресурсів України, з поміткою «На Всеукраїнський конкурс «До чистих 

джерел». 

Електронна версія конкурсних матеріалів надсилається на електронну 

пошту: dzherelakonkurs@gmail.com. 

IV. Підбиття підсумків, переможців та фінансування Конкурсу 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1552-12#n73
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1552-12#n75
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1552-12#n75
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4.1. Подані на Конкурс матеріали, згруповані за категоріями 

(номінаціями), аналізуються й оцінюються за такими критеріями: 

отриманий екологічний ефект (екологічна значимість); 

комплексність виконаних робіт; 

актуальність, отриманий соціальний ефект; 

вторинні ефекти і післядія вжитих заходів; 

наявні та можливі прояви негативних наслідків. 

4.2. Переможці Конкурсу визначаються за результатами аналізу робіт за 

всіма критеріями відповідно до цього Порядку. 

4.3. Для нагородження переможців Конкурсу Комісія затверджує 

призовий фонд для присудження однієї першої, однієї другої, двох третіх 

премій, у тому числі цінних подарунків, за кожною категорією. Розміри 

премій визначаються залежно від розміру призового фонду. 

За результатами Конкурсу щороку готується видання «Довідник робіт і 

учасників Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел». 

4.4. Перебіг Конкурсу та його підсумки висвітлюються в засобах масової 

інформації та на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних 

ресурсів України. 

4.5. Проведення Конкурсу фінансується за рахунок коштів Державного 

бюджету України в межах асигнувань Міністерства, а також коштів, не 

заборонених законодавством. 

 

 

 

 

Додаток 1  

до Порядку проведення щорічного  

Всеукраїнського конкурсу  

«До чистих джерел» 
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АНКЕТА УЧАСНИКА  

Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» 

 

 

Додаток 2  

до Порядку проведення щорічного  

Всеукраїнського конкурсу  

«До чистих джерел» 

ВИМОГИ  

до оформлення роботи учасника щорічного Всеукраїнського 

конкурсу «До чистих джерел» 

I. Вимоги до змісту роботи 

1.1. Назва роботи. 

1.2. Інформація про колективного (індивідуального) учасника. 

1.3. Загальна інформація про природний об’єкт, на поліпшення 

екологічного стану якого спрямована діяльність. 

1.4. Інформація про екологічні проблеми, які були вирішені під час 

діяльності учасника. 

1.5. Інформація про виконану роботу, що подається на Конкурс: 

мета; 

завдання; 

отриманий результат. 

1.6. Фотографії (4-6 шт. у форматі JPEG, TIFF), які ілюструють 

реалізацію завдань під час діяльності заявника. До фотографій додаються 

підписи (в окремому файлі MS Word). 

1.7. Висновки. 

1.8. Додатки (схеми, діаграми, сценарії уроків та позакласних заходів, 

методики досліджень тощо, у разі наявності). 

II. Вимоги до оформлення тексту 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/file/text/9/f386307n100.doc


 56 

Обсяг роботи - не більше 4-х сторінок формату А4, текстова програма для 

набору - MS Word. Ім’я файла має відповідати імені заявника латиницею 

(Petrenko.doc або Vodgosp.doc). 

Параметри форматування документа: 

шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль - звичайний (normal); 

формат сторінки: поля - згори, знизу, справа - 2 см; зліва - 3 см; 

міжрядковий інтервал - одинарний. 

 

Прізвище та ініціали 

Підпис 

Печатка (якщо є) 

Дата 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ТРУДОВА АКЦІЯ 

"Дослідницький марафон" 

(роботи на навчально-дослідницьких земельних ділянках та у 

шкільних теплицях) 

  

Трудова акція "Дослідницький марафон" проводиться Національного 

еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України, обласними, районними  центрами юних натуралістів України.  

  

Мета та завдання 

Головною метою акції є: 

- сприяння розвитку дослідницької та експериментальної роботи в 

школах і позашкільних закладах України; 
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- виявлення та розповсюдження кращого досвіду, традицій, нових 

напрямків в організації роботи на НДЗД та шкільних теплицях; 

- активне впровадження дослідництва в навчальний процес у школах та 

позашкільних закладах України; 

- підтримка творчої праці педагогічних працівників, підвищення їхньої 

майстерності та популяризації творчих здобутків у галузі дослідництва; 

- розвиток мережі гуртків сільськогосподарського напряму у школах та 

позашкільних закладах України; 

- ознайомлення учнів із сучасними технологіями вирощування 

сільськогосподарських культур. 

  

Порядок проведення акції 

Трудова акція "Дослідницький марафон" проводиться у два етапи: 

І етап – підведення підсумків обласним ЕНЦ, СЮН за матеріалами, 

отриманими із загальноосвітніх та позашкільних закладів області 

(визначаються 5 переможців) надсилаються до 10 вересня адресою: м. 

Херсон, вул. Чайковського, 236, обласний Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді; 

ІІ етап – матеріали від обласних ЕНЦ, СЮН (кращі конкурсні роботи) 

надсилаються до НЕНЦ з 01 жовтня по 3 листопада.  

  

Учасники акції 

До участі в акції залучаються загальноосвітні, позашкільні та 

професійні навчальні заклади, школи-інтернати, професійно-технічні 

училища, обласні, міські, районні еколого-натуралістичні центри, станції 

юних натуралістів, окремі гуртки, клуби та інші учнівські об’єднання, які 

займаються дослідницькою роботою. 

  

Критерії визначення переможців 
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Учасники акції за наслідками роботи на НДЗД та в навчальних 

теплицях оформлюють звіти, щоденники дослідницької роботи, які 

супроводжуються схемами і методиками проведення дослідів, фотографіями 

або електронними носіями, які більш ширше розкривають роботу на НДЗД та 

в навчальних теплицях. 

Критерії: 

- відповідність організації роботи учнів на навчально-дослідній 

земельній ділянці Положенню про НДЗД у загальноосвітніх школах та 

позашкільних  навчально-виховних закладах (наказ МОН України від 

01.11.95 №307); 

- науково-методична досконалість представлених матеріалів 

дослідницького спрямування; 

- наявність колекційного фонду; 

- можливість впровадження результатів дослідів в практику 

сільськогосподарського виробництва; 

- високий рівень культури праці; 

- обізнаність і володіння сучасними технологіями вирощування 

сільськогосподарських культур. 

  

Відзначення переможців 

За рішенням журі ІІ етапу акції оргкомітет приймає рішення про 

нагородження переможців за І, ІІ, ІІІ місцями та відзначає їх грамотами, 

цінними подарунками та безкоштовними путівками до Всеукраїнського 

табору "Юннат" Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської 

молоді. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 ВСЕУКРАЇНСЬКА ТРУДОВА АКЦІЯ 

"Юннатівський зеленбуд" 

(створення зелених насаджень в населених пунктах 
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та навколо них, закладання шкілок, лісорозсадників у 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, 

лісництвах на присадибних ділянках) 

  

Трудова акція "Юннатівський зеленбуд" проводиться Національним 

еколого-натуралістичним центром учнівської молоді  Міністерства освіти і 

науки України, обласними, районними центрами юних натуралістів України. 

Акція проходить під девізом "Садово-паркове мистецтво продовжують 

юні". 

  

Мета та завдання акції 

Головною метою акції є виховання господаря, формування творчої 

працелюбної особистості, економічної культури учнів, привернення уваги 

органів влади, громадськості до проблем екології навколишнього 

середовища.  

Завдання акції: 

- залучення учнів до оздоровлення довкілля, збереження існуючих 

зелених насаджень, благоустрою парків, скверів, бульварів; 

- створення нових паків, лісів, лісопарків, лісових смуг, скверів та 

інших об’єктів зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної 

архітектури та садово-паркового мистецтва; 

- оволодіння сучасними технологіями  вирощування лісових культур, 

господарського матеріалу; 

- ознайомлення із сучасними формами господарської діяльності; 

- залучення до діяльності і лісництва; 

- об’єднання зусиль лісогосподарських об’єднань, наукових і освітніх 

закладів з метою. створення умов для допрофесійної підготовки учнів у 

галузі лісництва; 

- закладання шкілок, лісорозсадників у загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах, лісництвах на присадибних ділянках. 
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Розділи акції 

Трудова акція "Юннатівський зеленбуд" включає у себе два розділи: 

1. "Зелене коло рідного краю" – передбачає створення нових лісів, 

лісових смуг, лісопарків навколо населених пунктів. 

2. "Містам і селам – зелені мережива" – створення та утримання 

зелених насаджень, озеленення вулиць та присадибних ділянок, вирощування 

посадкового матеріалу декоративних дерев, кущів, квітів.  

В залежності від місцевих умов, учасники акції можуть пропонувати 

свої розділи.  

  

Учасники акції 

До участі в акції запрошуються студенти, учнівські колективи, 

учнівські лісництва загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, 

гуртки юних лісників, ланки юних лісників, громадські молодіжні 

об’єднання екологічного спрямування, клуби, родинні колективи.  

  

Критерії визначення переможців 

Учасники конкурсу за наслідками роботи оформлюють звіти, фотозвіти 

про проведену роботу, відеокасети (за можливістю) із написом роботи зі 

створення нових парків, лісопарків, скверів тощо, альбоми про досвід та 

утримання зелених насаджень, вирощування плодово-декоративних дерев, 

кущів, квітів. 

