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ПОЛОЖЕННЯ
про обласний щорiчний етнокра€знавчий фестиваль

<<Люби i знай свiй рiдний край>>

I. Загальнi положення

1. Це Положення визначас порядок органiзацiТ та проведення
етнокраезнавчого фестивалю <Люби i знай свiй рiдний край> (даrri
Фестиваль).

2. Органiзатором Фестивалю е Щепартамент екологii та природних pecypciB
Щонецькоi обласноТ державноi адмiнiстрачii (далi * департамент).

Що участi в органiзацiТ проведення Фестив€Lпю можуть з€tJIучатись органи
мiсцевого самоврядування, засоби масовоТ iнформацiТ, громадськi об'сднання
та iншi установи (за згодою).

3. Метою Фестивалю е пiдвищення рiвня екологiчноi свiдомостi
учнiвськоТ молодi,
виховання любовi до

формування активноТ позицii у збереженнi

рiдного краю, популяризацiя екологiчного способу життя.

4. Завданнями Фестивалю е:

екологiчне виховання суспiльства;
висвiтлення акту€Llrьних проблем стану довкiлля в Щонецькiй областi;
популяризацiя принципiв сталого розвитку серед населення областi;
привернення уваги суспiльства, зокрема дiтей i молодi, до наявних

проблем у сферi охорони довкiлля регiону;
створення умов для самореалiзацii талановитих та обдарованих дiтей та

молодi, з€tлучення ik до активноi пiзнавальноТ, пошуковоi та творчоi дiяльностi;
СТиМУлювання iнiцiатив щодо створення та впровадження проектiв з

екологiчноi просвiти та iнформування.
популяризацiя принципiв сталого розвитку серед населення областi;
залучення дiтеЙ та молодi до експедицiЙних спостережень стану довкiлля,

пiзнава-пьно-дослiдницькоi краезнавчоi роботи.

5. Форма проведеIIня Фестив€tлю - очно-заочна.

l дlтеи та
довкiлля,
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6. ФеСтивirль проводиться на засадах вiдкритостi, прозоростi та гласностi.

7. Пiд час проведення Фестивалю обробка персон€tльних даних його
учасникiв здiйснюеться вiдповiдно до вимог Закону Украiни кпро захист
персон€rльних даних).

II. Учасники Фестив€uIю

1. У ФеСТИвалi можуть брати участь учнi закладiв загальноi середньоТ
освiти, вихованцi закладiв позашкiльнот освiти (дiти BiKoM вiд б до 18 poKiB),
педагогiчнi працiвники навч€Lльних закладiв, представники молодiжних та
дитячих |ромадських органiзацiй !онецькоТ областi (д-i - учасники).

2. ДО УЧастi у Фестивалi приймаються iндивiдуальнi та колективнi роботи
(групи чисельнiстю до 10 осiб).

3. BiKoBi групи учасникiв:
1 група: 6-10 poKiB;
2 група: l1-14 poKiB;
3 група: 15-18 poKiB;
4 група: iншi учасники

4. Вiд одного учасника або колективу пода€ться одна робота.

5. Учасники Фестив€Lпю повиннi дотримуватися вимог цього Положення,
НОРМ i ПРавил безпеки життя, правил поведiнки в громадських мiсцях (в тому
ЧИСЛi, передбачених протиепiдемiчними заходами на територii !онецькоТ
Областi, пов'язаними iз поширенням гостроi респiраторноi хвороби COVID-19,
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2).

III. Органiзацiйний KoMiTeT та журi Фестивалю

1. Щля органiзацii та проведення Фестив€Illю утворюсться органiзацiйний
KoMiTeT, Персон€LльниЙ склад якого затверджуеться наказом департаменту.

ДО складу органiзацiйного KoMiTeTy можуть входити представники
ДеПаРТаМенТУ, пiдприемств, установ, органiзацiЙ та громадських об'сднань (за
згодою).

2. Для забезпечення об'ективного оцiнювання робiт i визначення
склад якогопереможцiв Фестивалю утворю€ться жypi, персон€tльний
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ЗаТВеРДЖУ€Ться нак€Lзом департаменту. До складу журi входять голова, члени та
секретар. Кiлькiсть членiв жypi не може бути меншою нiж п'ять осiб.

ЩО Складу журi можуть входити представники департам€нц, пiдприемств,
установ, органiзацiй, громадських об'еднань, засобiв масовоi iнформацii (за
згодою).

Журi очолюС голова, якиЙ органiзоВуе та проводить його засiдання, бере
участь у визначеннi переможцiв i призерiв Фестивалю, затверджуе список
переможцiв i призерiв ФестивЕuIю.

Члени журi забезпечують об'ективнiсть оцiнювання конкурсних робiт,
визначають переможцiв i призерiв Фестив€uIю.

