
УКРАЇНА

ЧЕРН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЯ 

У П Р А В Л ІН Н Я  О С В ІТ И  І Н А У К И  

Н А К А З

Ж жовтня 2021 року Чернігів

Про затвердження Положення 
про обласний конкурс 
«Досліджуємо і примножуємо 
природу рідного краю»

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 пізнавальної, творчої, 
просвітницької та трудової діяльності здобувачів освіти, залучення до 
практичної природоохоронної роботи, здобуття знань, навичок у галузі 
сільського і лісового господарства та формування у юних громадян почуття 
соціальної відповідальності

н а к а з у ю :

1. Затвердити Положення про обласний конкурс «Досліджуємо і 
примножуємо природу рідного краю» (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

№ М



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти 
і науки Чернігівської 
обласної державної 
адміністрації

$  жовтня 2021 року №

ПОЛОЖЕННЯ  
про обласний конкурс 

«Досліджуємо і примножуємо природу рідного краю» 

І. Загальні положення

1. Обласний конкурс «Досліджуємо і примножуємо природу рідного краю» 
(далі -  Конкурс) проводиться з метою сприяння розвитку проектної роботи, 
формування екологічної культури особистості та відповідальності за 
збереження довкілля перед майбутніми поколіннями.

2. Основними завданнями Конкурсу є:
активізація роботи закладів освіти щодо благоустрою та покращення стану 

їх зовнішнього озеленення;
залучення здобувачів освіти до оздоровлення довкілля, збереження 

існуючих зелених насаджень, благоустрою парків, скверів, бульварів;
залучення здобувачів освіти до проектної діяльності, розробки проектів 

озеленення закладів освіти та практичного впровадження цих проектів;
створення нових парків, лісів, лісопарків, лісових смуг, скверів та інших 

об'єктів зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури та 
садово-паркового мистецтва;

оволодіння сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських, 
квітково-декоративних та лісових культур;

ознайомлення з сучасними формами господарської діяльності; 
створення умов для допрофесійної підготовки здобувачів освіти у галузі 

квітникарства, садівництва та лісівництва;
закладання шкілок, лісорозсадників у закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти, лісництвах, на присадибних ділянках.

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 здобувачі освіти закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти Чернігівської області віком від 13 до 18 років включно 
(далі -  Учасники).

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. Конкурс проводиться заочно щороку у таких номінаціях:
«Плекаємо сад»;
«Юннатівський зеленбуд»;
«Парад квітів біля школи»;
«Ліси для нащадків».

2. Учасники можуть надати одну роботу в кожній окремій номінації.

IV. Вимоги до робіт

1. Учасники Конкурсу оформляють результати про проведену роботу 
відповідно до умов у кожній номінації у вигляді звітів, ілюстрованих власними 
світлинами, презентацій, фото/відео репортажів або в будь-якому іншому 
вигляді, що найкраще розкриває зміст виконаної роботи (далі -  Звіти).

2. У номінації «Плекаємо сад» Учасники надають Звіти, які містять 
інформацію про проведену роботу у плодово-ягідному відділі навчально- 
дослідної земельної ділянки закладу освіти, або на присадибній ділянці, що 
включає в себе такі розділи:

«Зернятко-кісточка» -  передбачає збір та висівання насіння плодових 
культур, влаштування плодово-ягідних шкілок;

«Закладаємо сад» -  основний розділ, в якому проводяться агротехнічні 
заходи з підготовки ґрунту до посадки та висадки підщеп;

«Щепимо кращий сорт» -  розділ включає в себе різноманітні способи 
вегетативного розмноження плодових культур сучасними районованими та 
перспективними сортами;
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«Рідкісна ягода» -  цей розділ передбачає вирощування нових для даної 
місцевості плодово-ягідних культур;

«Виноградне гроно» -  проводиться закладання виноградників, 
вирощування виноградних шкілок;

«Збираємо врожай» -  підсумковий розділ, який включає в себе збір, облік, 
зберігання врожаю садовини.

3. У номінації «Юннатівський зеленбуд» Учасники надають Звіти, які 
містять інформацію про проведену роботу з відтворення лісів/лісопарків, яка 
включає в себе два розділи:

«Зелене коло рідного краю» -  передбачає створення нових лісів, лісових 
смуг, лісопарків навколо населених пунктів;

«Містам і селам зелені мережива» -  створення та утримання насаджень, 
озеленення вулиць та присадибних ділянок, вирощування посадкового 
матеріалу декоративних дерев, кущів, квітів.