  

 

Відзначення переможців  

За підсумками журі  кращі колективи, учнівські лісництва 

відзначаються грамотами, нагороджуються цінними подарунками та 

безкоштовними путівками до табору "Юннат" Національного еколого-

натуралістичного Центру учнівської молоді. 
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ПОЛОЖЕННЯ 

Всеукраїнська природоохоронно-пропагандистська акція  

«Великий зимовий облік птахів» 

 

Всеукраїнська акція «Великий зимовий облік птахів» є 

наймасовішим заходом із вивчення птахів у всьому світі.  

Завдяки простоті проведення та незначним витратам часу, ВЕЛИКИЙ 

ЗИМОВИЙ ОБЛІК отримав широку підтримку серед дітей і дорослих, 

забезпечуючи нас щорічно необхідними даними про зимуючих в Україні 

птахів. Із року в рік кількість учасників Великого зимового обліку в Україні 

зростає, що допомагає нам збирати важливі дані про стан популяцій 

загальнопоширених видів птахів Європи.  

  

Проведіть годину з птахами вашого саду 

Коли відбувається Великий зимовий облік птахів? Традиційно 

Великий зимовий облік птахів відбувається щорічно в останні вихідні січня. 

Де спостерігати птахів під час Великого зимового обліку? У дворі 

будинку, в саду, на шкільному подвір’ї, у міськкому парку — в межах 

населеного пункту, адже мета цього обліку — порахувати чисельність птахів 

і з’ясувати які саме види залишилися зимувати поряд з нашими домівками.  

Як правильно рахувати птахів під час Великого зимового обліку? 

Проводьте облік протягом однієї години. Рахуйте види та кількість 

побачених птахів. Наприкінці годинного обліку зафіксуйте найбільшу 

кількість кожного виду птахів, яку ви одночасно спостерігали в будь-який 

час протягом цієї однієї години (не враховуйте птахів, що пролітають садом). 

Важливо! Не підраховуйте всіх побачених птахів, оскільки деякі з них 

можуть повертатися до вашого саду кілька разів протягом години 

спостережень. Наприклад, синиця велика, яка 10 разів повертається до 
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вашого саду протягом години, не означатиме, що в саду перебувало 10 

синиць.  

У яку пору дня найкраще проводити Великий зимовий облік 

птахів? Птахи найактивніші вранці. Якщо вести облік в цю пору дня, є змога 

побачити й нарахувати більше видів птахів.  

Яких птахів ви зможете спостерігати під час Великого зимового 

обліку? Ворон сірих, галок, граків, горобців хатніх, дятлів, синиць блакитних 

і великих, сойок, сорок, снігурів, омелюхів тощо. Занотовуйте до анкети 

лише ті види, які вам вдалося визначити.  

У ВЕЛИКОМУ ЗИМОВОМУ ОБЛІКУ можуть брати участь усі без 

винятку, оскільки тут не потрібно володіти особливими методами обліку 

птахів чи бути експертом в орнітології. Тут не мають значення ні вік, ні 

фахові навички, а лише бажання, адже Великий зимовий облік - це найкраща 

нагода, щоб розпочати спостерігати за птахами.  

Приєднавшись до сотень і тисяч людей по всій Україні та рахуючи 

зимуючих пернатих у своєму саду або найближчому парку, ви сприяєте 

збереженню диких птахів, адже знаючи динаміку чисельності певного виду, 

ми зможемо вчасно вжити заходів для його збереження.  

Проведіть годину на природі, спостерігаючи птахів неподалік своєї 

домівки та допоможіть нам з'ясувати, який вид очолює список зимуючих в 

Україні пернатих і хто найчастіше навідується за поживою до садів і парків 

узимку.  

  

Як взяти участь у ВЕЛИКОМУ ЗИМОВОМУ ОБЛІКУ? 

Участь у Великому зимовому обліку не вимагає особливих зусиль й 

водночас є надзвичайно захопливою. Усе що необхідно - це вийти в сад або в 

місцевий парку в останні вихідні січня.  

Перебуваючи в саду протягом години рахуйте птахів, запишіть 

найбільшу кількість птахів кожного виду, яку ви одночасно спостерігали в 
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саду (не враховуючи птахів, що пролітають садом) у будь-який час протягом 

цієї години.  

Важливо! Не рахуйте всіх побачених птахів, оскільки деякі з них 

можуть повертатися до вашого саду кілька разів протягом години 

спостережень. Наприклад, синиця блакитна, яка 10 разів повертається до 

вашого саду протягом години, не означатиме, що в саду перебувало 10 

синиць.  

Надсилайте свої спостереження на адресу Товариства або 

скористайтеся анкетою спостережень на сайті за адресою 

www.birdlife.org.ua/wintcoun.htm.  

ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну 

 

I. Загальні положення 

 

 1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу з 

флористики та фітодизайну (далі - Конкурс). 

 

 2. Конкурс проводиться щороку з метою формування в дітей та молоді 

дбайливого ставлення до природи, підготовки їх до професійного 

самовизначення. 

 

 3. Основними завданнями Конкурсу є:  

 

 пошук і підтримка обдарованої учнівської молоді, залучення її до 

художнього оформлення інтер’єрів навчальних закладів засобами мистецтва 

флористики, формування відповідних умінь і навичок; 

 

 вивчення та поширення кращого досвіду щодо створення художнього образу 

інтер’єру навчального закладу; 

http://www.birdlife.org.ua/wintcoun.htm
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 обмін кращим досвідом організації роботи гуртків флористики та 

фітодизайну в позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладах; 

 

 виховання в учнівської молоді екологічної та естетичної культури; 

 

 ознайомлення дітей та молоді із сучасними тенденціями розвитку мистецтва 

флористики, досягненнями вітчизняної та зарубіжної флористики. 

 

 4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів 

(вихованців, слухачів) загальноосвітніх, позашкільних та професійно-

технічних навчальних закладів. 

 

 5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - 

НЕНЦ). 

 

 6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-

сайтах Міністерства освіти і науки України та НЕНЦ, у засобах масової 

інформації. 

 

 7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

ІІ. Учасники Конкурсу 

 

 1. У Конкурсі беруть участь учасники індивідуально або у складі команди 

творчих учнівських об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

закладів з напряму «Флористика та фітодизайн» (далі - учасники). 
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 2. Доскладу команди входять три-п’ять осіб: два-чотири учні (вихованці) 

загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці (учні, слухачі) 

позашкільних навчальних закладів віком від 13 до 18 років включно та один 

керівник. Керівник команди призначається з числа педагогічних працівників 

загальноосвітнього чи позашкільного навчального закладу. 

 

 3. Заміна учасників Конкурсу можлива за рішенням голови організаційного 

комітету після подання керівником команди нової заявки та пояснення 

причин такої заміни. 

 

 4. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, 

програми Конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки. 

 

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу 

 

 1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет. Склад організаційного комітету затверджується наказом НЕНЦ. 

 

 2. До складу організаційного комітету входять представники МОН України, 

НЕНЦ, педагогічні та науково-педагогічні працівники науково-дослідних 

установ, вищих навчальних закладів, представники громадських організацій 

(за згодою). 

 

 3. Очолює організаційний комітет голова, який розподіляє повноваження 

членів організаційного комітету, керує роботою з організації та проведення 

Конкурсу. 

 

 4. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу щодо 

проведення Конкурсу та забезпечують порядок його проведення. 
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 5. Секретар організаційного комітету: 

 

 оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу; 

 

 сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації; 

 

 відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення 

Конкурсу. 

 

ІV. Журі Конкурсу 

 

 1. Журі Конкурсу (далі - журі) формується з метою забезпечення 

об’єктивності оцінювання робіт учасників та визначення переможців і 

призерів Конкурсу. 

 

 2. Журі формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників 

загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів, установ та 

організацій (за згодою). 

 

 Склад журі затверджується наказом НЕНЦ. 

 

 До складу журі не можуть входити особи, що є близькими родичами 

учасників. 

 

 3. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 

учасників, але не бути меншою ніж п’ять осіб. 

 

 До складу журі входять: голова журі, члени та секретар журі. 
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 4. Журі очолює голова, який організовує та проводить його засідання, бере 

участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, затверджує список 

переможців і призерів Конкурсу. 

 

 5. Члени журі: 

 

 забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних проектів учасників під 

час проведення Конкурсу; 

 

 заповнюють протоколи Конкурсу; 

 

 визначають переможців і призерів Конкурсу. 

 

 6. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення 

документів і матеріалів Конкурсу. 

 

V. Порядок і строки проведення Конкурсу 

 

 1. Конкурс проводиться у два етапи: 

 

 I етап - заочний (відбірковий); 

 

 II етап - Всеукраїнський (фінальний). 

 

 2. Для участі в І етапі Конкурсу учасники надсилають на поштову адресу 

НЕНЦ або на електронну адресу e-mail: nenc@nenc.gov.ua заявку щодо участі 

в Конкурсі (форма додається) та конкурсний проект відповідно до теми, яка 

визначається організаційним комітетом щороку. 
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 Вимоги до конкурсних проектів розміщуються на офіційному веб-сайті 

НЕНЦ. 

