
УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

З 0  серпня 2021 року Чернігів № 3,00  '

Про затвердження Положення 
про обласний конкурс 
юних натуралістів

Відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про освіту», 
пункту 13 частини першої статті 44 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою активізації роботи зі здобувачами освіти 
щодо формування у них екологічної культури та свідомості, екологічного 
світогляду, підвищення рівня їх природоохоронної діяльності

н а к а з у ю :

1. Затвердити Положення про обласний конкурс юних 
натуралістів (додається).

2. Завідувачу сектору по роботі з персоналом Ірині ХОЖАЇНОВІЙ подати 
цей наказ на державну реєстрацію до Північно-Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Суми) та забезпечити його оприлюднення 
на офіційному вебсайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації.

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації з дня його 
оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної 
освіти Олену СОРОНОВИЧ.

Микола КОНОПАЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти 
і науки Чернігівської 
обласної державної 
адміністрації

ЗО серпня 2021 року №<100

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс юних натуралістів 

І. Загальні положення

1. Обласний конкурс юних натуралістів (далі -  Конкурс) проводиться 
заочно щороку з метою формування екологічної культури здобувачів освіти, 
залучення їх до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних 
напрямів.

2. Основними завданнями Конкурсу є:
популяризація кращого досвіду природоохоронної роботи зі здобувачами 

освіти;
виховання екологічно грамотної поведінки людини в навколишньому 

природному середовищі, поширення знань про природу, як невід’ємну частку 
довкілля;

підвищення ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, учнів на 
навчально-дослідних земельних ділянках;

спостереження та дослідження екологічного стану довкілля; 
формування відповідального ставлення людини до природи; 
проведення робіт з упорядкування та створення нових зелених зон; 
задоволення потреб у професійному самовизначенні та творчій 

самореалізації, підготовка здобувачів освіти до професійної діяльності;
формування у здобувачів освіти практичних компетентностей, набуття 

ними екологічних умінь та навичок з розв’язання екологічних проблем 
раціонального природокористування;

формування творчих компетентностей, набуття досвіду власної творчої 
діяльності, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу.

3. Організаторами Конкурсу є:
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації; 
комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

4. Терміни проведення Конкурсу визначаються наказом Управління освіти 
і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.
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II. Учасники Конкурсу

1. Учасниками Конкурсу є здобувані освіти закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти Чернігівської області.

2. Участь у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

3. Учасники мають право ознайомитися з результатами оцінювання своєї 
роботи та одержати пояснення щодо критеріїв і об'єктивності їх оцінювання.

4. Учасники мають дотримуватися вимог цього Положення. ^

5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних».

III. Умови участі у Конкурсі

1. Конкурсні роботи учасники виконують у наступних номінаціях: 
«Екологічні стежки Чернігівщини»;
«День юного натураліста»;
«Збережемо довкілля».

2. Для участі у Конкурсі необхідно подати такі матеріали:
заявку на участь в обласному конкурсі юних натуралістів (надсилається 

сканкопією) за формою згідно з додатком 1;
роботу учасника Конкурсу, оформлену відповідно до вимог, викладених у 

цьому Положенні.

3. Матеріали у друкованому вигляді надсилаються на поштову адресу 
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»: 
вул. Франка, 2 а, м. Чернігів, 14021, в електронному вигляді (посилання на 
відеоматеріали, презентації із відкритим доступом) -  на електронну пошту 
закладу oblsuncn@ukr.net з поміткою «Обласний конкурс юних натуралістів».

4. Вимоги до конкурсних робіт:

1) у номінації «Екологічні стежки Чернігівщини» подаються 
паспорт на екологічну стежку за формою згідно з додатком 2;
звіт щодо масової агітаційної та пропагандистської, практичної 

природоохоронної роботи, у друкованому або електронному вигляді 
(презентації), що розкриває зміст проведеної роботи на екологічній стежці;

2) у номінації «День юного натураліста» подається звіт про проведені 
практичні природоохоронні та просвітницькі заходи (трудові акції, дитячі

mailto:oblsuncn@ukr.net
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науково-практичні конференції, виставки натуральної продукції, вирощеної на 
навчально-дослідній земельній ділянці, екскурсії у природу, спільні заходи з 
батьківською громадськістю, зустрічі з ветеранами юннатівського руху тощо) у 
друкованому або електронному вигляді (презентації або відеофільму);