СеКРеТаР Жypi забезпечуе зберiгання, систематизацiю, оформлення
документiв i матерiалiв Фестивалю.

IV. Умови проведення Фестивалю

1. Фестив€tль проводиться один рщ на piK у два етапи. Термiни проведення
Фестивалю визначаються нак€вом департаменту.

2. Етапи Фестивалю:
Перший етап (заочний):

РОЗПОВСЮДЖеННя iнформацii серед закладiв освiти Bcix piBHiB, органiв
мiсцевого самоврядування, громадськостi та засобiв масовоТ iнформацii
!онецькоi областi про проведення та умови Фестивалю;

вiдбiр робiт членами журi Фестива-гtю вiдповiдно до вимог цього
Положення;

розмiщення вiдiбраних робот на електроннiй платформi;
ПРОВеДення громадського iнтернет-голосування, участь у якому зможуть

взяти Bci бажаючi без обмежень.
ПiД Час Громадського iнтернет-голосування кожен голосуючий може

ПРОГОЛОСУВати лише один р€в за необмежену кiлькiсть учасникiв (один голос -
ОДИН баЛ). Бали, набранi пiд час громадського iнтернет-голосування, будуть
BpaxoBaнi при оцiнюваннi робiт жypi Фестивалю.

Щругий етап (очний):
ЗаПРОШення учасникiв, чиi роботи вiдiбрано та розмiщено на електроннiй

платформi;
коротка презентацiя (до 5 хвилин) учасниками ik робiт;
ОЦiнЮвання, вiдбiр переможцiв членами жypi, нагородження переможцiв

дипломами та призами.

3. ЩЛя Участi у Фестивалi учасники подають до органiзацiйного KoMiTeTy:

РееСТрацiЙну форму учасника(iв) обласного щорiчного етнокраезнавчого
фестивалю <Люби i знай свiй рiдний край> (Щодаток 1);

анОтацiю до роботи учасника(iв) обласного щорiчного етнокраезнавчого
фестивалю <Люби i знай свiй рiдний край> (Додаток 2);

роботу вiдповiдно до вимог в електронному виглядi.
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4. НомiнацiI ФестиваJIю:

дослiдження флори i фауни рiдного краю;
пам'ятки та об'екти природноi та iсторико-культурноТ опадщини,,

фото iз пiдписами, в електронному виглядi, формат jpg, tiff, пiдписи у

екологiчнi проблеми малих рiчок ДонецькоТ областi та шляхи Тх

розв'язання;
археологiчнi та геологiчнi пам'ятки;
природнi ландшафти.

5. Вимоги до робiт учасникiв:
опис роботи - текст до 10 cTopiHoK формату А4, шрифт 14 Times New

Roman, iнтервал 1;

до роботи додаються:

форматi word (до t 5 штук);
вiдеоролик (тривалiсть до 5 хв, формат AVI, МРЕG-4, MJPEG, МОV,

мр-4).

б. У кожнiй номiнацii та вiковiй групi присуджуються TaKi мiсця:
гран-прi;
I мiсце;
II мiсце;
III мiсце.

V. Визначення та нагородження переможцiв

l. Журi ухваJIюе рiшення щодо визначення переможцiв вiдповiдно до
критерiiв оцiнювання за пiдсумками захисту (презентачiй) робiт за
номiнацiями, визначеними у пунктi 4 роздiлу IV цього Положення, враховуючи
BiKoBi групи учасникiв, iз обов'язковим врахуванням балiв, набраних пiд час
громадського iнтернет-голосування.

2. Критерiями оцiнювання робiт е:

акту€lльнiсть та вiдповiднiсть TeMi - 20 балiв;
cTpyкTypHicTb i логiчнiсть - 20 балiв;
оригiнальнiсть - 20 балiв;
пiзнавальне та виховне значення роботи - 20 балiв;
практичне впровадження природоохоронних iнiцiатив та проектiв - 20

балiв.
Загальна кiлькiсть балiв: 100 баrriв.

3. Рiшення журi ухв€Lпюсться простою бiльшiстю голосiв його членiв, що
присутнi на засiданнi. У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним е голос
голови журi.
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4. Засiдання журi е правомочним, якщо на ньому присутнi не менше двох
третин вiд його складу.

5. Рiшення журi оформлюеться протоколом, який пiдписуеться головою та
членами журi.

рiшення журi може бути оскаржене в установленому законодавством
порядку.

6. ПереМожцi Фестивалю нагороджуються дипломами i призами.

VI. Фiнансовi умови Фестивалю

витрати на органiзацiю та проведення Фестивалю проводяться за рахунок
джерел, не заборонених чинним законодавством УкраiЪи.