 

 3. Журі Конкурсу розглядає подані учасниками І етапу конкурсні проекти та 

визначає учасників ІІ етапу. 

 

 Список учасників ІІ етапу оприлюднюється на офіційному веб-сайті НЕНЦ 

не пізніше ніж за один місяць до початку ІІ етапу Конкурсу. 

 

 4. Строки, місце проведення та тема Конкурсу визначаються наказом МОН 

України та повідомляються листом органу виконавчої влади Автономної 

Республіки Крим у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в 

областях, містах Києві та Севастополі не пізніше ніж за один місяць до 

початку Конкурсу. 

 

 5. Для участі в ІІ етапі Конкурсу подаються такі документи: 

 

 заявка за формою, що додається, на поштову адресу: Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 

04074, або на електронну адресу e-mail: nenc@nenc.gov.ua; 

 

 медична довідка про результати медичного огляду, пройденого у 

встановленому законодавством порядку; 

 

 учнівський квиток. 

 

 6. До місця проведення Конкурсу учасники прибувають організовано в 

супроводі керівника, який забезпечує збереження життя та здоров’я учнів, 

своєчасне оформлення документів щодо участі в Конкурсі, передбачених 
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пунктом 5 цього розділу, а також прибуття учасників на Конкурс та їх 

повернення. 

 

 7. Програма ІІ етапу Конкурсу передбачає: 

 

 реалізацію конкурсних проектів (створення квіткових композицій чи фіто 

композицій відповідно до теми Конкурсу); 

 

 творчий захист конкурсного проекту; 

 

 майстер-класи, тренінги, флористичні виставки, зустрічі з провідними 

фахівцями та майстрами. 

 

 8. Для реалізації конкурсного проекту учасники можуть використовувати 

домашні заготовки, загальна частка яких не повинна перевищувати 50 % від 

усієї роботи. 

 

 Орієнтовний розподіл складових конкурсного проекту: 

 

 рослинний матеріал - не менше ніж 70 %; 

 

 аксесуари - не більше ніж 30 %. 

 

 НЕНЦ не забезпечує учасників необхідними інструментами для реалізації 

конкурсного проекту. 

 

 9. Захист конкурсного проекту проводиться учасниками у довільній формі. 

Тривалість захисту - до 15 хвилин. 
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 10. Майстер-класи, тренінги, флористичні виставки, зустрічі з провідними 

фахівцями та майстрами організовує та проводить НЕНЦ. 

 

 11. Реалізація конкурсних проектів та їх захист оцінюються за такими 

критеріями: 

 

 відповідність темі Конкурсу - до 10 балів; 

 

 техніка виконання - до 20 балів; 

 

 оптимальність підбору матеріалу - до 20 балів; 

 

 композиційна довершеність - до 15 балів; 

 

 оригінальність художнього оформлення - до 20 балів; 

 

 творчий захист проекту - до 15 балів. 

 

 Максимальна кількість балів, яку можуть отримати учасники за реалізацію 

творчого проекту та його захист, - 100 балів. 

 

 12. Підсумки Конкурсу оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОН 

України та НЕНЦ не пізніше ніж через 10 робочих днів після його 

завершення. 

 

VІ. Визначення та нагородження переможців та призерів Конкурсу  

 

 1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі за загальною 

кількістю набраних ними балів. 
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 2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів. 

 

 3. Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли 

друге та третє місця. 

 

 4. Переможець та призери Конкурсу нагороджуються дипломами НЕНЦ 

відповідних ступенів. Решті учасників Конкурсу вручаються дипломи 

учасників. 

 

 5. Досвід роботи кращих учасників Конкурсу висвітлюється в науково-

педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки 

НЕНЦ. 

 

VІІ. Фінансові умови 

 

 Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок 

коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський конкурс дитячої творчості 

«День зустрічі птахів-2018» 

 

Київський еколого-культурний центр ,ВЕО «Жива планета» та  Українське 

товариство охорони птахів  проводять Всеукраїнський конкурс дитячої 

творчості «День зустрічі птахів-2018». Конкурс проводиться з метою 

організації допомоги птахам в обладнанні місць гніздування шляхом 

розвішування штучних гніздівель. Такі будиночки (гніздівля)необхідно 

змайструвати і розвісити для білих лелек, синиць, шпаків, горихвісток, 

мухоловок, сов, сичів, горобців та інших птахів, а також для кажанів. Це 

необхідно робити тому, що завдяки вирубанню в лісах та парках дуплястих 
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дерев багатьом птахам та кажанам ніде гніздитися і тому чисельність їх різко 

скорочується. Це також стосується білих лелек, яким, через відсутність у 

селах солом’яних стріх, ніде вити гнізда. 

 

Мета конкурсу – привернути увагу школярів до охорони птахів, навчити 

навичкам майстрування і розвішування штучних гніздівель для птахів, 

відродження дитячого свята «День зустрічі птахів». 

 

Учасники конкурсу 

 

В конкурсі можуть приймати участь діти середнього і старшого шкільного 

віку (від 10 до 17 років). Діти приймають участь у конкурсі індивідуально. 

 

Терміни конкурсу 

 

Конкурс проводиться з 1 лютого 2017 р. по 30 квітня 2018 р. Матеріали на 

конкурс оргкомітет приймає від його учасників до 30 квітня 2018 р. включно 

(за поштовим штемпелем) за адресою: 04136, м. Київ, вул. Гречко, б. 12 -В, 

кв.11, з позначкою на конверті: «На конкурс «День зустрічі птахів-2017». 

Листи направляти тільки  простими лістами «Укрпоштою». 

 

 

Вимоги до штучних пташиних будиночків: вони повинні виготовлятися за 

спеціальними науково обґрунтованими схемами, без полочок і присад, мати 

маленькі літки (отвори для птахів), не бути яскраво розмальованими, пташині 

будиночки треба вішати на висоті не нижче 4 м від поверхні землі по одному 

на одно дерево і без нахила. 

Спеціально нагадуємо – розвішування годівниць не відноситься до теми 

цього конкурсу! 
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УВАГА! Конкурс є індивідуальним. У листі необхідно повідомити зворотню 

домашню адресу і обов’язково номер мобільного телефону батьків або 

керівника кружка (без номеру мобільного телефону матеріали на конкурс 

прийматися не будуть). 

 

УВАГА: розвішування пташиних будиночків необхідно провести з 15 по 30 

березня 2018 р. 

 

Матеріали на конкурс приймаються за двома номінаціями: 

 

1. Творча номінація 

До неї відноситься: 

Учасник конкурсу повинен опублікувати статтю у місцевій пресі, у якій 

розповідається про проведення «Дня зустрічі птахів-2018» у вашому місті, 

селі. Надруковану в газеті  статтю треба надіслати на адресу журі конкурсу. 

Статті, які написали батьки, вчителі та керівники гуртків на конкурс не 

приймаються. 

 

2. Практична номінація 

 

Учасник конкурсу повинен особисто виготовити і розвісити у сквері, парку 

лісі як мінімум 2 пташині будиночки (гніздівлі). Шанси отримати перемогу у 

конкурсі підвищуються , якщо будуть виготовлені і розвішані не звичайні 

шпаківні, а гніздівлі для білого лелеки, синиці, горихвістки, сови, сича, 

дуплянки для кажанів (схеми для виготовлення таких гніздівель можна 

знайти   на сайті Київського еколого-культурного центру      

http://ecoethics.ru/shemyi-domikov-dlya-raznyih-vidov-ptits/   

http://ecoethics.ru/shemyi-domikov-dlya-raznyih-ptits-2/   

http://ecoethics.ru/shemyi-domikov-dlya-raznyih-ptits/ 
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та в Інтернеті). 

Необхідно надіслати фотографії, які відображають виготовлення і 

розвішування учасником конкурсу пташиних будиночків (гніздівель). 

Розвішування гніздівель (пташиних будиночків) повинно відбуватися у 

найоптимальніший біологічно для птахів період – з 15 по 30 березня. 

 

Підведення підсумків конкурсу 

 

Жюрі конкурсу підводить його підсумки за двома номінаціям: 

 

1. Творча номінація 

 

2. Практична номінація 

 

Учасник конкурсу може брати участь як в одній із номінацій, так і зразу в 

обох. 

 

Підсумки конкурсу у травні 2018 р. будуть розміщені на сайті Київського 

еколого-культурного центру www.ecoethics.ru 

 

Буде відібрано 6 кращих робот, автори яких отримають нагороду – 

мобільний телефон. Подарунок та вітальний лист від організаторів конкурсу 

буде надісланий поштою на домашню адресу кожного переможця. 

 

Положення про конкурс «День зустрічі птахів-2018» знаходиться на сайті 

Київського еколого-культурного центру на сторінці 

http://ecoethics.ru/zoozaschita/Матеріали, які будуть надіслані на конкурс, не 

рецензуються і не повертаються. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
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Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

молодіжних проектів з енергозбереження 

“Енергія і середовище ” у 2016-2017 н. р. 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

08.11.2013 № 1575 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський 

конкурс «Енергія і середовище», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 28 листопада 2013 р. за № 2037/24569 інформуємо, що в листопаді 

2016 року –лютому 2017 року буде проведений Всеукраїнський конкурс 

молодіжних проектів з енергоефективності “Енергія і середовище” під 

гаслом «Збережемо енергію – збережемо Планету!». Положення про захід та 

умови проведення конкурсу у 2016-2017 н. р. розміщено на сайті 

www.nenc.gov.ua. 

