НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ Т А СПОРТУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від " 10$ ” 03______ 201 ^ роїсу

№
м.Кропивницький

Про проведення обласного етапу конкурсу
учнівських колективів екологічної просвіти
«Земля - наш спільний дім»
Відповідно до плану роботи управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації на 2017 рік з метою
підвищення рівня еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності
учнівських колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Умови, програму та кошторис проведення обласного етапу
конкурсу учнівських колективів екологічної просвіти «Земля - наш спільний
дім» (далі - Конкурс) згідно з додатками 1, 2, 3 відповідно.
2. Тематикою Конкурсу в 2017 році визначити «Ландшафт як середовище
життя та об’єкти охорони».
3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських
рад, об’єднаних територіальних громад :
1) організувати до 10 березня 2017 року проведення районного (міського)
етапу Конкурсу та забезпечити участь переможців у відбірковому (заочному)
етапі;
2) надіслати матеріали агітбригади, яка перемогла у районному (міському)
етапі Конкурсу та відповідний підсумковий наказ і заявку на адресу
комунального
закладу
«Кіровоградський
обласний
центр
екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» до 10 березня 2017 року.
4. Директору комунального закладу «Кіровоградський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Поркуяну О.В.:
1) визначити учасників II відбіркового (заочного) етапу Конкурсу до
15 березня 2017 року;
2) провести III обласний (очний) етап Конкурсу 22 березня 2017 року;
3) визначити склад журі Конкурсу та організувати його роботу.
5. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії управління освіти,
науки, молоді та спорту облдержадміністрації Ляшенко Т.М. забезпечити
фінансування заходу за рахунок коштів, передбачених на проведення обласних
масових заходів з дітьми відповідно до кошторису.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управляння освіти, науки, молоді і
^держадміністрації Шатну Л.Ф.
В.ТАБОРАНСЬКИЙ

Додаток 1
до наказу начальника управління
освіти, науки, молоді та спорту
облдержадміністрації
“ 06 ” 06
2017 року № /ЛЗ
Умови проведення обласного конкурсу
екологічних агітбригад «Земля - наш спільний дім»
І. Мета та завдання
1. Конкурс проводиться щорічно з метою підвищення рівня
еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських колективів
екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.
2. Тематика Конкурсу визначається щорічно.
3. Завданнями Конкурсу є:
виховання в учнів любові до рідного краю;
формування в них екологічної культури;
пошук нових форм, методів і моделей організації еколого-просвітницької
роботи з учнями загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів;
поширення кращого педагогічного досвіду щодо організації агітаційної
еколого-просвітницької роботи з учнями загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів;
створення інформаційного банку даних про інноваційні форми та методи
організації еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських
колективів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.
4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для
колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних
закладів.
II. Порядок і строки проведення Конкурсу
1. Конкурс проводиться у III етапи:
I етап: районний (міський);
II етап: обласний відбірковий (заочний)
III етап: обласний (очний)
2. Для участі в II етапі Конкурсу команди учасники надсилають на
поштову адресу ОЦЕНТУМ (25019 м. Кропивницький вул. Пугачова, 2) запис
виступу, записаний на диск CD-R, CD-RW або DVD-R, DVD-RW, формат AVI,
MPEG4 з високою якістю звуку та сценарій агітбригади (на електронних носіях
та в друкованому вигляді), яка перемогла у районному (міському) етапі
Конкурсу
3. Журі Конкурсу розглядає подані учасниками II етапу конкурсні
матеріали та визначає переможців III етапу.
Список переможців III етапу Конкурсу оприлюднюється на веб-сайті
ОЦЕНТУМ.
III. Керівництво Конкурсу
Керівництво обласним Конкурсом здійснює управління освіти, науки,
молоді та спорту облдержадміністрації та комунальним закладом
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді».