Заступник директора департаменту -
нач€Lпьник управлiння економiки
природокористування,
поводження з вiдходами та оцiнки
впливу на довкiлля ,Щепартаменту
екологii та природних pecypciB
Щонецькоi обласноi державноi
адмiнiстрацii



Додаток l
до Положення про обласний
щорiчний етнокраезнавчий

фестиваль кЛюби iзнай свiй
рiдний край>
(пункт 3 роздiлу IV)

РЕ€СТРАЦIЙНА ФОРМА
учасника(iв) обласного щорiчного етнокра€знавчого фестивалю

<Люби i знай свiй рiдний край>>

Назва номiнацii, на яку
подасться робота

1 BiKoBa група (6-10 poKiB) TaK/Hi
2 BiKoBa група (11-14 poKiB) Tarc/Hi
3 BiKoBa група (15-18 poKiB) TaK/Hi
4 BiKoBa група (iншi учасники) TaK/Hi
Назва роботи

Прiзвище, власне iм'я
учасника

Найменування колективу-
учасника (якщо це групова

робота)

Найменування закладу освiти,
молодiжноi або дитячоi
органiзацiТ

Керiвник

Прiзвище

Власне iм'я

Учасники колективу:

1. Прiзвище, власне iм'я
2. Прiзвище, власне м'я
3. Прiзвище, власне м'я
4. Прiзвище, власне м'я
5. Прiзвище, власне м'я
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п ння додатка
б. Прiзвище, власне iм'я
7. Прiзвище, власне iм'я
8. Прiзвище, власне iм'я
9. Прiзвище, власне iм'я
10. Прiзвищ€, власне iм'я
Повне найменування
територiальноi громади

Поштова адреса закладу освiти
(поштовий iндекс, область,
район, MicTo, вулиця, булинок)

Електронна пошта

Контактний телефон керiвника

Контакти у соцiа-гtьних
мережах (Facebook, Instagram)

ресстрацiйну форму учасника(iв) Фестивалю необхiдно вiдправити у
форматi WORD.

Заступник директора департаменту -
начаJIьник управлiння економiки
природокористування,
поводження з вiдходами та оцiнки
впливу на довкiлля !епартаменту
екологii та природних pecypciB
!онецькоi обласноi державноТ
адмiнiстрацii Яна ЩЬЯКОВА/-L



,Щодаток 2

до Положення про обласний
шдорiчний етнокраезнавчий

фестиваль кЛюби i знай свiй
рiдний край>
(пункт 3 розлiлу IV)

АнотАцIя
до робiт учасника(iв) обласного щорiчного етнокрасзнавчого фестивалю

<<Люби i знай свiй рiдний край>>

Назва номiнацiТ, на яку
подаеться робота

оберiть одну:

дослiдження флори i фауни рiдного краю;
пам'ятки та об'екти природноТ та iсторико-
культурноi спадщини1,
екологiчнi проблеми м€tлих рiчок,Щонецькоi
областi та шляхи Тх розв'язання;
археологiчнi та геологiчнi пам'ятки;
природнi ландшафти.

1 BiKoBa група (б-10 poKiB) оберiть одну

2 BiKoBa група ( 1 1- 14 poKiB)

3 BiKoBa група (15-18 poKiB)

4 BiKoBa група (iншi учасники)
Назва роботи до 10 слiв

Прiзвище, власне iм'я
учасника або найменування
колективу-учасника (якщо це
групова робота)
Найменування закладу освiти,
молодiжноТ або дитячоi
органiзацii

повне найменування

Керiвник прiзвище, власне iм'я, посада, мiсце роботи
Територiя, на якiй були
проведенi експедицiя,
спостереження, дослiдження,
опис

до 5 речень

Опис провiдноi iдеi до 10 речень
Актуальнiсть роботи до 5 речень
Мета до 3 речень



ння додатка
Практичне значення до 5 речень
Форми та методи дослiдження оберiть форми та методи дослiдження, якi

були використанi пiд час роботи:
експедицiйнi HaTypHi спостереження;
визначення стану природних об'ектiв;
методи реестрацii та оцiнки стану
природного середовища;
екомонiторинг;
бiоiндикацiя;
постановка експериментiв ;

картографування, що дозволяе застосовувати
географiчну карту для опису, ана.гriзу та
оцiнки;
тощо.

Обсяг роботи вкажiть кiлькiсть cTopiHoK
Наявнiсть фото вкажiть кiлькiсть фото
tlаявнiсть вiдеоролика опишiть змiст вiдеоролика (до 5 речень)

2п

Анотацiю роботи учасника(iв) ФестивЕlлю необхiдно вiдправити у форматi
WoRD.

Заступник директора департаменту -
нач€шьник управлiння економiки
природокористування,
поводження з вiдходами та оцiнки
впливу на довкiлля Щепартаменту
екологii та природних pecypciB
!онецькоТ обласноТ державноi
адмiнiстрацii /-/- яна!ьяковд
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