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 06.09.2022.   № 01-15/157 

 
     
Про проведення обласного  
конкурсу юних натуралістів 
 

Керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 
15.12.2021 №1379 “Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 
для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2022 рік”, з 
метою розвитку творчих здібностей, екологічної свідомості здобувачів освіти, 
створення умов для самовдосконалення та творчої реалізації особистості, 
підвищення ефективності проведення в закладах освіти науково-дослідницької, 
експериментальної та практичної роботи в галузі біології, екології, сільського 
та лісового господарства, квітникарства, озеленення і ландшафтного дизайну,  
в жовтні 2022 року комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
проводить обласний конкурс юних натуралістів (далі-Конкурс) за напрямами: 

“Практична природоохоронна робота та екологія”: 

� номінація “Еколого-натуралістичний похід “Біощит”; 
� номінація “Ластівка міська – Птах року 2022”; 
� номінація “Вчимося заповідувати” (V етап: вивчення стародавніх 

дерев); 
� номінація “Живи, Земле!” (звітні комплексні роботи за еколого-

природоохоронним напрямом, які не ввійшли до зазначених вище номінацій). 
“Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і 

дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства”: 

� номінація “Дослідницький марафон”;  
� номінація “Кролик”; 
� номінація “Плекаємо сад”; 
� номінація “Ліси для нащадків”; 

 

Керівникам закладів освіти 
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� номінація “Живи, Земле!” (звітні роботи за конкурсами: “На кращу 
навчально-дослідну земельну ділянку закладів освіти”, “Дивовижна теплиця”, 
та інші, які не ввійшли до зазначених вище номінацій). 

“Квітникарство та озеленення”: 

� номінація “Ландшафтний дизайн” (проєкти з озеленення);  
� номінація “Досліджуємо кращий сорт” (дослідницька робота з 

квітникарства); 
� номінація “Квітковий розмай” (робота з внутрішнього озеленення). 
 
Конкурс буде проводитись в заочному форматі в два етапи: 
І етап – територіальний, місцевий; 
ІІ етап – обласний (фінальний). 
 
В рамках ІІ обласного (фінального) етапу Конкурсу будуть розглядатися 

звітні матеріали як від індивідуальних, так і від колективних учасників (гуртків, 
секцій, клубів, екологічних загонів, учнівських виробничих бригад, шкільних 
лісництв тощо). 

Для участі в ІІ обласному (фінальному) етапі Конкурсу необхідно  
до 10 жовтня 2022 року: 

зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/fwYhBaotApVsqfJJ8; 
надати до КЗО “ОЕНЦДУМ” в електронному форматі (на електронну 

скриньку dneprunnat@ukr.net): 
- звітні матеріали переможців І територіального етапу відповідно до 

зазначених вище напрямів та номінацій Конкурсу (творчі роботи, щоденники 
дослідницької роботи, фото- та відеозвіти та інше); 

- відеозаписи захисту проведеної дослідницької роботи (тривалість 3-
5 хвилин); 

Списки переможців обласного фінального етапу будуть оприлюднені на 
сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” http://www.dneprunnat.dp.ua. 

Звертаємо увагу, що звітні матеріали учасників Конкурсу, надіслані після 
10 жовтня поточного року, розглядатися не будуть. 

Довідки за тел. (056) 720-90-61, методичний кабінет КЗО “ОЕНЦДУМ”.  
Контактні особи: 

Майборода І.О., заступник директора (тел. 096-197-75-93, 095-77-97-543); 
Григор’єв Д.В., завідувач відділу біології та екології (тел. 097-417-00-79); 
Іванус А.В., методист з сільськогосподарського напряму (тел. 097-470-24-36). 

Умови проведення обласного конкурсу юних натуралістів додаються 
(додаток до листа). 
 
 
Директор комунального закладу освіти      Юрій ПЕДАН 
“Обласний еколого - натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”       
 
 
Майборода І.О. (056) 720-90-61 



Додаток 

до листа комунального закладу  

освіти “Обласний еколого- 

натуралістичний центр дітей  

та учнівської молоді” 

   06.09.  2022   № 01-15/157п 
 

Умови проведення 

обласного конкурсу юних натуралістів 
 

І. Загальні положення 
1.1. Конкурс юних натуралістів (далі – Конкурс) проводиться щорічно.  
1.2. Організацію та проведення Конкурсу здійснює департамент освіти і 

науки обласної державної адміністрації (далі – Департамент) спільно з 
комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”). 

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 
- активізація участі дітей та учнівської молоді профільних організаційно-

масових заходах всеукраїнського та обласного рівня; 
- пропаганда екологічної культури та народної екологічної спадщини; 
- проведення конкретних практичних природоохоронних заходів по 

збереженню, оздоровленню та відновленню довкілля; 
- організація співпраці державних та громадських організацій в галузі 

екологічної освіти і виховання; 
- розповсюдження та публікація матеріалів про необхідність збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття в засобах масової інформації для 
широкого обговорення науковою, педагогічною та природоохоронною 
громадськістю; 

- залучення дітей та молоді до проведення науково-дослідницької 
діяльності з біології, екології, агробіологічного напряму, лісництва, 
квітникарства та озеленення;  

- об’єднання зусиль аграрних та лісогосподарських підприємств, наукових 
та освітніх установ з метою створення умов для професійного самовизначення 
здобувачів освіти. 

