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Про проведення обласного зльоту 
юних натуралістів закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 
04.01.2018р. №12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік 
(за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів- 
практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 
2018 рік», «Про затвердження Положення про Всеукраїнський зліт 
учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів» 
(зареєстрований в Мін’юсті від 27.03.2015р №339/26784.), від 
14.05.2012р. № 574 «Про затвердження Положення про всеукраїнський зліт 
учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об'єднань 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів» (зареєстрований в 
Мін’юсті від 31.05.2012р. № 868/21180), від 25.02.2013р. № 197 «Про 
затвердження Положення про всеукраїнський конкурс з квітникарства та 
ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» (зареєстрований в Мін’юсті від 
13.03.2013р.№406/22938), від 25.02.2013 р. №196 «Про затвердження 
Положення про всеукраїнський фестиваль «Україна -  сад» (зареєстрованого в 
Мін’юсті від 14.03.2013 № 409/22941), плану роботи Тернопільського 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на 
2018р, з метою розвитку еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді, удосконалення інструктивно-методичної, координаційної роботи 
щодо залучення учнівської молоді до практичної трудової діяльності й 
дослідництва, виховання дбайливого ставлення до довкілля, поглиблення та 
популяризації екологічних знань, підвищення ефективності роботи на 
шкільних навчально-дослідних ділянках із садівництва, підготовки школярів 
до активної професійної самореалізації та підвищення рівня трудового 
виховання учнівської молоді



НАКАЗУЮ:
1. Провести обласний зліт юних натуралістів (далі Зліт) 12 квітня 2018 р. у 

приміщенні Тернопільського обласного центру еколого-натуралістинної 
творчості учнівської молоді за адресою: м. Тернопіль, вул. Микулинецька 21, 
початок роботи о 10 год.

2. Затвердити:
2.1. Умови проведення Зльоту (додаток 1).
2.2. Склад оргкомітету (додаток 2).
2.3. Склад журі (додаток 3).
3. Керівникам органів управління освітою, закладів освіти:
3.1. Забезпечити участь закладів освіти в обласному зльоті юних 

натуралістів відповідно до умов проведення.
3.2. Відповідальність за здоров’я та життя дітей під час поїздки і 

проведення Зльоту покласти на керівників команд.
3.3. Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організацій, які 

відряджають.
4. Директору Тернопільського обласного центру еколого- 

натуралістичної творчості учнівської молоді Герцу І.І.:
4.1.Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення 

Зльоту.
4.2. Придбати та забезпечити друк грамот і дипломів переможцям та 

учасникам Зльоту.
4.3. Висвітлити в засобах масової інформації відомості про результати 

проведення Зльоту.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління Зварич Г.В.

Начальник управління /  /  0 .3 . ХОМА

Зварич Г.В.
Боровська Т.Ф.
Герц І.І.
Вітер В.О.



Додаток 1
до наказу управління освіти 
і науки облдержадміністрації
від ^  J < f

УМОВИ
проведення обласного зльоту юних натуралістів 

(номінації: «Учнівські лісництва», «Учнівські виробничі бригади та 
трудові аграрні об’єднання», «Екологічні експедиції, походи, 

польові практики», «Квітуча Україна», «Плекаймо сад»)
1. Загальні положення

1.1. Обласний зліт юних натуралістів закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти проводиться з метою активізації участі учнівської 
молоді в природоохоронній та дослідно-експериментальній роботі в галузі 
лісового господарства, збереження біологічного різноманіття лісових 
екосистем, підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді та 
ефективності навчальної й науково-дослідної роботи, дослідження територій 
та об'єктів природно-заповідного фонду України, проведення заходів з їх 
охорони, залучення юних природолюбів до роботи із покращення 
зовнішнього озеленення та ландшафтного дизайну територій закладів освіти, 
підвищення ефективності роботи на шкільних навчально-дослідних ділянках 
із садівництва
1.2. Завдання Зльоту:

-  формування екологічної культури особистості;
-  поліпшення ефективності роботи учнівських лісництв, учнівських 

виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти, розвиток допрофесійної орієнтації 
школярів на біологічні та агробіологічні професії;

-  поширення кращого педагогічного досвіду щодо організації роботи 
учнівських лісництв, учнівських виробничих бригад, трудових 
аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної 
освіти;

-  ознайомлення із сучасними тенденціями в галузі ландшафтного 
дизайну та зовнішнього озеленення, розроблення ландшафтних 
композицій;

-  популяризація практичних результатів природоохоронної роботи 
учнівської молоді закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

2. Учасники Зльоту
До участі у Зльоті запрошуються команди за номінаціями:
- «Учнівські лісництва»;
- «Учнівські виробничі бригади та трудові аграрні об’єднання»;
- «Плекаймо сад»;
- «Екологічні експедиції, походи, польові практики»;



- «Екологічні експедиції, походи, польові практики»;
- «Квітуча Україна».
В рамках Зльоту буде проведено виставку обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Секрети великоднього хліба» (захист робіт не 
проводитиметься).