Конкурс “Енергія і середовище” проводиться спільно з громадською 

організацею “Екологічний клуб «Еремурус» за підтримки Міністерства 

екології та природних ресурсів України, Національної екологічної ради 

України та бізнес структур з метою пошуку й підтримки обдарованої 

учнівської молоді, залучення її до навчально-практичної діяльності з проблем 

енергоефективності та раціонального використання ресурсів. 

Безпосереднє керівництво Національним туром конкурсу здійснює 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

До участі в конкурсі запрошуються учні, вихованці загальноосвітніх, 

професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів віком до 17 років 

включно, які мають досягнення у практичній діяльності в сфері змін клімату, 

впровадження енергозбереження, використання поновлюваних джерел 

енергії для місцевих потреб, у підвищенні енергоефективності шкільних 

будівель. 

Також до участі в конкурсі запрошуються педагогічні працівники 

загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів, 

http://www.nenc.gov.ua/
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які мають напрацювання у розвитку освіти школярів і просвіти населення з 

питань ефективного використання та заощадження енергії. 

Конкурс проводиться у два етапи: І етап − заочний (листопад 2016 р.-

лютий 2017 р.), ІІ етап − очний у формі стендових доповідей (16-17лютого 

2017 р.). 

Для участі в І етапі конкурсу необхідно надіслати до 15 січня 2017 року 

заповнену реєстраційну картку та конкурсну роботу, виконану на 

електронних носіях українською мовою (не більше 6 сторінок разом з 

ілюстраціями), на електронну адресу ekoviddil@nenc.gov.ua або 

eremurusua@ukr.net з поміткою: “Енергія і середовище”. Список учасників ІІ 

етапу конкурсу буде оприлюднений на сайті: www.nenc.gov.ua та 

www.eremurus.org 

ІІ етап конкурсу відбудеться 16-17 лютого 2017 року на базі 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

Заїзд і реєстрація учасників ІІ етапу конкурсу  16 лютого 2017 року з 

9.00 год. до 12.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Проїзд від 

центрального залізничного вокзалу м. Києва: тролейбусним маршрутом 

№ 33, маршрутним таксі № 558 або № 181 (18+7) до зупинки «Мостицька». 

Від’їзд учасників  17 лютого після 15.00 год. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

Просимо інформацію про конкурс “Енергія і середовище” довести до 

відома керівників, педагогічних працівників та учнів загальноосвітніх, 

професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів. 

Детальна інформація про умови участі в конкурсі “Енергія і 

середовище” у 2016-2017 н. р. – за телефонами: 0 (44) 430-43-90, 430-00-64,  

на сайтах: www.nenc.gov.ua та www.eremurus.or. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

mailto:ekoviddil@nenc.gov.ua
mailto:eremurusua@ukr.net
http://www.nenc.gov.ua/
http://www.nenc.gov.ua/
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про Всеукраїнський чемпіонат 

з інформаційних технологій "Екософт" 

  

                      1. Загальні положення  

 

     1.1. Всеукраїнський  чемпіонат  з  інформаційних   технологій  

"Екософт"     (далі    -    чемпіонат)    -    щорічне    відкрите  

індивідуально-командне    змагання     учнів     загальноосвітніх,  

професійно-технічних навчальних закладів,  студентів та аспірантів  

вищих навчальних закладів, а також молодих професійних розробників  

складових обчислювальних систем.  

 

     1.2. Завданням чемпіонату є: 

     виявлення та підтримка обдарованої молоді в  галузі  розробки  

програмного  забезпечення,  технічного  устаткування та прикладних  

рішень для обчислювальних систем; 

     вивчення пріоритетних напрямів у розробці програмних засобів,  

попиту на них та пропозицій; 

     демонстрація технічних    інноваційних    рішень   у   галузі  

інформаційних технологій,  розповсюдження авторського  програмного  

продукту, конструкторських ідей тощо; 

     забезпечення всебічної    адресної    підтримки    розробника  

складових обчислювальних систем.  

 

     1.3. Чемпіонат   проводиться  Міністерством  освіти  і  науки  

України за підтримки провідних компаній,  що розробляють  апаратні  

засоби  і  програмне  забезпечення,  а  також юридичних і фізичних  

осіб, які виступають спонсорами та партнерами. 

     Партнери чемпіонату   (технічні  та  інформаційні)  отримують  

статус  генеральних  координаторів  і  користуються   максимальним  
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сприянням з боку організаторів заходу, у тому числі для здійснення  

реклами власних продуктів.  

   Безпосереднє  керівництво  чемпіонатом здійснює Національний 

еколого-натуралістичний   центр   учнівської  молоді  Міністерства  

освіти і науки України.  

 

     1.4. Офіційні реквізити чемпіонату: 

     емблема: "Екософтик"  -  графічне   зображення   кулеподібної  

істоти жовтого кольору,  з блакитним капелюшком - дашком назад,  у  

кросівках  і  чорних  окулярах,  яка  тримає  розкриту  квітку,  з  

комп'ютером на квітколожі; 

     девіз: "Наука,  природа,  технології"  -  три   відокремлених  

слова,  розміщених  уздовж вигнутих стрілок із зображенням колажів  

природничої та технічної тематики; 

     вимпел: прапор  синьо-жовтого  кольору зі словами "ЕКОСОФТ" і  

"ECOSOFT" зеленого  кольору,  розташованими  по  колу,  між  якими  

розміщене графічне зображення земної кулі; 

     знак: білий круг діаметром 3 і 5 см зі  словами  "ЕКОСОФТ"  і  

"ECOSOFT"  зеленого  кольору,  розташованими  по  колу,  між якими  

розміщене графічне зображення земної кулі;  по периметру  круга  -  

слова  червоною  фарбою  "Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних  

технологій".  

 

                 2. Порядок і терміни проведення  

 

     2.1. Чемпіонат проводиться у два етапи: 

     1-й етап   -   регіональний,   відбірковий   -  в  Автономній  

Республіці Крим, обласний, Київський та Севастопольський міський -  

протягом жовтня - грудня поточного року; 

     2-й етап - всеукраїнський,  завершальний - лютий  -  березень  
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наступного  року.  Проводиться  в  м.  Києві на базі Національного  

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

     Фінансування 1-го  відбіркового етапу чемпіонату здійснюється  

за рахунок організаторів, організацій, що відряджають учасників, а  

також додаткових джерел фінансування, меценатів, спонсорів, різних  

організацій, підприємств. 

     Порядок проведення  2-го  завершального  етапу  та умови його  

фінансування повідомляються додатково листом Міністерства освіти і  

науки України.  

 

     2.2. Для проведення 1-го етапу чемпіонату органами управління  

освіти  і  науки,  підпорядкованих   Раді   міністрів   Автономної  

Республіки Крим,  обласним,  Київській та Севастопольській міським  

державним адміністраціям, створюються відповідні оргкомітети. 

     Оргкомітет 1-го етапу: 

     здійснює координацію  підготовки  та  проведення  1-го  етапу  

чемпіонату; 

     затверджує програму його проведення; 

     визначає для проведення базові навчальні заклади; 

     затверджує склад суддів (арбітрів, членів журі); 

     створює призовий фонд для переможців; 

     забезпечує висвітлення  чемпіонату  в  регіональних   засобах  

масової інформації; 

     залучає до участі  в  організації  та  проведенні  чемпіонату  

місцеві   (районні,   міські,   обласні)  установи  та  громадські  

організації. 

     Оргкомітети 1-го   етапу   чемпіонату  до  1  лютого  подають  

центральному оргкомітету заявку за формою,  що додається  (додаток  

1),  та підсумкові протоколи "Про результати проведення 1-го етапу  

Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт" із  
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зазначенням   прізвища,   ім'я,   по  батькові  переможців,  назви  

навчального  закладу,  теми  розробки,  категорії  програмних  або  

апаратних засобів, номінації, у якій розробники визнані призерами,  

за адресою:  04074,  м.  Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний  

еколого-натуралістичний   центр   учнівської  молоді  Міністерства  

освіти  і  науки  України  (з  позначкою   "Екософт"),   а   також  

електронною поштою: 

     e-mail: komendantov@globeukraine.ln.ua.  

 

     2.3. З метою здійснення  загального  керівництва  заходом  та  

проведення   2-го   етапу   чемпіонату   створюється   центральний  

оргкомітет. 

     Склад центрального   оргкомітету   чемпіонату  затверджується  

наказом Міністерства освіти і науки України. 

     Центральний оргкомітет: 

     визначає термін і місце проведення завершального етапу; 

     установлює порядок   відбору   претендентів,   кількісний   і  

персональний  склад  учасників,  а   також   квоту   для   окремих  

розробників або авторських груп; 

     здійснює координацію підготовки та  проведення  завершального  

етапу чемпіонату; 

     забезпечує робоче місце учасника необхідними для демонстрації  

авторського   програмного  продукту,  конструкторських  ідей  тощо  

апаратними засобами та програмами; 

     здійснює режисуру  та сценарну розробку,  проводить репетиції  

тощо; 

     визначає журі; 

     створює призовий фонд для учасників чемпіонату; 

     забезпечує висвітлення    чемпіонату    в   засобах   масової  

інформації та вирішення питання використання  авторських  розробок  
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згідно з чинним законодавством. 