IV. Учасники Конкурсу
1. У Конкурсі беруть участь учнівські колективи екологічної просвіти
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.
2. До складу команди входять до 7 осіб: до 6 учнів віком від 11 до
17 років і 1 керівник, який призначається з числа керівників колективів
екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.
3. Для участі у Конкурсі до організаційного комітету подаються такі
документи:
заявка на участь у Конкурсі за формою згідно з додатком;
копія наказу відповідного органу освіти щодо участі колективу у
Конкурсі;
медична довідка про відсутність інфекційних хвороб і контакту з
інфекційними хворими.
4. Учасники Конкурсу зобов'язані дотримуватись Умов проведення, норм
поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.
V. Програма Конкурсу та критерії оцінювання виступів колективів
1. Програмою Конкурсу передбачені:
презентація еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності
колективу;
конкурсні виступи колективів.
2. Презентація еколого-просвітницької та природоохоронної діяльності:
3. Колектив презентує еколого-просвітницьку та природоохоронну
діяльність, проведену протягом навчального року, її результативність з
використанням плакатів, малюнків, фотографій, відеосюжетів (у довільній
формі).
4. Тривалість презентації - до 5 хвилин.
5. Презентація оцінюється журі за такими критеріями:
цільова аудиторія, на яку спрямована еколого-просвітницька діяльність,
кількість проведених заходів (найбільш результативних), наочність - 1-5
балів;
природоохоронна робота колективу - 1-5 балів;
взаємодія з громадськими та природоохоронними організаціями - 1-5
балів;
загальне враження від презентації - 1 - 5 балів.
Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив за
презентацію - 20 балів.
6. Конкурсний виступ:
7. Конкурсний виступ може поєднувати різні жанри, стилі і напрями
мистецтва, демонструвати власні досягнення в просвітницькій та
природоохоронній діяльності. Проблеми можуть відображатися у трагічній,
гумористичній, образній, художньо-спортивній та інших формах.
8. Сценарії мають бути оригінальними, авторськими та відображати
власний досвід і результати практичної природоохоронної роботи та
популяризації руху за збереження навколишнього середовища.
9. Тривалість виступу - до 20 хвилин.
10. Виступи колективів оцінюються за такими критеріями:
відповідність тематиці Конкурсу - 1-2 бали;

актуальність та соціальне значення порушеної у виступі екологічної
проблеми - 1-2 бали;
відтворення та пропаганда народних традицій щодо гармонізації
взаємовідносин з природою - 1-3 бали;
висвітлення різнопланових аспектів екології: виживання (охорона
довкілля як середовища життєдіяльності людини); природно-науковий;
оздоровчо-рекреаційний;
історико-культурний;
господарський;
етичний;
естетичний - 1-5 балів;
виконавська майстерність - 1-5 балів;
естетика костюмів і реквізиту (плакати, малюнки, фотографії,
відеоматеріали про природоохоронну і екологічну діяльність колективу тощо),
якість музичного та художнього оформлення - 1-5 балів;
рівень режисури - 1-5 балів;
володіння увагою глядача - 1-3 бали.
Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив за конкурсний
виступ - ЗО балів.
11. Максимальна сума балів, яку може набрати колектив - 50 балів.
VI. Визначення, нагородження переможців та умови фінансування
1. Переможці обласного Конкурсу визначаються журі за загальною
кількістю набраних ними балів.
2. Переможцем обласного етапу Конкурсу є колектив, який набрав
найбільшу кількість балів та отримує право представляти область на
Всеукраїнському Конкурсі.
3. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються Дипломом
управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, кубками та
подарунками. Учасники Конкурсу нагороджуються Дипломом комунального
закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді».
4. Фінансові витрати на проведення Конкурсу здійснюються за рахунок
коштів управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації,
передбачених на проведення обласних масових заходів з учнівською молоддю.

Додаток
до Умов проведення обласного
конкурсу екологічних агітбригад
«Земля - наш спільний дім»
ЗАЯВКА
на участь у II обласному відбірковому (заочному) етапі
Всеукраїнського конкурсу "Земля - наш спільний дім”
1. Місто
(район):___________________________________________________________
2. Найменування навчального закладу:_______________________________

3. Назва колективу:
4. Тема виступу:__
5. Список учасників:
№
п/п

Прізвище,
ім'я, по батькові

Дата
народження

Домашня адреса

Навчальний заклад, клас
чи назва гуртка

1
2
3

4
5
6

6. Прізвище та ім'я капітана команди:_________
7. Прізвище, ім'я, по батькові керівника команди:

8. Заклад, у якому працює керівник команди, посада

9. Контактний телефон керівника:

(посада керівника закладу)

(підпис)

(П.І.Б.)

Додаток 2
до наказу начальника управління
освіти, науки, молоді та спорту
облдержадміністрації
03
03
2017 року № ?33
“

”

ПРОГРАМА
проведення обласного етапу конкурсу учнівських колективів
екологічної просвіти «Земля - наш спільний дім»
22 березня 2017 року
До 10.00 - заїзд та реєстрація учасників
10.00 10.20 урочисте відкриття
Вітальне слово:
Табораиський В.П. - начальник управління освіти, науки, молоді
та спорту Кіровоградської облдержадміністрації;
Поркуяи О.В. - директор комунального закладу «Кіровоградський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
10.30 - 12.30 виступи учнівських колективів екологічної просвіти
12.30-13.30 обід
13.30 - 15.00 виступи учнівських колективів екологічної просвіти
15.00 - 15.30 підведення підсумків та визначення переможців. Нагородження
переможців та учасників. Роз’їзд.
-