3)у номінації «Збережемо довкілля» подається звіт у друкованому або 
електронному вигляді (презентації) щодо проведених протягом навчального 
року на вибір учасника таких заходів:

практичної природоохоронної роботи з покращення стану довкілля 
(насадження лісових та декоративних порід плодово-ягідних кущів, 
впорядкування території зелених насаджень, розчищення джерел, виготовлення 
та розвішування годівничок для птахів, підгодівля тварин взимку, охорона від' 
руйнування мурашників) та впорядкування і створення нових зелених зон свого 
регіону, спостереження та дослідження екологічного стану довкілля;

природоохоронної просвіти та пропаганди екологічної культури серед 
здобувачів освіти та населення регіону (заходи до Міжнародного Дня Землі, 
Міжнародного Дня охорони навколишнього середовища, Дня довкілля в 
У країні,\а також інших природоохоронних та екологічних свят);

освітньо-виховних заходів на територіях природно-заповідного фонду, у 
лісництвах тощо.

5. Вимоги до оформлення конкурсних робіт:

1) друковані матеріали подаються на сторінках формату А4, текст 
набирається шрифтом Times New Roman текстового редактора Word (або Open 
Office) розмір шрифту 14, без переносів, з інтервалом 1, на одному боці аркуша 
білого паперу, поля: ліве -  ЗО мм, верхнє і нижнє -  20 мм, праве -10 мм. Звіт 
має бути об’ємом не більше 10 сторінок'та надавати вичерпну інформацію про 
заходи, події, які висвітлюються.

Текстова частина супроводжується відповідними світлинами;

2) відеофільми створюється у форматі MP4 з роздільною здатністю не 
менше 720 х 480, тривалістю не більше семи хвилин.

Відеофільм має бути створений відповідно до власної розробки і  
розміщений на каналі YouTube або у хмарному середовищі, з обов’язковим 
наданням посилання на нього організаторам Конкурсу.

Не допускається використання відеофільму, запозиченого з мережі 
Інтернет. Відеофільм може бути відзнятий будь-якими доступними засобами 
(за допомогою професійної або непрофесійної відеокамери, фотоапарату, 
смартфону, мобільного телефону). Під час зйомки та відеомонтажу можуть 
бути використані будь-які спеціальні програми, методи, способи та інструменти 
створення, наповнення й оформлення відеоматеріалу.

Зі змісту відео має бути зрозуміло, який захід або подія висвітлені, час і 
місце проведення;
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З) презентація повинна мати розширення *.ррІ або *.рр!х; та містити не 
більше 20 слайдів.

Конкурсні матеріали мають бути оформлені інформаційною заставкою з 
повним найменуванням закладу освіти, прізвищем та ім'ям учасника 
(учасників) Конкурсу та керівника.

6. До участі в Конкурсі не допускаються роботи, які: 
порушують законодавство України;
подані після закінчення терміну прийому робіт;
виконані без дотримання умов участі у Конкурсі або вимог цього 

Положення. &

7. Усі роботи, подані для участі у Конкурсі, є власністю авторів. 
Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» може 
використовувати подані для участі у Конкурсі роботи з метою популяризації 
практичної природоохоронної діяльності здобувачів освіти Чернігівської 
області. Згодою на цю умову є надання робіт для участі у Конкурсі.

«

IV. Критерії оцінювання

1. Конкурсні роботи оцінюються у кожній номінації окремо за такими 
критеріями:

1) «Екологічні стежки Чернігівщини»:
організаційна робота на стежці (оформлення стежки, утримання стежки в 

належному стані, наявність цікавих екскурсійних об'єктів, їх опис) -  20 балів; 
навчально-виховна робота на стежці -  10 балів; 
масова агітаційна та пропагандистська робота на стежці -  10 балів; 
практична природоохоронна робота, проведена на стежці або поруч з 

нею -  10 балів;

2) «День юного натураліста»:
результативність роботи щодо впорядкування певних територій та 

практичної природоохоронної роботи -  15 балів;
результативність просвітницьких природоохоронних заходів -  15 балів; 
практичне та виховне значення проведеної роботи -  10 балів; 
змістовність та естетичний рівень оформлення матеріалів -  10 балів;

3) «Збережемо довкілля»:
практична природоохоронна робота з'покращення стану довкілля -  20 

балів;
природоохоронна еколого-просвітницька діяльність -  10 балів; 
освітньо-виховні заходи з охорони природи -  10 балів; 
змістовність та естетичний рівень оформлення матеріалів -  10 балів;



2. Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник Конкурсу в 
номінації, 50 балів.