     Центральний оргкомітет залишає за собою право  внесення  змін  

до  програми  2-го  етапу  чемпіонату  в  залежності від категорії  

учасників та їх творчого рівня.  

 

              3. Учасники чемпіонату та документація  

 

     3.1. Учасниками чемпіонату можуть бути учні загальноосвітніх,  

професійно-технічних    навчальних    закладів,   студенти   вищих  

навчальних  закладів  I-IV  рівнів  акредитації,  аспіранти  вищих  

навчальних   закладів,   інститутів   післядипломної  педагогічної  

освіти, дипломовані розробники віком від 12 років до 35 років.  

 

     3.2. Навчальні заклади направляють заявки до оргкомітету 1-го  

етапу чемпіонату. 

     Порядок відбору претендентів, кількісний і персональний склад  

учасників,  а  також  квота для окремих розробників або авторських  

груп визначається оргкомітетом.  

 

     3.3. У зв'язку з  відкритою  формою  заходу  до  оргкомітетів  

претенденти можуть подавати заявки самостійно. У подібних випадках  

участь  у   чемпіонаті   обов'язково   підтверджується   офіційним  

запрошенням.  

 

     3.4. Під час реєстрації учасники подають такі документи: 

     картку для  участі  в  чемпіонаті  за  формою,  що  додається  

(додаток 2), на кожну авторську розробку окремо; 

     анкету учасника чемпіонату за формою,  що додається  (додаток  

3); 

     опис авторської розробки (в електронному вигляді); 
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     тези в  електронному  вигляді  обсягом  до  2 сторінок тексту  

формату А4; 

     рецензію або відгук на розробку; 

     копію свідоцтва про реєстрацію авторського права на  розробку  

(за його наявності); 

     інформацію щодо співавторів; 

     копію наказу   навчального   закладу  або  органу  управління  

освітою щодо участі в чемпіонаті. 

     Учасник чемпіонату  подає  особисто паспорт (для учасників до  

16 років -  учнівський  квиток).  Керівники  делегацій  заповнюють  

анкети за формою, що додається (додаток 4).  

 

                      4. Програма чемпіонату  

 

     4.1. Під  час  захисту  конкурсанти  повинні викласти ідею та  

основні характеристики авторської розробки, відповісти на питання,  

поставлені журі. Тривалість захисту до 12 хвилин. Кожному учаснику  

надається час для попередньої підготовки до захисту.  

 

     4.2. Демонстрація    розробок    проводиться    публічно    з  

використанням  презентаційних  матеріалів.  На захисті можуть бути  

присутні учасники заходу, керівники делегацій, спонсори, гості.  

 

                  5. Вимоги до подання розробок  

 

     5.1. Програмні та апаратні засоби повинні  бути  авторськими,  

функціонально завершеними,  не залежними від систем програмування,  

а також придатними до застосування в  освітянській,  науковій  або  

інших галузях практичної діяльності. 

     Програмні засоби можуть бути:  ігрові,  навчальні, прикладні,  
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системні, інструментальні, анімаційні та спеціального призначення,  

а також Web-розробки. 

     Апаратні засоби  можуть  бути  представлені  як функціональні  

пристрої, моделі, макети або опис.  

 

     5.2. Тематика авторських розробок не обмежується. 

     До участі   в   змаганні   допускаються  програмні  продукти,  

створені  різними  мовами  програмування,   які   функціонують   у  

середовищі MS-DOS, Windows або Linux. 

     Інноваційні рішення в галузі інформаційних технологій  можуть  

бути  представлені  у вигляді будь-яких конструкторських пристроїв  

(апаратних засобів), компонентів обчислювальних систем.  

 

     5.3. За   погодженням   з   оргкомітетом   учасники    можуть  

установлювати   спеціальні   програми   супроводу   та  підключати  

додаткові пристрої.  

 

     5.4. Копії розробок та відомості про  розробників  заносяться  

до інформаційного банку чемпіонату за їх згодою.  

 

                     6. Суддівство чемпіонату  

 

     До роботи  в  складі суддівства запрошуються фахівці в галузі  

інформаційних технологій,  представники органів управлінь освітою,  

науково-педагогічні  працівники  вищих  і вчителі загальноосвітніх  

навчальних  закладів,  за  згодою  наукові  працівники  профільних  

інститутів   Національної   академії   наук   України  й  Академії  

педагогічних наук України, представники громадських організацій та  

об'єднань.  
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                     7. Визначення переможців  

 

     7.1. Переможцями  чемпіонату  можуть бути як окремі учасники,  

так і творчі колективи, за категоріями: 

     учні загальноосвітніх навчальних закладів; 

     учні професійно-технічних   і   студенти   вищих   навчальних  

закладів I-II рівнів акредитації; 

     студенти вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації; 

     аспіранти вищих      навчальних      закладів,     інститутів  

післядипломної педагогічної освіти, дипломовані розробники.  

 

     7.2. Розробки оцінюються за критеріями: 

     функціональна завершеність; 

     професійний рівень; 

     технологічна надійність; 

     практична ефективність; 

     ергономічність інтерфейсу  (ступінь  пристосованості розробки  

до людини, який визначає енергетичні затрати в процесі роботи); 

     суспільна корисність; 

     творча оригінальність; 

     рівень презентації.  

 

     7.3. Переможці визначаються з номінацій: 

     "неординарна творча розробка"; 

     "стильність оформлення та якісний інтерфейс"; 

     "високий професійний рівень продукту"; 

     "максимальна функціональність продукту"; 

     "висока суспільно-корисна спрямованість"; 

     "краща розробка теми з екологічного спрямування"; 

     "юна надія" (для учасників віком до 15 років); 
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     "приз спонсорських симпатій".  

 

     7.4. Переможці 2-го етапу чемпіонату нагороджуються дипломами  

Міністерства освіти і науки  України  та  призами.  Учасники  2-го  

етапу, які не посіли призових місць, отримують почесні грамоти від  

організаторів чемпіонату.  

 

     7.5. Переможці  2-го  етапу  можуть  бути  рекомендовані  для  

участі в міжнародних змаганнях.  

 

                  8. Статус авторських розробок  

 

     8.1. З  метою  пропагування кращих розробок на час проведення  

2-го етапу чемпіонату запрошуються виробники та  користувачі,  які  

працюють у галузі апаратного і програмного забезпечення.  

 

     8.2. Розробникам  надається можливість отримати кваліфіковану  

консультацію  фахівців  стосовно  захисту  авторського  права   на  

власний винахід.  

 

     8.3. Питання  авторського  права  та  розповсюдження  окремих  

програмних продуктів  і  технічних  рішень  розв'язуються  автором  

розробки самостійно. 

                                      Додаток 1  

                                      до пункту 2.2 Положення  

                                      про Всеукраїнський чемпіонат  

                                      з інформаційних технологій  

                                      "Екософт"  

  

                              ЗАЯВКА  
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        на участь у 2-му етапі Всеукраїнського чемпіонату  

               з інформаційних технологій "Екософт"  

              (подається окремо на кожного учасника)  

  

 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) 

__________________________________________________________________  

 

Число, місяць, рік народження ____________________________________  

 

Назва навчального закладу (повна назва і адреса) 

__________________________________________________________________  

 

Факультет, курс, клас ____________________________________________  

 

Результати участі   в   розробці   програми  (повна  або  часткова  

участь) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Прізвище, ім'я, по батькові викладача (наукового керівника) 

__________________________________________________________________  

 

Назва розробки ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Апаратно-програмне середовище для демонстрації 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Категорія програмних (апаратних) засобів _________________________  



 87 

 

Рішенням оргкомітету (ради навчального закладу, установи) 

__________________________________________________________________  

                  (прізвище, ініціали учасника) 

рекомендується до участі в 2-му етапі Всеукраїнського чемпіонату з  

інформаційних технологій "Екософт".  

 

Адреса для зв'язку з конкурсантом (поштова, E-mail, URL) 

__________________________________________________________________  

 

 Голова оргкомітету (ради)  

 навчального закладу (установи)  

 

 ______________                    ________________________  

    (підпис)                         (прізвище, ініціали)  

 

 Дата заповнення: "_____" ______________ 20___ р.  

