
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного управління освіти і  

науки облдержадміністрації 

26.08.2009 № 319 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення обласного збору юних аграрників, 

садівників, зоологів-тваринників, квітникарів-дизайнерів 

 

1. Загальні положення 

 1.1. Обласний збір юних аграрників, садівників, зоологів-тваринників, 

квітникарів-дизайнерів проводиться відповідно до Типового положення про 

Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, 

управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної 

адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

22.08.2000 № 1326 (із змінами та доповненнями) та з метою виявлення творчо 

обдарованих дітей області. 

  

 1.2. Організатором обласного збору юних аграрників, садівників, зоологів-

тваринників, квітникарів-дизайнерів (далі – Збір) є Головне управління освіти і 

науки Чернівецької обласної державної адміністрації. 

 

2. Мета і завдання Збору 

2.1. Метою Збору є якісне оновлення змісту, форм і методів позашкільної 

еколого-натуралістичної освіти учнівської молоді, пошук та підтримка здібних, 

обдарованих дітей та молоді. 

 

2.2. Завданням Збору є: створення умов для творчого самовдосконалення та 

професійного самовизначення; залучення учнівської молоді до активного процесу 

навчання, самоосвіти, розвиток мережі гуртків юних аграріїв, тваринників, 

садівників, квітникарів-дизайнерів тощо; поглиблення змісту роботи на шкільних 

навчально-дослідних земельних ділянках, теплицях, мікрофермах, живих кутках, 

учнівських виробничих бригадах; сприяння розвитку дослідницької, 

експериментальної та практичної роботи в школах і позашкільних навчальних 

закладах області; виявлення та розповсюдження кращого досвіду, традицій, нових 

напрямків в організації роботи на навчально-дослідних земельних ділянках, 

шкільних теплицях, мікрофермах, живих кутках тощо; підготовка учнівської 

молоді до навчання у вищих учбових закладах. 

   

3. Порядок проведення Збору 

 3.1. Збір проводиться щорічно, серед учнів загальноосвітніх, позашкільних 

закладів області у два етапи: 

 І етап – районний (міський) серед учнів загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів; 

 ІІ етап – обласний, серед переможців І етапу. 
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  3.2. Строки, місце проведення, кошторис І та ІІ етапів Збору щорічно 

затверджуються відповідно начальниками відділів (управлінь) освіти районних 

(міських) рад та начальником Головного управління освіти і науки 

облдержадміністрації. 

 

  3.3. І та ІІ етап Збору проводиться  за  номінаціями:  «Аграрництво», 

«Садівництво», «Зоологія», «Тваринництво», «Квітникарство», «Фітодизайн». 

 

        3.3.1. Для участі в І та ІІ етапі Збору кожен учасник подає звіт на паперових 

та електронних носіях (у довільній формі) про проведену практичну або науково-

дослідницьку роботу державною мовою, в якому зазначається тема та мета 

практичної роботи чи дослідження, місце та строки проведення, схема проведення 

дослідження та його результати, їх статистична обробка, практичне значення 

роботи та висновки. 

 

        3.3.2. Для більш ефективного висвітлення результатів дослідження, 

практичні та науково-дослідні роботи можуть бути доповнені додатками 

(ілюстрації, фотоматеріали, малюнки, схеми, карти, таблиці тощо) (у довільній 

формі). 

    

 3.4. Для визначення переможців районного (міського) етапу Збору 

створюється Журі з проведення районного (міського) збору юних аграрників, 

садівників, зоологів-тваринників, квітникарів-дизайнерів (далі – Журі районного 

(міського) Збору) та для його проведення – Організаційний комітет з проведення 

районного (міського) збору юних аграрників, садівників, зоологів-тваринників, 

квітникарів-дизайнерів (далі – Оргкомітет районного (міського) Збору), склад 

яких щорічно затверджується районним (міським) відділом освіти за поданням 

районного (міського) методичного кабінету. 

