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організація фенологічних спостережень за лелеками;
візуальне та інформаційне виявлення гнізд білого лелеки.

4. Під час проведення усіх етапів Конкурсу, обробка персональних даних
учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України „Про захист
персональних даних”.

ІІ. Порядок організації та проведення Конкурсу

1. Організацію та проведення Конкурсу Департамент освіти і науки
Дніпропетровської облдержадміністрації (далі – Департамент) здійснює спільно
з комунальним закладом освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО „ОЕНЦДУМ”).

2. Щорічно у лютому місяці Департаментом видається наказ про
проведення

Конкурсу,

яким

встановлюються

конкретні

терміни

його

проведення, затверджується склад організаційного комітету та журі Конкурсу.

3. Інформація про проведення Конкурсу висвітлюється у засобах масової
інформації області та/або на веб – сайті Департаменту, за місяць до його
початку.

4. Для організації та проведення Конкурсу, з числа працівників
Департаменту,

а

представників

екологічних підрозділів,

громадських

також

екологічних

педагогічних

організацій,

працівників

КЗО

„ОЕНЦДУМ”,

вищих навчальних закладів
установ

та

організації,

компетентних осіб створюється:
організаційний комітет – для проведення Конкурсу;
журі – для оцінки конкурсних робіт та визначення переможців.

та

інших
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До складу журі всіх етапів Конкурсу не можуть входити близькі особи
учасників Конкурсу.

5. Конкурс проводиться у два етапи:
I (перший) – міський/районний (заочно);
II (другий) – обласний (очно).

6. Конкурс проводиться серед учнів та вихованців загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів освіти, за
результатами якого визначаються переможці.

7. Вікові категорії учасників:
І вікова категорія – до 14 років;
ІІ вікова категорія – від 14 років.

8. Форми подачі звітних матеріалів:
індивідуальна;
колективна (гуртки, клуби, учнівські об’єднання тощо).

9. Для участі в І етапі Конкурсу учасники подають до організаційного
комітету за місцем проведення І етапу заявку на участь у щорічному обласному
конкурсі „Лелека” (додаток 1) та конкурсні матеріали.
Матеріали можуть подаватися на паперових або електронних носіях CD-R
або DVD-R. До електронного носія може додаватися (за вибором учасника)
роздрукована версія роботи.

10. I етап Конкурсу (міський/районний) проводиться управліннями освіти
та

науки,

відділами

освіти

міст

та

районів

області,

у ході якого журі I етапу розглядає подані учасниками І етапу конкурсні
матеріали та визначає переможців І етапу.
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11. Журі I етапу складаються з представників міських/районних управлінь
освіти та науки, відділів освіти міст та районів області, станцій юних
натуралістів та еколого-натуралістичних центрів, педагогічних працівників
інших закладів освіти, установ та організації.

12. У II етапі Конкурсу беруть участь переможці I етапу.
Звіти про проведення І етапу Конкурсу та заявки разом з конкурсними
матеріалами оргкомітети І етапу надсилають до оргкомітету ІІ етапу протягом
5 днів після завершення І етапу Конкурсу.
Результати І етапу Конкурсу затверджуються наказами керівників
управлінь освіти та науки, відділів освіти міст та районів області.

13. II етап проводиться Департаментом спільно з КЗО „ОЕНЦДУМ”, у
ході якого журі ІІ етапу розглядає подані матеріали, оцінює захист робіт та
визначає переможців Конкурсу.
Учасники під час захисту конкурсної роботи можуть використовувати
мультимедійні презентації та постери. Захист робіт повинен тривати не більше
10 хвилин.

14. Конкурс проводиться за номінаціями:
„Наукові дослідження”;
„Еколого-просвітницька діяльність”.