 

                                      Додаток 2  

                                      до пункту 3.4 Положення  

                                      про Всеукраїнський чемпіонат  

                                      з інформаційних технологій  

                                      "Екософт"  

  

                              КАРТКА  

              на участь у Всеукраїнському чемпіонаті  

               з інформаційних технологій "Екософт"  

              (подається для кожної розробки окремо)  

  

Назва розробки ___________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Прізвище, ім'я авторів (розбірливо)  

 

------------------------------------------------------- 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

-------------------------------------------------------  

 

------------------------------------------------------- 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

-------------------------------------------------------  

 

------------------------------------------------------- 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

-------------------------------------------------------  

 

------------------------------------------------------- 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

-------------------------------------------------------  

 

------------------------------------------------------- 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

-------------------------------------------------------  

 

Навчальний заклад ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Наукові керівники проекту ________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Резюме про розробку ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Потреба в технічних пристроях ____________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Мета створення розробки й очікуваний результат ___________________ 

________________________________________________________________  

     (використання з навчальною метою, упровадження в  галузь  

            господарства, отриманий економічний ефект)  

 

                                      Додаток 3  

                                      до пункту 3.4 Положення  

                                      про Всеукраїнський чемпіонат  

                                      з інформаційних технологій  

                                      "Екософт"  

  

                              АНКЕТА  

               учасника Всеукраїнського чемпіонату  

               з інформаційних технологій "Екософт"  

                (заповнюється кожним учасником окремо)  

  

Прізвище, ім'я, по батькові учасника (розбірливо)  

 

------------------------------------------------------- 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
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|--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

------------------------------------------------------- 

                     ------------------------------- 

                     |  |  |х |  |  |х |  |  |  |  | 

Дата, рік народження -------------------------------  

 

Навчальний заклад ________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

факультет ________________________________________________________  

 

клас, курс _______________________________________________________  

 

аспірантура ______________________________________________________  

 

науковий ступінь, вчене звання ___________________________________ 

                  ---------------- 

Місце проживання  |  |  |  |  |  | 

                  ---------------- 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

                   ---------------------------------------------- 

контактний телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

                   ---------------------------------------------- 

       ---------------------------------------------------------- 

E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

       ---------------------------------------------------------- 
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__________________________________________________________________  

 

    ------------------------------------------------------------- 

URL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

    ------------------------------------------------------------- 

__________________________________________________________________  

 

Сфера інформаційних розробок _____________________________________ 

__________________________________________________________________  

У яких заходах були учасником ____________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

 

                                      Додаток 4  

                                      до пункту 3.4 Положення  

                                      про Всеукраїнський чемпіонат  

                                      з інформаційних технологій  

                                      "Екософт"  

  

 

                              АНКЕТА  

          керівника делегації Всеукраїнського чемпіонату  

               з інформаційних технологій "Екософт"  

  

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника (розбірливо)  

 

------------------------------------------------------- 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

|--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 
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|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

|--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

-------------------------------------------------------  

 

Навчальний заклад ________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

науковий ступінь _________________________________________________  

 

вчене звання _____________________________________________________ 

                  ---------------- 

Місце проживання  |  |  |  |  |  | 

                  ---------------- 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

                   ---------------------------------------------- 

Контактний телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

                   ---------------------------------------------- 

       ---------------------------------------------------------- 

E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

       ---------------------------------------------------------- 

__________________________________________________________________  

 

    ------------------------------------------------------------- 

URL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

    ------------------------------------------------------------- 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Сфера інтересів для співробітництва ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний збір юних натуралістів 

 

I. Загальні положення 

 

1.1. Обласний збір юннатів – це щорічний захід, започаткований з 

метою підвищення ефективності і якості організації та проведення в 

навчальних закладах еколого-натуралістичної, дослідницько-

експериментальної і природоохоронної роботи з школярами. 

 

1.2. Основними завданнями збору є: 

 

виявлення обдарованої учнівської молоді; 

формування в учнів екологічної культури; 

залучення їх до практичної природоохоронної роботи; 

підвищення ефективності навчально-дослідної роботи; 

обмін досвідом пошукової та дослідницької роботи; 

самовизначення та творча реалізація юннатів. 

 

ІІ. Порядок проведення 
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2.1. Керівництво підготовкою та проведення збором покладається на 

оргкомітет. 

 

2.2. Обласний збір проводиться щорічно по секціях. 

 

2.3. обласний збір юних натуралістів проводиться у 2 етапи: 

І етап – районний (міський)  

ІІ етап – обласний. 

 

IІI. Учасники збору 

 

3.1. До участі у зборі запрошуються учні та гуртківці загальноосвітніх 

та позашкільних навчально-виховних закладів області. 

 

ІV. Умови проведення збору 

 

4.1. Програма роботи кожної секції збору передбачає такі етапи: 

актуальність теми; 

оформлення роботи; 

захист дослідницьких робіт; 

відповіді на запитання членів журі та учасників збору. 

 

4.2. Учасник, який бере участь у конкурсі: 

Подає роботу у форматі А 4, набраному у текстовому редакторі Word 

шрифтом Times New Roman розміром 14 р. з одинарним міжрядковим 

інтервалом. 

 

V. Підведення підсумків збору та критерії оцінювання 
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5.1. За результатами збору учні-переможці нагороджуються дипломами 

І, ІІ, ІІІ ступенів та листами подяки 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

№ 

п/п 
Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

1. Актуальність теми 15 

2. Оформлення роботи 10 

3. Захист дослідницьких робіт 20 

4 Відповіді на запитання членів журі та учасників 

збору 

5 

Всього балів 50 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

проведення обласного 

 заочного конкурсу „Вчимося заповідувати” 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Метою проведення обласного заочного конкурсу „Вчимося 

заповідувати” є широке залучення юннатівської молоді до роботи по 

збереженню біорізноманіття в рамках Всеєвропейської Стратегії збереження 

біологічного і ландшафтного різноманіття та Рамсарської Конвенції; 

активізація природоохоронної роботи через різні форми еколого-краєзнавчої 

діяльності; вивчення методів оцінки стану природних територій та 

негативного впливу антропогенних факторів на довкілля; виховання 

національної свідомості; формування екологічного світогляду та засад 

раціонального природокористування. 
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1.2. Основними  завданнями  проведення  конкурсу  „Вчимося 

заповідувати” є - дослідження стану водно-болотних угідь, їхньої біоти 

(рослинний та тваринний світ), підготовка документів на заповідання 

територій або пропозицій щодо включення даного водно-болотного угіддя до 

списку тих, що мають міжнародне значення; вивчення стану прибережних 

захисних смуг та водоохоронних зон малих річок; виявлення та фіксація 

(фотозвинувачення) порушень природоохоронного законодавства, й в першу 

чергу „Водного кодексу України”; просвітницька робота щодо значення 

водно-болотних угідь та збереження унікальних природних територій. 

 

ІІ. Порядок проведення обласного заочного конкурсу 

 

2.1. До проведення обласного заочного конкурсу залучаються 

загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, професійно-технічні 

училища, творчі учнівські об’єднання, дитячі громадські екологічні 

організації. 

 

2.2. Конкурс “Вчимося заповідувати” проводиться у два етапи: 

 

І етап – районний (міський) –  20 квітня – грудень 2009 року,  

ІІ етап – обласний – січень – лютий 2010 року. 

 

2.3. Для проведення І етапу конкурсу районні, (міські) управління  

освіти і науки створюються оргкомітети, які розробляють умови та порядок 

проведення конкурсу та визначають форми нагородження переможців. 

 

До складу оргкомітетів входять представники органів управлінь освіти, 

навчальних закладів, творчих спілок, державних комунальних підприємств з 

озеленення та благоустрою, ботанічних садів тощо. 
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2.4.  Для проведення ІІ етапу обласної акції надсилаються не більше 

двох робіт, оформлених згідно з вимогами. 

  

2.5. Роботи переможців районних, міських етапів конкурсу до 30 

грудня поточного року подаються на адресу Хмельницького обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді: (29025 м. 

Хмельницький, пров. Шкільний 8)  в друкованому та електронному вигляді. 

Разом із роботами потрібно представити копію наказу по управлінню, відділі 

освіти про підведення підсумків районних, міських етапів конкурсу. 

  

ІІІ. Вимоги до оформлення конкурсних робіт 

 

3.1. Роботи представлені переможцями І етапу обласного заочного 

конкурсу на ІІ етап конкурсу повинні містити: 

 

відомості про колектив-учасник конкурсу, сферу його діяльності; 

 

інформацію про проведені експедиції, походи по водно-болотних 

угіддях регіону, опис рослинного та тваринного світу території, що 

досліджувалася з деталізацією на мапі видів, що занесені до Червоної книги 

Хмельниччини та України; 

 

документацію про роботу по заповіданню території (при наявності 

показників); 

 

фото- або відеоматеріали, що підтверджують факти порушень 

природоохоронного законодавства (при наявності таких); 

 

звіти про масово-агітаційну та просвітницьку роботу з громадськістю, 

місцевою владою, засобами масової інформації щодо значення водно-
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болотних угідь (проведення тематичних занять, лекцій, бесід, видання 

буклетів, листівок, плакатів, здійснення виступів в пресі, радіо, по 

телебаченню тощо). 

 

3.2. Учасники конкурсу за наслідками роботи відповідно до змісту 

завдання оформляють звіти з картами обстежених територій, альбоми, фото-

кінорепортажі, або оформляють документацію в іншому вигляді, яка 

розкриває зміст роботи. 

 

3.3. Роботи можуть бути ілюстровані дитячими малюнками, поробками, 

віршами, оповіданнями тощо. 

 

3.4. Обсяг роботи не повинен перевищувати 10 аркушів друкованого 

тексту, шрифт Times New Roman, 14; інтервал - 1,5; відступ: зверху, знизу – 2 

см., справа – 3 см., зліва – 1,5 см., формат роботи - Microsoft Word; титульна 

сторінка повинна містити прізвище та ім'я автора, назву навчального закладу 

(повністю), клас (курс), назву роботи, прізвище, ім’я, по батькові керівника.  

