
УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

1 м. Запоріжжя №

і
Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського еколого- 
натуралістичного марафону 
«Довкілля -  2017»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 
№ 1626 «Про план всеукраїнських та міжнародних заходів з дітьми і учнівською 
молоддю на 2017 р.» та плану роботи Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації на 2017 рік, з метою масового залучення учнівської 
молоді до еколого-патріотичного руху під час озеленення, упорядкування та 
охорони довкілля і організації просвітницької діяльності

Н А К А З У Ю :

1. Провести обласний етап Всеукраїнського еколого-наткралістичного 
марафону «Довкілля -  2017», присвячений Міжнародному дню Довкілля та 
Міжнародному дню Землі з 06 березня по 25 травня 2017 року (далі -  
Екомарафон «Довкілля -  2017»).

2. Покласти відповідальність за організацію, проведення, методичний 
супровід та підведення підсумків участі учнівської молоді навчальних закладів 
області в Екомарафоні «Довкілля -  2017» на комунальний заклад «Запорізький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Запорізької обласної ради (директор М.А. Ярмощук).

3. Керівникам органів управління освітою та об’єднаних територіальних 
громад, директорам навчальних закладів обласного підпорядкування:

1) забезпечити участь підпорядкованих навчальних закладів в 
Екомарафоні «Довкілля -  2017»;

2) довести до відома педагогічних колективів «Інформаційно -  методичні 
рекомендації щодо участі учнівської молоді в Екомарафоні «Довкілля -  2017» 
(додаток 1);
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3) звіти про участь в Екомарафоні «Довкілля -  2017» надіслати на адресу 
Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді до 25.05.2017 року (додаток 2).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
Департаменту -  начальника управління Сороченко О.В.

Директор Департаменту

*

Т.Я. Озерова

Чурикова 239 02 98 
Ярмощук 65 46 56
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Додаток 1 
до наказу Департаменту 
від 06.03.2017 
№

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРО УЧАСТЬ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ЕКОМАРАФОНІ «ДОВКІЛЛЯ-2017»

Загальні положення

Ініціатором залучення учнівської молоді до екологічних зелених суботників та 
Всеукраїнських еколого-натуралістичних акцій є Міністерство освіти і науки України, 
Міністерство екології та природних ресурсів України, Національний еколого- 
натуралістичний центр.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації забезпечує можливості для 
залучення учнівської молоді області до природоупорядчої діяльності.

Комунальний заклад «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Запорізької обласної ради є координатором та здійснює методичний 
супровід і підведення підсумків проведених заходів.

Мета

Активне залучення учнівської молоді до конкретних природоохоронних справ, 
організація просвітницької діяльності та спостережень в навколишньому середовищі, 
пропаганда екологічних знань.

Завдання

- догляд, упорядкування та озеленення і облаштування підшефних природних угрупувань та 
пришкільних територій;
- проведення масових заходів з екологічної просвіти: виступи аматорських колективів, 
виставки, фестивалі, конкурси та інше;
- проведення моніторингових спостережень та досліджень в природі: екскурсій, походів та 
екологічних експедицій;
- упорядкування, облаштування та створення нових екостежин, навчальних заповідників;
- активізація діяльності шкільних світлиць, музеїв природи, екології, зоології, народних 
ремесел, народної іграшки, екскурсійних і лекційних гуртів.

Учасники екомарафону

Учасниками екомарафону є:
- члени первинних осередків учнівських громадських об’єднань обласної екодружини 
«Земля»: дозори, патрулі, загони, клуби, дружини, студії, екостежини, фольк та етногурти, 
екотеатри, агітбригади тощо;
- вихованці позашкільних та дошкільних навчальних закладів;
- школярі та вихованці загальноосвітніх навчальних закладів, шкіл-інтернатів та професійно- 
технічних закладів.
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Участь в екологічних суботниках та зелених толоках

- догляд облаштування та упорядкування підшефних об'єктів або визначення нових;
- прибирання громадських місць відпочинків, парків, берегів річок, догляд за деревами, 
розвішування птахівниць, озеленення;
- допомога ветеранам та сім'ям учасників АТО по догляду за присадибними ділянками.

Участь в масових екологічних заходах

1. Відзначення Міжнародних дат екологічного профілю.
2. Еколого-патріотична діяльність:
- відродження звичаїв, обрядів, народних ремесел українського народу та національних 
меншин;
- проведення екологічних календарних свят;
- створення нових екологічних свят, обрядів, конкурсів, звичаїв, змагань.

Звіт про масові заходи
1. Повні реквізити учасника.
2 . Форма проведення заходу.
3 . Зміст або сценарій заходу.
4 . Джерела та автори використаних матеріалів.

Підведення підсумків

Інформацію про участь в заходах обласного екомарафону «Довкілля -  2017» надавати 
тільки у вигляді таблиць (табл.1. 2, 3,) на адресу:

м. Запоріжжя, вул. ЧарівнаДІ, 69068, Запорізький обласний центр еколого- 
натуралістичної творчості учнівської молоді до 25.05.2017 року.

Відзначення учасників

Переможці обласного екомарафону «Довкілля -  2017» нагороджуються грамотами 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Матеріали переможців обласних етапів екологічних конкурсів будуть надіслані до 
Національного еколого-натуралістичного центру.

Переможці Всеукраїнських конкурсів делегуються на Всеукраїнські масові заходи та 
до Всеукраїнського табору «Юннат» в м. Києві.
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Додаток 2 
до наказу Департаменту 
від 06.03.2017 
№

Інформація про учасників Екомарафону «Довкілля -  2017»

Табл. 1 Інформація про екологічні суботники в міста (району)

Освітні
заклади
міста
(району

Кількіс
ть
учасникі
в

Посіян 
о та 
посад 
жено 
квітів

Посадже 
но кущів 
та 
дерев

Догляд
парків,
берегів
річок

Розвіша
но
птахівн
иць

Ліквідовано 
сміттєзвали 
ш та складів 
отрутохіміка 
тів

Посаджен 
о нових 
алей, гаїв, 
парків

Кіл-сть Площа Кіл-сть Назва
і

площа

Кіл-сть Кіл-сть і 
площа

Кіл-сть
назва

1 2 3 4 5 6 7 8

Табл. 2 Пропаганда екологічних знань в місті (районі)

Освітні
заклади
міста
району

Походи,
спостереження,
експедиції

Екостежини 
(повинна мати 
коротку назву і 

зупинки)

Музеї (природи, 
екології, народних 

ремесел)

Аматорські
колективи
(театри,

студії,
фолькгурти)

Напрямки,
кількість
учасників

Назва та 
напрямки 
роботи

Назва, напрямок Назва, плани

1. 2 3 4 5

Табл. З Практична екологічна діяльність в місті (районі)

Освітні Громадські Робота на Озеленення, Участь в
заклади об'єднання природоохоронних упорядкування, акціях
міста (дозори, загони, територіях облаштування (школярів,
(району) клуби, (школярі, вихованці (школярами, гуртківців,

дружини, гуртів чи члени гуртків цями, громадських
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екскурс гурти, 
коші, 

агітбригади)

громадських 
об* єднань)

громадськими
об'єднаннями)

об'єднань)

Назви,
напрямки

Назва об'єктів, 
напрямки роботи, 

виконавці

Назва об'єкту, 
вектор 

зробленого, 
виконавці

Назва акцій, 
назва 

об'єкту, 
напрямки 
роботи

1. 2 3 4 5
-


