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Про затвердження Положення  
про обласну акцію 
«День зустрічі птахів»

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 виховання ціннісного ставлення до 
біорізноманіття, проведення широкої просвітницької роботи та практичних дій 
з охорони та збереження орнітофауни

н а к а з у ю :

1. Затвердити Положення про обласну акцію «День зустрічі птахів» 
(додається).

2. Начальнику 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 СОРОЦОВИЧ.

Микола КОНОПАЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти 
і науки Чернігівської 
обласної державної 
адміністрації

С6 грудня 2021 року № М 'і

ПОЛОЖЕННЯ  
про обласну акцію «День зустрічі птахів» 

І. Загальні положення

1. Обласна акція «День зустрічі птахів» (далі -  Акція) проводиться з метою 
актуалізації уваги учнівської молоді до сучасних проблем і охорони, 
поширення і збільшення чисельності та видового різноманіття перелітних 
птахів.

2. Основними завданнями Акції є:
ознайомлення з видовим різноманіттям перелітних птахів рідного краю; 
поширення знань про сезонні явища у природі і в житті птахів; 
розвиток гуманного ставлення до птахів, мотивація інтересу до їх охорони; 
формування відповідальності за стан довкілля;
залучення до практичної діяльності з проведення робіт щодо 

приваблювання птахів.

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

4. Терміни проведення Акції визначаються наказом Управлінням освіти і 
науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

II. Учасники Акції

1. Учасниками Акції є здобувачі освіти та педагогічні працівники закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти Чернігівської області (далі -  
Учасники).

*

2. Здобувачі освіти розподіляються за трьома віковими категоріями: 
молодша -  віком 6-10 років;
середня -  віком 11-13 років; 
с т а р ш а -в ік о м  14-17 років.
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3. Участь в Акції здійснюється на добровільних засадах.

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

5. Учасники мають дотримуватися вимог цього Положення.

6. Під час проведення Акції обробка персональних даних Учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних».

III. Умови участі в Акції

1. Акція проводиться заочно щороку.

2. Здобувачі освіти беруть участь у Акції у таких номінаціях:
«Майстер клас "Шпаківні і дуплянки своїми руками"»;
«Агітаційна робота»;
«Найщедріша годівничка».

3. Педагогічні працівники беруть участь у Акції в номінації
«Найкращий організатор біологічних свят».

4. Учасники надають одну роботу в кожній окремій номінації.

5. Матеріали у паперовому форматі надсилаються на поштову адресу 
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»: 
вул. І. Франка, 2а, м. Чернігів, 14021.

Посилання із відкритим доступом до фоторепортажу чи відеоролика 
надсилаються на електронну пошту: oblsuncn@ukr.net.

IV. Вимоги до робіт

1.У номінації «Майстер-клас "Шпаківні і дуплянки своїми руками"» 
учасники представляють фоторепортажі або відеоролики з описом процесу 
самостійного виготовлення або за допомогою дорослих (обов'язково вказати) 
штучних гніздівель за науково-обгрунтованими схемами з супроводжуючим 
описом поетапного виготовлення.

2. У номінації «Агітаційна робота» учасники представляють агітаційні 
матеріали та фоторепортажі, або відеоролики щодо проведеної агітаційної 
роботи.

mailto:oblsuncn@ukr.net


3. У номінації «Найщедріша годівничка» учасники представляють звіти 
щодо організації підгодівлі зимуючих птахів з власними світлинами (скільки 
заготовлено кормів, яка кількість і яких годівничок розвішано, які пернаті 
найчастіше відвідували годівниці).

4. У номінації «Найкращий організатор біологічних свят» учасники 
представляють власні розробки сценаріїв свят, методичні рекомендації та звіти 
щодо проведення свят, занять, присвячених птахам.

5. Вимоги до оформлення робіт:

1) фотографії у фоторепортажах виконуються у форматі peg, tiff з ' 
роздільною здатністю не менше 1000 dpi;

фоторепортаж має бути розміщений на популярному відеохостингу 
YouTube або у хмарному середовищі (наприклад Google Диск), з обов’язковим 
наданням посилання на нього організаторам Акції.