15. Номінація „Наукові дослідження”.
Учасники надають звітні матеріали, що містять:
список всіх місцевостей та населених пунктів, у яких проводились обліки;
картосхеми місцевостей, де проводились дослідження (на них необхідно
відобразити позначками місцезнаходження гнізд, ділянок де лелеки живляться);
заповнені анкети з результатами виявлених гнізд білого лелеки
(додаток 2);
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заповнені анкети з результатами спостережень за гніздом білого лелеки
(додаток 3);
власні фотографії, на яких відображені події з життя лелек;
фенологічні спостереження у природі, пов’язані з датами прильоту і
відльоту;
опис кормових територій білого лелеки („лелечі їдальні”) (додаток 4);
результати досліджень харчового раціону птахів (аналіз вмісту пелеток,
які включають неперетравлені частинки з’їденого корму);
розроблені рекомендації по ремонту гнізд та відновленню лелечих
ділянок.

16. Номінація „Еколого-просвітницька діяльність”.
Учасники надають звітні матеріали, що містять:
інформацію про проведення та/або участь в еколого-просвітницьких
заходах (виховних годин, години спілкування; виступів екологічних агітбригад;
презентації малюнків, плакатів, листівок тощо);
звіти про проведені просвітницькі акції (розповсюдження листівок про
застосування штучних добрив і засобів захисту рослин, осушення території,
розорання луку, випалювання рослинності навесні, необхідність охорони та
збереження білих лелек і лелечих ділянок, збирання сміття (без турбування
тварин) тощо).
До інформації додавати листівки, плакати, малюнки, презентації,
ксерокопії статей та відеоматеріалів, які були оприлюдненні у пресі та на
телебаченні (фото/відео або інша форма подачі матеріалу).

ІІІ. Критерії оцінювання Конкурсу
1. Роботи учасників Конкурсу оцінює журі за наступними критеріями:

1) номінація „Наукові дослідження”:
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якість

виконаної

роботи

(тривалість

та

постійність

проведення

досліджень) по виявленню, фотографуванню та проведенню спостережень за
гніздом – до 10 балів;
якість

картосхеми

місцевості,

де

гніздяться

лелеки

(візуальне

дослідження), наявність та доцільність пропозицій та рекомендацій, які
унаочнюють результати дослідження – до 10 балів;
повнота досліджень (тривалість і постійність) по виявленню та опису
„лелечих їдалень”, аналізу харчового раціону птахів – до 10 балів.

2) номінація „Еколого-просвітницька діяльність”:
кількість, різноманітність та якість (розкриття поставленої проблеми у
місцевості, шляхи її вирішення) проведених еколого-просвітницьких заходів
або/та участь у них – до 15 балів;
оригінальність виконання малюнків, листівок, плакатів (власна творча
неповторність, виконавська та авторська майстерність, реалізація художнього
задуму на основі використання різних жанрів та видів мистецтва, текстової
інформації, повнота розкриття теми конкурсу, творча фантазія ), інших творчих
робіт – до 15 балів.

2. Роботи учасників II етапу Конкурсу, крім того, оцінюються за
наступними критеріями:
повнота висвітлення проведеної роботи – до 5 балів;
чіткість, логічність і грамотність викладення матеріалу – до 5 балів;
культура мовлення, вільне володіння матеріалом – до 5 балів.

3. Максимальна оцінка кожної роботи становить:
30 – балів для учасника I етапу Конкурсу;
45– балів для учасника II етапу Конкурсу.

7
ІV. Порядок визначення переможців Конкурсу та їх нагородження

1. Оцінювання учасників відбувається окремо по номінаціям, віковим
категоріям, формам подачі звітних матеріалів, на кожному етапі.
У разі рівної кількості балів, переможці конкурсу визначається відкритим
голосуванням, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів журі.

2. Переможцями І етапу Конкурсу вважаються учасники, які набрали, за
загальним підрахунком, найбільшу кількість балів.

3. Під час проведення ІІ етапу журі Конкурсу визначає переможців І, ІІ та
ІІІ ступенів.

4. Переможцям І, ІІ, ІІІ ступеня присвоюється звання „Переможець
І (ІІ, ІІІ) ступеня щорічного обласного конкурсу „Лелека” в номінації (назва
номінації, вікової категорії, форма подачі матеріалів)”.
Переможці І, ІІ, ІІІ ступенів Конкурсу нагороджуються відповідними
дипломами Департаменту.

5. Всі учасники Конкурсу нагороджуються грамотами Департаменту про
участь у конкурсі.