До складу команди входять 3 особи: 2 учні віком від 12 до 18 років 
включно та 1 керівник.
Заявку на участь подати до 06.04.2018 р. за формою, що додається на 
електронну адресу: ecocentr_ter@ukr.net

3. Програмою зльоту передбачені:
-  презентація досягнень юних природолюбів, яка проводиться в 

довільній формі (тривалість презентації -  до 7 хвилин);
-  презентація проектів (ескізів) зовнішнього озеленення території 

навчального закладу (тривалість презентації -  до 7 хвилин);
-  захист науково-дослідницької роботи.

Для участі у захисті кожна команда подає одну науково-дослідницьку 
роботу, в якій зазначаються тема і мета, місце, строки, схема проведення та 
результати досліджень, їх статистична обробка, практичне значення і 
висновки.

Результати досліджень можуть бути доповнені додатками (ілюстрації, 
фотоматеріали, малюнки, схеми, карти тощо).

Науково-дослідницьку роботу представляє один член команди (захист 
до 7 хвилин).

Для участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Секрети 
великоднього хліба» подаються конкурсні роботи в таких номінаціях: 
великодній хліб, писанки, великодній рушник (конкурсні роботи 
приймаються оргкомітетом і авторам не повертаються. Кращі роботи 
учасників експонуватимуться в Народному музеї хліба Національного 
еколого-натуралістичного центру)

4. Критерії оцінювання матеріалів Зльоту.
Захист науково-дослідницької роботи оцінюється за такими критеріями:
-  якість і глибина експериментальної частини дослідження;
-  практичне значення дослідження;
-  повнота та логіка викладення теоретичної частини дослідження;
-  новизна та актуальність досліджуваної проблеми;
-  новизна та оригінальність проекту (ескізу);
-  чіткість структури дослідження;
-  відповідність висновків проведеному дослідженню;
-  рівень підготовленості до захисту науково-дослідницької роботи.

mailto:ecocentr_ter@ukr.net


5. Підведення підсумків та нагородження переможців
Переможці обласного зльоту юних натуралістів нагороджуються 

дипломами та грамотами управління освіти і науки Тернопільської 
облдержадміністрації. Команди-переможці (відповідно до номінацій), 
представлятимуть область у всеукраїнських зльотах та конкурсах за 
вищезаначеними номінаціями.



Додаток 2
до наказу управління освіти 
і науки облдержадміністрації
від ж?- м ? // №

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ

1. Герц І.І. -  директор обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді, голова оргкомітету.

2. Пришляк І .Я  — керівник гуртків обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, член оргкомітету.

3.Єднорович О.Я. -  керівник гуртків обласного центру еколого- 
натуралістичної творчості учнівської молоді, член оргкомітету.

4. Мисак Г.Я. -  керівник гуртків обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, член оргкомітету.

5. Шум’як Н.Р. -  керівник гуртків обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, член оргкомітету.



Додаток З
до наказу управління освіти 
і науки облдержадміністрації 
в і д У/

С К Л А Д  Ж У Р І  
обласного зльоту юних натуралістів

Боровська Т.Ф. -  головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної, 
середньої, позашкільної освіти та виховної роботи управління освіти і 
науки облдержадміністрації, голова журі.
Сворінь Н.В. -  заступник директора з виховної роботи обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, заступник голови 
журі.

Члени журі:
1. Кухарська Т.А. -  заступник директора з навчальної роботи обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
2. Березіцька М.М. -  методист обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді.
3. Додик Г.З. -  методист КЗТМР «Центр творчості дітей та юнацтва».
4. Дулеба У.В. -  методист обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді.
5. Каменярська Л.Р. -  завідувач методичного відділу обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
6. Козацька Н.Я. -  головний спеціаліст сектору лісового господарства 

Тернопільського обласного управління лісового та мисливського 
господарства.

7. Жирська Г.Я. -  доцент кафедри загальної біології та методики навчання 
природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка.

8. Михайлиця І.П. -  завідувач організаційно-масовим відділом обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

9. Федун Г.Р. -  методист обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді.



ЗАЯВКА
на участь у обласному зльоті юних натуралістів

Прізвище_______________________________________________
Ім'я____________________________________________________
По батькові_____________________________________________
Найменування навчального закладу:_______________________

Місцезнаходження навчального закладу:

Клас:__________________________
Номінація: ____________________
Тема науково-дослідницько роботи

Технічні засоби, необхідні для захисту науково-дослідницької роботи:

Контактний телефон учасника конкурсу: 
Електронна адреса учасника конкурсу: _

(посада керівника) (підпис) (П.І.Б.)



Начальны

ДЖУЮ

ауки 
[інютрації 

0 .3.

Додаток 2 
до наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
« М) » рЛ 2018 р. №

Кошторис
витрат на проведення обласного зльоту юних натуралістів

12 квітня 2018 року.

№
з/п Назва Од.

вим. К-сть Вартість Сума

1. Папки 12 ПІТ 6.00 72,00 грн.
2. Папір для друку 2 п 93.00 186.00 грн
3. Олівці графічні 9 ПІТ 4.00 36.00 грн
4. Ручки 9 ПІТ 4.00 36.00 грн
5. Гумки

Всього
9 ПІТ 4.00 36.00 грн

366.00 грн

Директор ТОЦЕНТУМ

Гол. бухгалтер

Герц І.І.

Копистинська О.Л.