4. У номінації «Парад квітів біля школи» Учасники надають Звіти, які 
містять інформацію про проведену роботу з озеленення закладів освіти.

Завдання номінації виконуються поетапно:
I етап: передбачає планування території закладу освіти; проведення 

інвентаризації існуючих зелених насаджень з урахуванням складу, віку, 
розмірів, стану і характеру їх розміщення;

II етап: ознайомлення з сучасними технологіями в галузі ландшафтного 
дизайну та зеленої архітектури, вивчення нових видів і сортів декоративних 
рослин для створення проекту озеленення закладу освіти;

III етап: збагачення видового складу квітково-декоративних рослин на 
території закладу і підготовка території до закладання проекту, який 
оформляється відповідно вимог до оформлення проекту озеленення закладу 
освіти або створення квітника за формою згідно з додатком 1;

IV етап (основний): передбачає практичне втілення створеного проекту 
клумби чи озеленення закладу освіти.

5. У номінації «Ліси для нащадків» Учасники надають Звіти про проведену 
роботу за такими розділами:

«Насіння -  сіянець -  шкілка» -  передбачає збір і висівання насіння лісових 
дерев і чагарників, закладання лісорозсадників та шкілок;

«Зелене живцювання» -  включає в себе різноманітні способи 
вегетативного розмноження лісових культур сучасними районованими 
породами;

«Висаджуємо ліс» -  основний розділ акції, в якому проводяться 
агротехнічні заходи з підготовки ґрунту та висаджування сіянців і саджанців;

«Ліси для нащадків» -  підсумковий розділ, який включає облік 
посадженого та аналіз природоохоронної діяльності здобувачів освіти, 
залучених до участі в Конкурсі.
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6. Звіти виконуються колективом Учасників під керівництвом 
педагогічного працівника закладу освіти.

7. Звіти мають містити такі дані:
власне ім’я та прізвище авторів;
назву номінації;
повну назву закладу освіти, клас, назву творчого учнівського об’єднання;
власне ім’я та прізвище керівника; контактний телефон, електронну адресу 

керівника (за наявності);
інформацію про хід та результати проведеної роботи відповідно до вимог 

Конкурсу у кожній номінації.

8. Звіти виконуються державною мовою.

9. Вимоги до оформлення Звітів:
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. Обсяг 
Звітів не обмежуються. Звіти мають бути естетично оформленими, 
змістовними, результативними та розкривати власний досвід Учасників 
Конкурсу.

Текстова частина супроводжується відповідними світлинами.
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, що за захід або подія висвітлена, час і 
місце проведення.

Презентація повинна мати розширення *.ppt або *.pptx; та містити не 
більше 20 слайдів.

10. Для участі у Конкурсі необхідно надіслати на паперових та/або 
електронних носіях заявку на участь в обласному конкурсі «Досліджуємо і 
примножуємо природу рідного краю» за формою згідно з додатком 2 та Звіт 
про проведену роботу на адресу комунального закладу «Чернігівська обласна 
станція юних натуралістів»: вул. І. Франка, 2а, м. Чернігів, 14021 або на 
електронну пошту: oblsuncn@ukr.net.

mailto:oblsuncn@ukr.net
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11. 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.

12. 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.

V. Критерії оцінювання

1. Звіти Учасників оцінюються за такими критеріями, окремо, згідно 
номінацій:

1) «Плекаємо сад»:
змістовність та естетичний рівень оформлення матеріалів -  10 балів; 
сезонні роботи, послідовність, комплексність заходів -  10 балів; 
наявність та оригінальність фото/відеоматеріалів -  10 балів; 
упровадження інноваційних технологій у практику вирощування 

сільськогосподарських культур -  10 балів;
упровадження результатів дослідів у практику садівництва -  10 балів;

2) «Юннатівський зеленбуд»:
змістовність та естетичний рівень оформлення матеріалів, відповідність 

умовам організації і проведення роботи з відтворення лісів/лісопарків -  10 
балів;

науково-методична досконалість представлених матеріалів -  10 балів; 
наявність та оригінальність фото/відеоматеріалів щодо створення нових 

парків, лісопарків, скверів, досвід та утримання зелених насаджень, 
вирощування плодово-декоративних дерев, кущів, квітів -  10 балів;

володіння сучасними формами господарської діяльності -  10 балів; 
обізнаність і володіння сучасними технологіями вирощування лісових 

культур, господарського матеріалу -  10 балів;