6. Затвердження визначених переможців Конкурсу здійснюється окремим
наказом Департаменту.

7. Підприємства, установи та організації, а також фізичні особи можуть за
власних рахунок встановлювати призи, премії та інші відзнаки учасникам
Конкурсу за погодженням із обласним Оргкомітетом.

Додаток 1
до Положення про проведення
щорічного обласного конкурсу
„Лелека” (пункт 9 розділу ІІ)

ЗАЯВКА
на участь у щорічному обласному конкурсі ”Лелека”

1. Номінація: ___________________________________________________
2. Форма подачі звітних матеріалів: ________________________________
3. Вікова категорія: ______________________________________________
4. Виконавець: __________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові або гурток, клуб, учнівське об’єднання)

5. Клас або група (якщо робота індивідуальна): ______________________
6. Навчальний заклад: ____________________________________________
(повна назва навчального закладу, місто або район)

7. Керівник (у разі наявності): _____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________________
(повна назва місця роботи, посада, контактний телефон)

Додаток 2
до Положення про проведення
щорічного обласного конкурсу
„Лелека” (пункт 15 розділу ІІ)

АНКЕТА
з результатами виявлення гнізд білого лелеки
№
гнізда

Дата
обліку

Місцевість

Успішність гніздування

(назва
населеного
пункту,
вулиця,
географічні
координати
тощо)

(Наприклад: гніздо точно не
було зайняте; в гнізді є
пташенята здатні до
вильоту; в гнізді є
пташенята, кількість не
відома; гніздо відвідував один
птах протягом періоду від
одного тижня до одного
місяця тощо)

Розташування
гнізда

Стан
гнізда

(Наприклад: дах
будинку;
електричний
стовп; сухий
стовбур ясена;
башта
водонапірна;
платформа на
електричному
стовпі тощо)

(Наприклад:
потребує
розчистки
підльоту;
гніздо
велике,
загрожує
обривом
дротів;
тощо)

Відстань від
найближчої
забудови (м)

Виконавець: _______________________________________________________________________________
(ПІБ)

Керівник (у разі наявності): __________________________________________________________________
(ПІБ)

Примітки
(Наприклад :
гніздо існує з
1996 р.; велике
старе гніздо,
потребує
встановлення
платформи;
гніздо заселене
вже другий рік;
гніздо нове;
одне пташеня;
викинули тощо)

Додаток 3
до Положення про проведення
щорічного обласного конкурсу
„Лелека” (пункт 15 розділу ІІ)

АНКЕТА
з результатами спостережень за гніздом білого лелеки
______ рік
1. Номер гнізда _______
2. Локалізація гнізда (населений пункт, вулиця та № будинку, або об’єкт
та відстань від найближчої забудови) _____________________________
3. Дати прильоту птахів: першого __________ другого ______________
4. Терміни бійок за гніздо з іншими лелеками ______________________
5. Дата і кількість викинутих яєць ___________ пташенят ____________
6. Кількість пташенят, що вилетіли з гнізда _____
7. Дата вильоту першого пташеняти з гнізда (та інших)_______________
8. Дата відльоту молодих птахів ____________ і дорослих __________
9. Випадки загибелі і каліцтва льотних птахів ______________________
10. Стан гнізда і випадки його руйнування ________________________
11. Примітки, наприклад спостереження лелечих зграй, закільцьованих
птахів,

випадки

зимівлі

лелек,

спроби

збудувати

гнізд

та

ін.

_______________________________________________________________

Виконавець: ____________________________________________________
(ПІБ)

Керівник (у разі наявності): _______________________________________
(ПІБ)

Додаток 4
до Положення про проведення
щорічного обласного конкурсу
„Лелека” (пункт 15 розділу ІІ)

ОПИС
кормових територій білого лелеки
№

Місцезнаходження кормової
території

Розмір
території (м2)

Назва характерних
рослини і тварини

Характер і спосіб
використання
території

Дати обліків і
кількість
відмічених птахів

1. Серед досліджених територій найважливіша __________________
2. Потенційні кормові території _______________________________

Виконавець: _______________________________________________________________________________
(ПІБ)

Керівник (у разі наявності): __________________________________________________________________
(ПІБ)