V. Журі Конкурсу

1. Для якісного та об'єктивного оцінювання робіт учасників Конкурсу 
створюється фахове журі, склад якого визначається та затверджується наказом 
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

2. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних і науково-педагогічних 
працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

3. Кількість членів журі не може бути менше 5 осіб.

4. До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, що є близькими 
родичами учасників Конкурсу.

5. Конкурсне журі визначає переможців Конкурсу.

6. Результатом роботи журі є оформлення підсумкового протоколу.

VI. Визначення і нагородження переможців Конкурсу

1. Переможці Конкурсу визначаються журі за загальною кількістю 
набраних ними балів у кожній номінації окремо.

2. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість 
балів, у кількості, яка не перевищує 50 % числа учасників Конкурсу.

3. Переможцем не може бути учасник, який набрав менше ніж третину від 
максимально можливої кількості балів.

4. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

• 5. Інформація про перебіг та результати Конкурсу висвітлюються на 
офіційному вебсайті комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних _ 
натуралістів».

VII. Фінансування Конкурсу

1. Конкурс є некомерційним. Участь від учасників не потребує жодних 
вступних внесків.

5
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2. Організація та проведення Конкурсу здійснюється відповідно до 
кошторису комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» та/або інших джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством України.

Директор комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних
натуралістів»

*



Додаток 1
до Положення про обласний 
конкурс юних натуралістів 
(пункт 2 розділу III)

Форма

Заявка*
на участь в обласному конкурсі юних натуралістів

В ІД ___________________________________________________________________________
■ (повна назва закладу освіти)

№
з/п

Прізвище, ім'я учасника Клас, 
творче об'єднання

Прізвище, ім'я, 
по батькові керівника^.. 
контактний телефон

•

'Директор закладу освіти ___________________  ______________
п ідпис (власне ім ’я, прізвищ е)

*3аявка заповнюється без скорочень прізвищ, імен та по батькові учасників і керівника, який 

підготував дітей до Конкурсу.



Додаток 2
до Положення про обласний 
конкурс юних натуралістів 
(підпункт 1 пункту 4 розділу III)

Форма

ПАСПОРТ НА ЕКОЛОГІЧНУ СТЕЖКУ

Розташування_______________________________________:_________________
Проїзд___________________'_______________________________

(чим їхати, або як проїхати)
Наявність постанов органів місцевого самоврядування про створення
екологічної стежки_____________________________________________ \

(номер рішення органів місцевого самоврядування, дата)
Значення екологічної стежки__________________________________
Короткий опис маршруту_________________________________________ _
Історичні відомості про оточуюче середовище__________________________ _
Опис екскурсійних об’єктів на маршруті__________________________ _______

(опис 'змісту всіх щитів, дороговказів, лозунгів на всіх точках)
Стан екологічної стежки_________________________________________

(добрий, задовільний)
Режим користування________ ___________________________________

(що дозволяється/забороняється)*
Необхідні заходи____

(що планується зробити на стежці)
Охорону маршруту здійснює________________ _________________  .
Організації-шефи ______________________ ________________________
Маршрут розроблений___________________________________________

(хто приймав участь: прізвище, ім’я, по батькові, посада) 
Додаток: (картосхема маршруту, опис екскурсійних об’єктів).

Консультанти________________________Науковий керівник__________
Дата заповнення паспорту ___________________________________
Відповідальний за організацію роботи на стежці ___________ _

Директор закладу освіти 4 пі дпис

* Наприклад, забороняється їздити вело-, мотозасобами, дозволяється ходити пішки, тихо.