 

ІV. Визначення переможців 

 

4. Переможці обласного заочного конкурсу  „Вчимося заповідувати” 

визначаються за такими критеріями оцінювання конкурсних робіт: 

 

№ пп Критерії оцінки 
Можлива 

кількість балів 

1. Складність, науковість, повнота розкриття теми. 20 

2.  Аргументованість висновків. 10 

3.          Актуальність та елемент творчості 10 

4.                     Грамотність 5 

5.                    Якість оформлення 5 
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Максимальна кількість балів 50 

 

V. Нагородження  переможців. 

5.1. За підсумками  проведення другого етапу обласного заочного 

конкурсу  „Вчимося заповідувати” конкурсу журі спільно із оргкомітетом 

приймає рішення про нагородження переможців, відзначає їх грамотами 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, управління 

освіти і науки облдержадміністрації.  

Роботи переможців обласного заочного конкурсу „Вчимося 

заповідувати” направляються в Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді для участі у Всеукраїнських еколого-

натуралістичних заходах та відповідного відзначення. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Проведення заочного Всеукраїнського конкурсу 

робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» 

 

І Загальні положення 

   Ці умови визначають порядок проведення Всеукраїнського конкурсу робіт 

юних фотоаматорів «Моя країна – Україна» (далі – Конкурс). 

   Всеукраїнський конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» 

проводиться з 25 вересня 2016 року по 1 березня 2017 року. 

   Мета та основні завдання Конкурсу: 

пошук та розкриття нових юних талантів; 

формування в учнівської молоді активної життєвої позиції, готовності брати 

участь у суспільному і культурному житті країни; 

розвиток пізнавальних процесів у дітей, зокрема: уяви, сприйняття, уваги, 

мислення, - подальший розвиток фотоаматорства серед учнівської молоді; 

популяризація та пропаганда кращих робіт юних фотоаматорів. 
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   Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнівської 

молоді загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

   Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі – 

НЕНЦ). 

   Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб – 

сайті НЕНЦ, а також у засобах масової інформації. 

 

ІІ. Учасники Конкурсу: 

   У Конкурсі беруть участь учні та учнівські колективи загальноосвітніх, 

професійно – технічних і позашкільних  навчальних закладів віком від 7 до 

18 років. 

   Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями: 

молодша група (7 – 10 років); 

середня група (11 – 14 років); 

старша група (15 – 18 років). 

 

ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу 

   Конкурс проводиться в один етап за наступними номінаціями: 

портрет (репортажний); 

пейзаж; 

фото тварин; 

фото рослин; 

натюрморт; 

жанрове  фото; 

позажанрове фото та експериментальне фото (застосування програми Adobe  

Photoshop). 

   Розмір фотографій – формат 24 х 30 см. 

   Конкурсні роботи приймаються з 25 вересня 2016 р. по 01 березня 2017 

року. 
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   На Конкурс надсилати чорно-білі і кольорові фотографії, виконані у будь-

якій техніці фоторобіт. 

   Конкурсні роботи надсилаються на електронну адресу: yakub@nenc.gov.ua 

(у темі листа має бути зазначено «Моя країна – Україна» або на поштову 

адресу: Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19, (з поміткою «Моя країна – Україна»). 

   У тексті електронного листа обов’язково має бути вказана наступна 

інформація: 

прізвище, ім’я, по батькові учасника; 

вік; 

назва роботи та номінації; 

навчальний заклад; 

адреса навчального закладу; 

контактний телефон. 

   Всі відомості вказуються без скорочень. 

   На конкурс приймаються тільки авторські фотографії (тобто зроблені 

власноруч) – НЕ скачані з інтернету. 

   Журі залишає за собою право змінювати вказані номінації. 

   Фотографії, представленні без вищезазначених даних, журі не 

розглядатиме. Оргкомітет має право використовувати надіслані на Конкурс  

фотороботи  для розміщення на сторінках періодичних видань, оформлення 

виставок тощо. 

 

ІV. Вимоги до конкурсних робіт (фотографій) 

   Один учасник може надіслати не більше двох фотографій на одну 

номінацію. 

   Конкурсна робота (фотографія) має демонструвати Ваші  фотографічні 

навички та передавати красу та унікальність зображуваного об’єкта. 

   Оцінка ступеню допустимості використання монтажу, редагування тощо 

здійснюється журі конкурсу. 
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   Фотографії мають бути у форматі JPG, JPEG та об’ємом не більше 3 Мb 

(мегабайт). 

   Назва файлу (фотографії) має містити прізвище автора англійською мовою. 

   Фотографія має відповідати темі номінації, відображати загальну ідею. 

   За бажанням автора фотографія може містити унікальні позначки, 

вотермарку (watermark), проте вона не має займати більше 10% зображення 

та знаходитися у правому верхньому куті зображення. 

   Роботи, які порушують будь-яке з наведених вище правил, будуть 

дискваліфіковані. 

 

V. Організаційний комітет Конкурсу 

   Для організації та проведення Конкурсу створюються оргкомітет та журі, 

склад яких затверджується директором НЕНЦ. 

   Оргкомітет вирішує всі питання пов’язані з підготовкою та проведенням 

Конкурсу, забезпечує організаційно-методичну допомогу колективам та 

окремим учасникам, створює журі зі спеціалістів. 

   Журі підводять підсумки, визначає кращі фотороботи. 

 

VІ.  Критерії оцінювання робіт 

   Роботи оцінюються за наступними критеріями: 

яскравість і виразність роботи; 

оригінальність задуму; 

рівень майстерності; 

пізнавальне та виховне значення роботи; 

власна творча неповторність; 

ступінь емоційного впливу; 

відповідність темі. 

 

VІІ. Нагородження переможця та призерів Конкурсу 
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   Переможець та призери Конкурсу визначаються журі за загальною 

кількістю набраних ними балів. 

   Переможцем Конкурсу є учасник (команда), який набрав найбільшу 

кількість балів. 

   Призерами Конкурсу є команди (учасники), які за кількістю набраних балів 

зайняли друге та третє місця. 

   Переможець і призери конкурсу нагороджуються Дипломами НЕНЦ 

відповідних ступенів. 

   За рішенням журі колективи, або окремі вихованці можуть бути відзначені 

додатково. 

   Кращі роботи учасників Конкурсу будуть висвітленні в науково – 

педагогічних і науково – художніх виданнях для дітей та юнацтва за 

підтримки НЕНЦ (за згодою автора). 

 

VІІІ. Умови фінансування Конкурсу 

   Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок 

коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 Проведення Всеукраїнського юнацький 

 фестиваль "В об'єктиві натураліста". 

 

Всеукраїнський молодіжний конкурс "В об'єктиві натураліста" проводиться з 

метою формування громадської позиції, самореалізації внутрішнього 

потенціалу школярів та молоді, її підготовки до цілісного сприйняття 

сучасних екологічних проблем, свідомого розуміння процесів, що 

відбуваються в природі в результаті людської діяльності. 

 Учасниками конкурсу можуть бути студенти природничих факультетів 

вищих навчальних закладів та учні загальноосвітніх, професійно-технічних і 
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позашкільних навчальних закладів, що мають досвід у створенні фото, 

слайдо та відеоматеріалів.  

 У 2010 році конкурс проводиться у очній формі в квітні в м. Луганську за 

номінаціями: 

- кращий відеофільм; 

- кращий слайдофільм; 

- краща фоторобота. 

 Тематика робіт учасників - дослідницька, природоохоронна та екологічна 

діяльність навчальних закладів. 

Вимоги до робіт: 

- відповідність тематиці; 

- актуальність порушеної проблеми для регіону та України; 

- розкриття наукових підходів до вирішення піднятої проблеми; 

- навчально-виховне значення роботи; 

- рівень режисерської майстерності, креативність. 

Робота, подана на конкурс, має відповідати технічним вимогам: 

- для відеофільмів: наявність інформації про автора (ПІБ автора, вік, 

навчальний заклад, тема, коротка анотація про відеофільм, адреса, телефон), 

тривалість показу до 20 хв; 

- для слайд фільму: до 20слайдів за єдиною тематикою з анотацією та 

відомостями про автора (ПІБ, вік, навчальний заклад, адреса, телефон); 

- для фоторобіт: кольорові або чорно-білі фотографії за єдиною тематикою, 

розміром не менше ніж 18-24 см (не більше 5 шт.) з анотацією та 

відомостями по автора (ПІБ, вік, навчальний заклад, адреса, телефон). 

Визначення переможців: 

Переможці конкурсу визначаються журі з кожної номінації окремо та 

відзначаються путівками до Всеукраїнського табору "Юннат", призами та 

Грамотами НЕНЦ. 

Координатором проекту виступає Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді. Роботи надсилаються до 1 березня 2010 року за 
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адресою: 91029 ,м. Луганськ, кв. Луганський, №2 т. 8-0642-95-42-79/факс 95-

42-79, Sol@larz.com.ru ludenc@rambler.ru  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнську виставку-конкурс "Український сувенір" 

 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України проводить щорічну( з 8 по 22 січня ) 

Всеукраїнську виставку-конкурс "Український сувенір". 

