
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

ЩОДО УЧАСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

В ОБЛАСНОМУ ЕКОМАРАФОНІ 

 «ДОВКІЛЛЯ – 2019» 

 

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, підведення підсумків 

проведених заходів. 

 

Мета: 

 

- масове залучення учнівської молоді до конкретних природоохоронних 

справ, організація просвітницької діяльності та спостережень в 

навколишньому середовищі, пропаганда екологічних знань. 

 

Завдання: 

 

- участь в обласних етапах Всеукраїнських та міжнародних еколого-

натуралістичних акцій, конкурсів, проектів; 

- озеленення територій; 

- організація масових природоохоронних заходів екологічного, 

народознавчого, краєзнавчого та валеологічного напрямків; 

- науково-дослідницька діяльність та моніторингові спостереження; 

- проведення екологічних десантів та суботників, зелених толок; 

- робота на екостежинах та природоохоронних територіях; 

- догляд та упорядкування природних комплексів (практична 

природоохоронна діяльність). 

 

Учасники Екомарафону 

 

- школярі та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти, шкіл-інтернатів, дошкільних закладів; 

- члени первинних осередків учнівських громадських обꞌєднань. 

 

 

 



Зміст звітних матеріалів 

 

1. Звітні матеріали учасників Екомарафону «Довкілля – 2019» необхідно 

надавати  у вигляді описового тексту по кожному питанню. 

2. Обꞌєм відповіді на кожен питання не повинен перевищувати 1 

друкованого листка А4 (шрифт Times New Roman, 14). 

3. Кожен заклад загальної середньої/позашкільної освіти може надсилати 

звітні матеріали індивідуально. 

4. Зміст звітних матеріалів Екомарафону: 

4.1. Робота учнівських лісництв (кількість учнівських лісництв в районі 

та учнів в них, Закріплена площа лісу, науково-дослідницька робота 

в учнівських лісництвах). 

4.2. Робота на обꞌєктах захищеного грунту. 

4.3. Робота на екологічних стежинах. 

4.4. Робота на природоохоронних територіях. 

4.5. Практична природоохоронна робота. 

4.6. Трудові акції, тижні, місячники до Міжнародного Дня Землі, Дня 

охорони навколишнього природного середовища. 

4.7. Дитячі громадські екологічні та природоохоронні організації та 

обꞌєднання. 

4.8. Організація та зміст заходів з громадянсько-патріотичного 

виховання. 

4.9. Інноваційні матеріали з досвіду природоохоронної, масової, 

народознавчої, профорієнтаційної та валеологічної діяльності. 

Матеріали участі в обласному Екомарафоні надсилати тільки в паперовому 

варіанті на адресу: 69068, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 11, комунальний 

заклад «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради до 30.05.2019 року. 

 