Окремо до фоторепортажу подасться така друкована інформація: 
номінація, власне ім'я і прізвище, вік автора, назва гуртка, заклад освіти, власне 
ім’я та прізвище керівника, анотація. Анотація пишеться у довільній формі, що 
містить розповідь про зображений на знімках суб’єкт, об'єкт, подію чи процес;

2) відеоролики створюються у форматі MP4 з роздільною здатністю не 
менше 720 х 480, тривалістю до 10 хвилин. На початку ролика слід вказати його 
назву і дані про автора (авторів): власне ім’я, прізвище, вік, назву гуртка та 
заклад освіти. Відеоролик має бути створений відповідно до власної розробки і 
розміщений на популярному відеохостингу YouTube або у хмарному 
середовищі (наприклад Google Диск), з обов’язковим наданням посилання на 
нього організаторам Акції.

Відео має висвітлювати захід або подію, час і місце проведення. Не 
допускається використання відеоролика, запозиченого з мережі Інтернет. 
Відеоролик 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. Для словесного і 
музичного супроводу відеролика можуть бути використані власні вірші, пісні, 
музичні композиції тощо, що відповідають тематиці;

3) матеріали у паперовому форматі друкуються шрифтом Times New 
Roman текстового редактора Word (або Open Office) розміру 14 на одному боці 
аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1 (до 30 рядків на сторінці);

поля: ліве -3 0  мм, верхнє і нижнє -2 0  мм, праве -1 0 мм;
текст роботи має бути надруковано без орфографічних, пунктуаційних та 

стилістичних помилок;
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об’єм тексту -  не більше 10 сторінок;
результати проведеної роботи можуть бути доповнені додатками 

(ілюстрації, світлини, малюнки, схеми, карти тощо).

6. Роботи виконуються державною мовою.

7. До участі в Акції не допускаються роботи, які:
виконано без дотримання умов участі у Акції або вимог цього Положення;
порушують законодавство України;
подані після закінчення терміну прийому робіт.

8. Усі роботи, подані для участі у Акції, є власністю авторів. Комунальний 
заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» може 
використовувати подані на Акцію роботи з метою популяризації 
природоохоронної роботи здобувачів освіти. Згодою на цю умову є надання 
робіт для участі у Акції.

V. Критерії оцінювання

І. Конкурсні роботи оцінюються у кожній номінації та віковій категорії 
окремо за такими критеріями:

1) «Майстер-клас: “Шпаківні і дуплянки своїми руками”»: 
відповідність вимогам виготовлення штучних гніздівель -  20 балів; 
відповідність вимогам безпеки, практичність -  10 балів; 
супроводжуючий опис поетапного виготовлення -  20 балів;

2) «Агітаційна робота»: 
оригінальність виконання -  20 балів;
завершеність, можливість використання в якості наочної агітації -  20 

балів;
змістовне оформлення роботи -  10 балів;

3) «Найщедріша годівничка»: 
оригінальність виконання -  20 балів; 
відповідність вимогам безпеки, практичність -  10 балів; 
організація підгодівлі зимуючих птахів -  20 балів;

4) «Найкращий організатор біологічних свят»: 
практичне та виховне значення роботи -  20 балів; 
власна творча неповторність -  20 балів; 
змістовне оформлення роботи -  10 балів.



2. Максимальна сума балів, яку може набрати учасник Акції у кожній 
номінації, 50 балів.

VI. Журі Акції

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

2. Журі Акції формується з числа педагогічних і науково-педагогічних , 
працівників закладів позашкільної та загальної середньої освіти, наукових 
установ та організацій Чернігівської області.

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

4. До складу журі Акції не можуть входити особи, які с близькими 
родичами учасників Акції.

5. Журі визначає переможців Акції.

6. Результатом роботи журі є оформлення підсумкового протоколу.

VII. Визначення і нагородження переможців Акції

1. Переможці Акції визначаються журі за загальною кількістю набраних 
ними балів у кожній номінації та віковій категорії окремо.

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

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

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

5. Інформація про результати Акції висвітлюються на офіційному вебсайті 
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

VIII. Фінансування Акції

1. Акція є некомерційною. Участь від Учасників не потребує жодних 
вступних внесків.
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2. Організація та проведення Акції 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