Керівництво Всеукраїнською виставкою-конкурсом здійснює 

оргкомітет. Проведення виставки-конкурсу передбачає: 

пошук, розвиток та підтримку обдарованої і талановитої учнівської 

молоді, заохочення її до творчої самореалізації. 

 До участі у виставці-конкурсі запрошуються учні та учнівські 

колективи позашкільних закладів, шкіл, сімейні колективи. Вік учасників не 

обмежується.  

Мета і завдання: 

виховання національного світогляду учнівської молоді через пізнання 

народного мистецтва; 

залучення молодого покоління до джерел і процесу творення 

українського народного мистецтва; 

сприяння налагодженню духовного контакту дитини та батьків через 

залучення їх до спільної творчості на традиційному ґрунті; 

стимулювання розвитку творчого пошуку, художнього смаку при 

виконанні креативних робіт з використанням традиційних матеріалів і технік; 

співпраця і обмін досвідом між осередками дитячої творчості, 

культурно-освітніми установами; 

популяризація дитячої художньої творчості через засоби масової 

інформації. 
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Умови конкурсу: 

 Всі учасники конкурсу розподіляються за такими віковими 

категоріями: 

I вікова категорія-діти 6-11 років; 

II вікова категорія - підлітки 12-16 років; 

III вікова категорія - учасники від 17 років (дорослі). 

 Всеукраїнський конкурс "Український сувенір" проводиться щороку в 

два етапи: 

 I етап- (листопад-грудень (на базі обласних центрів, будинків еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, станцій юних натуралістів); 

 II етап- січень (на базі Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді (04074 м. Київ, вул.. Вишгородська,19, тел. 430-02-

60, 430-00-64). 

 Для проведення конкурсу на всіх етапах створюються оргкомітети та 

експертні групи. Їх склад затверджується відповідними органами управління 

освітою. Оргкомітети та журі вирішують усі питання, пов'язані з 

організацією заходу. 

 На виставку-конкурс «Український сувенір» подаються вироби, 

виготовлені з глини, дерева, лози, соломи, трави, тканини, паперу, солоного 

тіста, сиру, тощо. 

 Автор може представити один або декілька зразків, композицію, набір 

тощо. 

 Для участі у конкурсі можуть бути представлені не більше десяти 

робіт від області, які стали переможцями регіональних заходів і відповідають 

вимогам Положення "Український сувенір". 

 На Всеукраїнський етап конкурсу приймаються такі роботи від 

обласного оргкомітету: 

зразки традиційних іграшок (ляльки, фігурки людей, тварин, птахів 

(так звані образотворчі іграшки), дзиґи, кулі, коні-качалки, калатала, 
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тарахкала, деркачі, брязкальця, фуркала, вітрячки (так звані технічні, техніко-

механічні іграшки) меблі, посуд; 

копії стародавніх іграшок, збережених в родинах протягом декількох 

поколінь; 

предмети вжитку, що можуть бути зразками традиційної української 

сувенірної продукції; 

сучасні дизайнерські вироби, що відповідають поняттю "сувенір" і 

виготовлені з використанням народних традицій та символіки декоративно-

прикладного мистецтва, елементів різьблення, вишивки, декоративного 

розпису, плетення, ткацтва тощо; 

сучасні саморобні іграшки, сувеніри, предмети вжитку, виготовлені 

спільно з батьками та родичами за давніми родинними традиціями (з 

приміткою "Скарбничка родинної творчості") . 

 

Вимоги до зразків: 

виставкові зразки подаються (надсилаються) у зазначений термін; 

дрібні вироби мають бути закріплені на стенді; 

кожна з робіт, представлених на конкурс, обов'язково повинна мати 

паспорт (див. Додаток 1);  

у випадку активної співтворчості зі старшими особам (батьками, 

членами, родини, керівником гуртка тощо) згаданий факт обов'язково 

зазначити у паспорті роботи;  

за бажанням автора до зразків додаються текстові матеріали з описом 

пошуково - дослідницької діяльності, новаторських рішень; 

 

Розгляду не підлягають виставкові зразки, виконані або надані без 

дотримання умов конкурсу та вимог до робіт. 

Критерії оцінювання конкурсних робіт 

Конкурсні роботи оцінюються у трьох вікових категоріях за 

критеріями: 
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оригінальність задуму; 

виразність виробу як зразка української сувенірної продукції; 

відповідність традиціям щодо форм, пластики, колориту; 

емоційність образу; 

органічне поєднання національних художніх традицій і сучасних 

тенденцій формотворення; 

індивідуальність творчого почерку; 

збереження ігрової функції (щодо іграшок); 

відповідність ужиткового призначення. 

 

Підведення підсумків та нагородження переможців 

Автори найкращих робіт будуть відзначені грамотами Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, а роботи-переможці 

експонуватимуться на постійно діючій виставці Школи народних ремесел 

НЕНЦ, освітньо - мистецьких заходах. 

Найбільш цікаві роботи будуть представлені на Всеукраїнській 

виставці «Освіта України» і експоновані на офіційному сайті НЕНЦ . 

Переможці у номінації «Підлітки ІІ вікової категорії» будуть 

нагороджені путівкою до Всеукраїнського літнього оздоровчого табору 

«Юннат» та братимуть участь у Всеукраїнському фестивалі «Природна 

мозаїка народних ремесел». 

Інформація про підсумки Всеукраїнської виставки-конкурсу буде 

розміщена на офіційному сайті НЕНЦ (www . nenc . gov. ua) 

Оргкомітет - запрошує всіх, хто любить творити, цінує, оберігає, 

популяризує народне мистецтво взяти активну участь у виставці-конкурсі 

«Український сувенір» . 

Адреса оргкомітету: 

04074, м. Київ, вул. Вишгородська,19. Школа народних ремесел. 

Федорову Валерію Євгеновичу, тел. 097-230-83-42. 
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Додаток: 

1.Паспорт на конкурсну роботу. 

 

Додаток 1 

 

Паспорт 

на конкурсну роботу №_________ 

1. Назва роботи _______________________________________________ 

2. Опис зразка (розмір, матеріал, кольорова гама, комплектність,  

функціональні ігрові можливості 

тощо)____________________________ 

3. Коротка довідка про історію, ідею виробу 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

4. Дані про автора (прізвище, ім'я, по-батькові, вікова група, дата 

народження, повна адреса та номер телефону навчального закладу, де працює 

гурток чи творче об'єднання, членом якого є учасник)  

________________________________________ 

__________________________________________________________ 

5.Назва гуртка. Керівник гуртка. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Роботу повернути (так, ні). Роботу передаю на постійно діючу 

виставку (підкреслити). 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнську новорічно-різдв’яну виставку 
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“Новорічна композиція”. 

 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України проводить традиційну щорічну 

Всеукраїнську новорічно-різдвяну виставку “Новорічна композиція”. 

 

Мета та завдання заходу 

– пропаганда серед молоді бережливого ставлення до природи; 

– розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності молоді; 

– формування практичних умінь та навичок учнів по виготовленню 

новорічно-різдвяних композицій, які символізують та відображають 

новорічно-різдвяну флористику; 

– сприяння розвитку флористичного мистецтва в Україні. 

 

Учасники виставки 

 

До участі у виставці запрошуються вихованці та учнівські колективи 

позашкільних та загальноосвітніх закладів освіти, які мають необхідні вміння 

та навички по виготовленню флористичних новорічно-різдвяних робіт. 

 

Термін та порядок проведення виставки 

 

Виставка – конкурс проводиться з 20 грудня поточного року по 25 

січня наступного року на базі Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 

 Роботи представлені на конкурс обов’язково повинні мати короткий 

опис, в якому зазначено: прізвище, ім’я, по-батькові, вік автора, назву 

роботи, повну назву і адресу гуртка та навчального закладу, прізвище 

керівника. Обов’язково потрібно зазначити чи будете забирати роботу після 

конкурсу. 
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 Термін подання робіт на виставку до 20 грудня поточного року. 

 Термін повернення робіт протягом 2-х місяців з моменту закінчення 

виставки. 

 

Умови подання робіт 

 

На виставку приймаються роботи виконані учнями за напрямом 

новорічна флористика. 

 

Від кожної області на виставку подається не більше 10-15 робіт. 

 

Роботи подані на виставку повинні відповідати таким номінаціям: 

Стилізована ялинка; 

Новорічний букет; 

Новорічна композиція; 

Новорічний вінок; 

Сюжетна композиція; 

Новорічна картина чи колаж; 

Новорічний подарунок. 

 

Відзначення переможців 

 

Роботи представлені на виставку оцінює журі затверджене 

оргкомітетом. 

 

Виставкові роботи оцінюються за такими критеріями: 

загальне враження від роботи; 

ідея роботи; 

відповідність роботи вимогам виставки; 

техніка виконання; 
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якість виконання; 

новизна, оригінальність. 

 

Автори найкращих робіт за підсумками журі будуть відзначені 

грамотами та подяками Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. 

 

Роботи подаються за адресою: 

 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19; каб.30 (лабораторія квітникарства). 

 

За детальною інформацією можна звернутися: 

 Тел. (044) 430-00-64; 430-04-91 

 E-mail: cvetic@nenc.gov.ua 
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