2. Учасники конкурсу 
2.1. Конкурс проводиться серед учасників освітнього процесу закладів 

загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти усіх форм 
власності. 

2.2. Участь в Конкурсі може бути як індивідуальною (учні та вихованці 
закладів освіти), так і колективною (гуртки, клуби, творчі учнівські об’єднання, 
колективи закладів освіти тощо). 

3. Порядок проведення Конкурсу 
 В 2022 році Конкурс проводиться у заочному форматі в два етапи:  
- І  – територіальний місцевий; 
- ІІ– обласний (фінальний). 

4. Вимоги до звітних матеріалів 
4.1. Для участі в Конкурсі учасники проходять онлайн-реєстрацію. 
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4.2. Учасниками Конкурсу надаються: звітні творчі роботи відповідно до 
зазначених номінацій, щоденники дослідницької роботи, гербарії, колекції, фото- 
та відеозвіти та інш. 

4.3. На титульній сторінці конкурсної роботи (або візитній картці) 
зазначаються: напрям, номінація та тема роботи; дані про виконавців та 
керівників (прізвища, імена, по батькові; заклад освіти, адміністративно-
територіальна одиниця; клас та гурток або курс та група виконавців; посада та 
контактні телефони керівників). 

4.4. Також учасниками Конкурсу надаються відеозаписи захисту 
представлених звітних матеріалів (тривалість 3-5 хвилин). 

4.5. Матеріали надсилаються на електронну скриньку dneprunnat@ukr.net, 
або подаються на паперових носіях на адресу: 49094, м. Дніпро,  
вул. Мандриківська, 80, КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

5. Критерії оцінювання Конкурсу 
5.1. Роботи учасників ІІ етапу Конкурсу оцінює журі за критеріями 

(кожний критерій до 5 балів): 
5.1.1. Напрям “Практична природоохоронна робота та екологія”: 

номінація “Біощит”: 
- проведення інвентаризації та паспортизації місць перебування комах; 
- розробка конкретних рекомендацій по збереженню та створенню 

оптимальних умов для існування комах, їх впровадження; 
- науково-дослідницька робота; 

номінація “Птах року”: 
- практична направленість (спостереження, опис ділянок, авторські 

фотографії); 
- оригінальність та креативний підхід виконання творчих робіт; 
- еколого-просвітницька діяльність (робота з населенням, виховні заходи, 

створення плакатів, розповсюдження листівок); 

номінація “Вчимося заповідувати”: 
- робота з громадськістю, місцевою владою, засобами масової інформації 

та ін.; 
- виявлення, опис та оцінка стану стародавніх дерев; 
- виявлення та фіксація (фотозвинувачення) порушень природоохоронного 

законодавства; 

номінація “Живи, Земле!”: 
- проведення практичних природоохоронних заходів; 
- проведення моніторингових досліджень; 
- проведення просвітницької роботи з населенням, місцевою владою. 

5.1.2. Напрям “Експериментальна робота з біології, продуктивна 

праця і дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства”: 

номінація “Дослідницький марафон”: 
- наукова та методична досконалість дослідницької роботи;  
- якість оформлення та авторські фотографії; 
- економічна та практична користь від результатів дослідження. 

номінація “Кролик”: 
- актуальність роботи, володіння науковою літературою; 
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- практична направленість (дослідження, опис крільчатнику, авторські 
фотографії); 

- економічна та практична користь від результатів дослідження 

номінація “Плекаємо сад”: 
- актуальність роботи, володіння науковою літературою; 
- практична направленість (дослідження, опис саду, винограднику, 

шкілки, авторські фотографії); 
- наявність колекційного фонду; 

номінація “Ліси для нащадків”: 
- оволодіння сучасними технологіями вирощування лісових культур;  
- практична направленість (дослідження, опис закріпленої ділянки, 

авторські фотографії); 
- участь в організаційно-масових заходах, просвітницька діяльність (робота 

з населенням, виховні заходи, створення плакатів, розповсюдження листівок) 

номінація “Живи, Земле!”: 
- наукова та методична досконалість дослідницької роботи;  
- якість оформлення та авторські фотографії; 
- економічна та практична користь від результатів дослідження. 

5.1.3. Напрям “Квітникарство та озеленення” 

номінації “Ландшафтний дизайн”, “Досліджуємо кращий сорт”, 

“Квітковий розмай” (робота з внутрішнього озеленення): 

- оригінальність, новизна, науковість роботи; 

- самостійність виконання роботи, особистий внесок автора, втілення 

дослідницької роботи в життя; 

- досконале володіння матеріалом, ведення дискусії, грамотність та 

мова спілкування. 
5.2. Відеозахист робіт учасників ІІ етапу Конкурсу оцінює журі за 

критеріями (кожний критерій до 5 балів): 
- повнота висвітлення проведеної роботи; 
- чіткість, логічність і грамотність викладення матеріалу; 
- культура мовлення, вільне володіння матеріалом. 

6. Порядок визначення переможців Конкурсу 
6.1. Переможців Конкурсу визначає журі.  
6.2. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами Департаменту.  
6.3. Активні учасники Конкурсу нагороджуються грамотами  

КЗО “ОЕНЦДУМ”.  
6.4. Затвердження визначених переможців Конкурсу здійснюється окремим 

наказом Департаменту. 