 

 3.5. Для визначення переможців обласного етапу Збору створюється Журі з 

проведення обласного збору юних аграрників, садівників, зоологів-тваринників, 

квітникарів-дизайнерів (далі – Журі обласного Збору) та для його проведення – 

Організаційний комітет з проведення обласного збору юних аграрників, 

садівників, зоологів-тваринників, квітникарів-дизайнерів (далі – Оргкомітет 

обласного Збору), склад яких щорічно затверджується наказом начальника 

Головного управління освіти і науки облдержадміністрації. 

 

 3.6. Журі районного (міського) та обласного етапів Збору працює в складі 

голови, заступника голови, секретаря та членів Журі. 

 

 3.7. Журі районного (міського) та обласного етапу Збору визначає 

переможців у кожній номінації. 

 

 3.8. Оргкомітет районного (міського) та обласного етапів Збору працює в 

складі голови, заступника голови, секретаря та членів Оргкомітету. 
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 3.9. Для участі в обласному етапі Збору Оргкомітет районного (міського) 

Збору направляє інформацію про проведення районного (міського) етапу Збору та  

списки переможців не пізніше, ніж за десять днів до проведення обласного етапу 

Збору, за адресою: м. Чернівці, вул. О.Кошового, 57, 58029 тел./факс 52-18-01. 

 

4. Визначення і нагородження переможців 
 4.1. Оцінювання робіт учасників проводитиметься за 10-бальною системою. 

  

4.2. Захист науково-дослідницької роботи оцінюється за наступними 

критеріями: новизна та актуальність досліджуваної проблеми; чіткість структури 

дослідження; повнота та логіка викладення теоретичної частини дослідження; 

якість і глибина експериментальної частини дослідження; відповідність висновків 

проведеному дослідженню; практичне значення дослідження; рівень 

підготовленості до захисту науково-дослідницької роботи. 

 

4.3. Звіт про проведену практичну роботу оцінюється за наступними 

критеріями: ідея роботи; новизна, творчі знахідки; розкриття змісту роботи та її 

результати; змістовність та естетичний рівень оформлення матеріалів; 

вирощування на навчально-дослідних земельних ділянках, в теплицях, 

мікрофермах, живих кутках чистої сільськогосподарської продукції, лікарської 

сировини, плодових та декоративних дерев, кущів, розсади, овочів та квітів тощо; 

наявність колекційного фонду; обізнаність і володіння сучасними екологічно 

безпечними технологіями вирощування сільськогосподарської продукції; 

допомога аграрним та тваринницьким об’єднанням різних форм власності у 

вирощуванні, збиранні сільськогосподарської продукції або участь у догляді за 

тваринами шкільних мікроферм та живих кутків; участь у святі врожаю, 

виставках-ярмарках плодово-ягідної, овочевої, тваринницької продукції, 

вирощеної школярами; високий рівень культури праці; якість поданих матеріалів. 

 

 4.4. За результатами проведення І та ІІ етапів Збору визначаються переможці. 

Переможцями вважаються учні, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів окремо 

по кожній номінації у кількості, яка не перевищує 50% числа учасників Збору по 

кожній номінації з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 

1:2:3. 

 

 4.5. Переможці районного (міського) етапу Збору нагороджуються 

дипломами відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад). 

 

 4.6. За участь у Зборі учасники нагороджуються дипломами комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді», переможці Збору нагороджуються дипломами Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації та цінними подарунками.

  

 

 4.7. Фінансування районного (міського) етапу Збору проводиться за рахунок 

відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад). 
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 4.8. Фінансування обласного етапу Збору проводиться комунальним 

закладом «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» за рахунок бюджетних коштів, які плануються щорічно 

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації для 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді», за рахунок спонсорських внесків та інших джерел 

не заборонених законодавством України. 

 

 

 

 

Заступник начальника –  

начальник управління змісту 

навчання і виховання Головного  

управління освіти і науки  

облдержадміністрації       Л. Тарангул 


