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НАКАЗ
березня 2021 року

Чернігів

Про затвердження Положення
про обласний конкурс дитячого
малюнка «Зоологічна галерея»

Відповідно до статті 14 Закону України «Про освіту», статті 8 Закону
України «Про позашкільну освіту», пункту 13 частини першої статті 44 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою актуалізації' уваги
учнівської молоді до сучасних проблем охорони, поширення і збільшення
видового різноманіття тваринного світу
наказую :

1. Затвердити Положення про
«Зоологічна галерея» (додається).

обласний

конкурс дитячого малюнка

2. Завідувачу сектору по роботі з персоналом (І. Хожаїнова) подати цей
наказ на державну реєстрацію до Північно-Східного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Суми) та забезпечити його оприлюднення
на офіційному вебсайті http://uon.cg.gov.ua.
3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації з дня його
оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної
освіти О. Соронович.

Микола КОНОПАЦЬКИИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління освіти
і науки Чернігівської
обласної державної адміністрації
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ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс дитячого малюнка «Зоологічна галерея»
I. Загальні положення

1. Обласний конкурс дитячого малюнка «Зоологічна галерея» (далі Конкурс) проводиться заочно щороку з метою актуалізації уваги учнівської
молоді до вирішення екологічних і природоохоронних проблем, залучення її до
активної природоохоронної діяльності, формування екологічної свідомості та
дбайливого ставлення до природи, сприяння творчої художньої активності
здобувачів освіти в анімалістичному жанрі, залучення до активної участі у
розкритті творчих здібностей та художнього смаку молодого покоління.
2. Основними завданнями Конкурсу є:
поглиблення знань із зоології;
виховання ціннісного ставлення до біорізноманіття свого регіону;
активізація пізнавальної діяльності учнівської молоді до представників
тваринного світу з різних зоогеографічних областей світу;
розвиток образного мислення і емоційної чуйності;
розкриття творчих здібностей та художнього смаку молодого покоління.
3. Організаторами Конкурсу є:
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації;
комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
4. Терміни проведення Конкурсу визначаються наказом Управління освіти
і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.
II. Учасники Конкурсу
*

1. Учасниками Конкурсу є здобувачі освіти 7-9 класів закладів загальної
середньої та позашкільної освіти.
2. Участь у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.
3. Учасники мають право ознайомитися з результатами оцінювання своєї
роботи та одержати пояснення щодо критеріїв і об'єктивності їх оцінювання.
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4. Учасники мають дотримуватися вимог цього Положення.
5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних».
III. Умови участі у Конкурсі

1. Для участі у Конкурсі необхідно надати такі матеріали:
заявку на участь у обласному конкурсі дитячого малюнка «Зоологічна
галерея» за формою згідно з додатком;
роботи учасника Конкурсу, оформлені відповідно до вимог, викладених у
цьому Положенні.
2. Матеріали надсилаються на поштову адресу комунального закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»: вул. Франка, 2 а, м. Чернігів,
14021.
3. Вимоги до конкурсних робіт:
1) малюнки подаються у визначений термін;
2) кількість робіт від автора - два малюнка (на першому - малюнок птахів
або ссавців, які мешкають на території Чернігівської області, на другому представників зоогеографічних областей світу);
3) формат малюнка - А2;
4) матеріал: гуаш, акварель, воскова крейда;
5) до кожної роботи додається етикетка (6x10 см), справа внизу або на
зворотній стороні малюнка: прізвище, ім'я учасника, вік учасника, назва
роботи, клас чи творче об'єднання, заклад освіти, прізвище, ім'я керівника,
контактний телефон.
4. До участі у Конкурсі не допускаються роботи, які:
є копіями малюнків інших авторів;
містять ознаки знущання над тваринами, пропагують насильство;
порушують законодавство України;
подані після закінчення терміну прийому робіт.
5. Усі роботи, подані на Конкурс, є власністю авторів. Комунальний заклад
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» може використовувати
подані на Конкурс роботи з метою популяризації дитячої творчості. Згодою на
цю умову є надання робіт на Конкурс.
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IV. Критерії оцінювання

1. Оцінювання конкурсних робіт здійснюється за такими критеріями:
художня виразність - 20 балів;
реальність вигляду і характерних ознак птахів і ссавців Чернігівської
області, зоогеографічних областей світу - 25 балів;
оригінальність композиційного рішення - 25 балів;
індивідуальність і креативність творчого почерку - 30 балів.
2. Максимальна сума балів, яку може набрати учасник Конкурсу - 100
балів.
V. Журі Конкурсу

1. Для якісного та об'єктивного оцінювання робіт учасників Конкурсу
створюється фахове журі, склад якого визначається та затверджується наказом
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
2. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних і науковопедагогічних працівників закладів позашкільної освіти, наукових установ та
організацій Чернігівської області.
3. Кількість членів журі не може бути меншою ніж 5 осіб.
4. До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, які є близькими
родичами учасників Конкурсу.
5. Конкурсне журі визначає переможців (учасники, які посіли І місце) й
призерів (учасники, які посіли II та III місця) Конкурсу.
6. Результатом роботи журі є оформлення підсумкового протоколу.
VI. Визначення і нагородження переможців Конкурсу

1. Переможці Конкурсу визначаються журі за загальною кількістю
набраних ними балів.
Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів.
Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли
друге та третє місця.
2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І ступеня. Призери
Конкурсу нагороджуються дипломами II та III ступенів.
3. Результати
Конкурсу
висвітлюються
на офіційному вебсайті
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
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VII. Фінансування Конкурсу

1. Конкурс є некомерційним. Участь від учасників не потребує жодних
вступних внесків.
2. Організація та проведення Конкурсу здійснюється відповідно до
кошторису комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів» та/або інших джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством України.

Директор комунального закладу
«Чернігівська обласна станція юних
натуралістів»

Людмила ТРЕГУБОВА

Додаток
до Положення про обласний
конкурс дитячого малюнка
«Зоологічна галерея»
(пункт 1 розділу III)
Форма

Заявка
на участь у обласному конкурсі
дитячого малюнка «Зоологічна галерея»
В І Д ______________________________________________ ____________________________
(назва закладу освіти)

№
з/п

ПІ Б
учасника

Вік
учасника

Назва
роботи

Клас,
творче
об'єднання

ПІБ керівника,
контактний
телефон

•

Директор закладу освіти

підпис

Примітка: заявка заповнюється без скорочень прізвищ, імен та по батькові
учасників і керівника, який підготував дітей до Конкурсу.