3) «Парад квітів біля школи»:
змістовність та естетичний рівень оформлення матеріалів -  10 балів; 
розкриття планів озеленення чи благоустрою території закладу освіти, 

наявність проектів новостворених квітників -  10 балів;
новизна і оригінальність ідеї проекту озеленення -  10 балів; 
творчі знахідки та оригінальність художнього оформлення квітників -  10 

балів;
композиційна довершеність проектів з озеленення -  10 балів;
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4) «Ліси для нащадків»:
відповідність організації роботи здобувачів освіти у шкілці, 

лісорозсаднику, у лісі відповідно до діючого Положення про учнівські 
лісництва, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
ЗО січня 2015 року № 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
27 березня 2015 року за № 339/26784 -  10 балів;

науково-методична досконалість представлених матеріалів -  10 балів;
наявність та оригінальність фото/відеоматеріалів, відповідність умовам 

організації і проведення роботи щодо закладання лісорозсадників та шкілок -  
10 балів;

можливість впровадження дослідів у практику лісового господарства -  10 
балів;

обізнаність і володіння сучасними технологіями вирощування лісових 
культур -  10 балів.

2. Максимальна кількість балів, яку можуть отримати Учасники за заочне 
оцінювання конкурсної роботи у кожній номінації окремо, становить 50 балів.

VI. 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 позашкільної освіти, наукових установ та організацій 
Чернігівської області.

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

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

5. Результатом роботи журі є оформлення підсумкового протоколу.

VII. Визначення і нагородження переможців

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

Переможцями Конкурсу є Учасники, які набрали найбільшу кількість 
балів, у кількості, яка не перевищує 50 % числа Учасників Конкурсу.

Переможцем не може бути Учасник, який набрав менше ніж третину від 
максимально можливої кількості балів.
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2. Переможці нагороджуються дипломами комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

3. Результати Конкурсу висвітлюються на офіційному вебсайті 
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

VIII. Фінансування Конкурсу

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

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» Людмила ТРЕГУБОВА



Додаток 1
до Положення про обласний 
конкурс «Досліджуємо і 
примножуємо природу рідного 
краю»
(пункт 4 розділу IV)

Форма

Вимоги до оформлення проекту озеленення закладу освіти 
або створення квітника

Будь-який процес облаштування території шляхом ландшафтного дизайну 
розпочинається із загального проектування. Основними завданнями на даному 
етапі є визначення вихідних даних, розробка архітектурно-планувального 
завдання, інтерпретація ідеї, створення ескізу проекту, оформлення 
документації.

Проект озеленення закладу освіти повинен містити:

1) таблицю з даними щодо проведеної інвентаризації існуючих зелених 
насаджень у закладі з урахуванням складу, віку, розмірів, стану і характеру їх 
розміщення;

2) ескіз проекту або робочий проект, де вказується генеральний план 
території закладу, дендроплан (креслення з детальним описом видів рослин), 
розбивочний план або схема розміщення доріжок, майданчиків, малих 
архітектурних форм, водойм та план озеленення або посадкове креслення 
(схема прив’язки елементів озеленення);

3) пояснювальну записку до ландшафтного проекту (клумби), який 
відображає концепцію його дизайну. У ній описується загальний стиль ділянки, 
його «сюжет», який ліг в основу всіх робіт з благоустрою, детальний перелік 
всіх елементів ландшафтного дизайну, інструкція щодо втілення кожного 
пункту в життя, опис його властивостей і особливостей догляду;

4) фото/відеозвіт про практичне втілення розробленого робочого проекту 
клумби або озеленення закладу;

5) звіт про проведену роботу.



Додаток 2
до Положення про обласний 
конкурс «Досліджуємо і 
примножуємо природу рідного 
краю»
(пункт 10 розділу IV)

Форма

Заявка * 
на участь в обласному конкурсі 

«Досліджуємо і примножуємо природу рідного краю»

в ід ________________________________ ______________________
(повна назва закладу освіти, територіальна громада)

1. Номінація (обов'язково):_______________________________________________

2. Керівник:
(власне ім’я, прізвище, посада, контактний телефон)

3. Склад учасників Конкурсу: 
1.

(власне ім’я, прізвище, клас/творче учнівське об’єднання)

(власне ім’я, прізвище, клас/творче учнівське об’єднання)

З- (•••)

4. Перелік звітних матеріалів:

Директор закладу освіти підпис

*3аявка заповнюється без скорочень власних імен, прізвищ учасників і керівника, який 
підготував дітей до Конкурсу та надсилається сканкопією.


