
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

ЩОДО УЧАСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

В ОБЛАСНОМУ ЕКОМАРАФОНІ 

 «ДОВКІЛЛЯ – 2020» 

 

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); 

- моніторингові спостереження та експедиційна 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 – 2020» повинні 

бути представлені в текстовому вигляді по кожному питанню. 

2. Обꞌєм відповіді на кожне питання не повинен перевищувати 1 

друкованого аркуша формату А4 (шрифт Times New Roman, 14). 

3. Кожен заклад загальної середньої/позашкільної освіти може надсилати 

інформацію або звітні матеріали індивідуально (матеріали підписуються та 

завіряються директором школи з наданням контактного телефонна особи, яка 

займалась цим напрямком діяльності). 

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 (кількість теплиць, їх площа, 

зміст роботи, досліди). 

4.3. Робота в куточку живої природи (площа, видовий склад тварин, 

дослідницька діяльність). 

4.4. Робота на екологічних стежинах (назва екостежини, видови об’екти, 

назва зупинок). 

4.5. Робота на природоохоронних територіях (назва об’єктів, напрямки 

діяльності). 

4.6. Практична природоохоронна робота (виступи агітбригад, 

різноманітні конкурси, тематичні заняття, бесіди; приклади та 

результати практичної природоохоронної діяльності: збір насіння, 

плодів, висадка дерев, клумб, виготовлення та розвішування 

годівниць, упорядкування територій, рейди, десанти тощо). 

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

охорони навколишнього природного середовища (назва та зміст, 

місце проведення, кількість залучених школярів) . 

4.8. Дитячі громадські екологічні та природоохоронні організації та 

обꞌєднання ( патрулі, рої, коші, дружини, дозори, загони, клуби -

напрямки діяльності) 

4.9. Організація та зміст заходів з громадянсько-патріотичного 

виховання. 

4.10. Інноваційні матеріали з досвіду природоохоронної, масової, 

народознавчої, профорієнтаційної та валеологічної діяльності. 

5. Матеріали участі в обласному Екомарафоні надсилати  в паперовому 

або в електронному варіанті до 30 травня 2020 року на адресу: 

kzzocentum@ukr.net 69068, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 11, КЗ 

«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» ЗОР (з поміткою «Довкілля – 2020»). 

 

 

 

mailto:kzzocentum@ukr.net


Критерії оцінювання звітних матеріалів  

учасників обласного екомарафону «Довкілля – 2020» 

 

 

№ 

пунк

ту 

звіту 

 

Перелік критеріїв оцінювання 

МАХ 

бал по  

кожному 

критерію 

Загальний 

сумарний бал  

по напрямку 

4.1. - закріплена підшефна  територія 

лісонасаджень; 

- приклади науково-дослідницької 

роботи; 

- практична робота в зеленій зоні; 

- кількість залучених школярів 

5 

5 

5 

 

10 

5 

 

 

30 балів 

4.2. - загальна площа обꞌєкта захищеного 

грунту; 

- видовий склад рослин; 

- приклади  практичної та 

дослідницької роботи; 

- обꞌєм вирощуваної рослинної 

продукції (при наявності); 

- кількість залучених школярів 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

25 балів 

4.3. - перелік екскурсійних обꞌєктів на 

зупинках (натуральні види рослин і 

тварин, інші елементи живої і 

неживої природи); 

- довжина екостежини; 

- інформаційні щити (правила 

поведінки на ЕС, карта-схема ЕС); 

- тематика та тривалість екскурсій (до 

1,5 часа); 

- облаштування рекреаційних зон 

(лавки, гойдалки)  зупинок; 

- встановлення екологічних знаків; 

- інноваційні форми роботи на 

екостежинах; 

- кількість залучених школярів 

15 

 

 

 

5 

10 

 

5 

 

5 

 

5 

5 

 

10 

 

 

 

 

60  балів 

4.4. - екскурсії та експедиції (тематика), 

кількість; 

- моніторинг біорізноманіття; 

- приклади практичної діяльності; 

- кількість залучених школярів 

10 

 

5 

10 

10 

 

 

35 балів 

4.5. - приклади та  результати  практичної 

природоохоронної діяльності (збір 

10 

 

 

 



насіння, плодів, висадка дерев, клумб, 

виготовлення  та розвішування 

годівниць, упорядкування територій, 

рейди, десанти тощо); 

-кількість висаджених рослин; 

- площа упорядкованих територій; 

- пропаганда екологічних знань (музеї 

природи (кількість), аматорські 

колективи (назва, кількість); 

- кількість залучених школярів 

 

 

 

 

5 

5 

5 

 

 

10 

 

 

35 балів 

4.6. - назва та кількість трудових акцій 

(місце проведення); 

- назва та зміст тижнів; 

- назва та зміст місячників; 

- кількість залучених школярів 

10 

 

10 

5 

10 

 

 

35 балів 

4.7. - напрями діяльності дитячого 

громадського обꞌєднання; 

- приклади практичної 

природоохоронної роботи; 

- кількість залучених школярів 

5 

 

5 

 

5 

 

 

15 балів 

4.8. - тематика заходів з громадянсько-

патріотичного виховання; 

- форми організації заходів; 

- кількість заходів в навчальному 

закладі; 

- кількість залучених школярів 

15  

 

5 

 

5 

10 

 

 

25 балів 

4.9. - приклади інноваційної еколого-

природоохоронної діяльності; 

- форми впровадження в навчальний 

процес; 

- використання інтегрованих методів 

навчання; 

- перелік методичних розробок, 

виховних годин тощо. 

5 

 

10 

 

5 

 

20 

 

 

 

40 балів 

  

Сумарний бал по звіту 

 

  

300 балів 

 

 


