
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

майдан імені С.П. Корольова, 12, м, Житомир, 10014, тел. (0412) 47-44-97 

e-mail: ztedu@ukr.net код ЄДРПОУ 02142974

Від 0-9 №  91і 3  На___________________ від

Керівникам місцевих органів 
управління освітою

Про проведення III Великого 
екологічного квесту 
«Захисник природи»

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації, 
управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної 
адміністрації спільно з комунальним закладом позашкільної освіти «Обласним 
еколого-натуралістичним центром» Житомирської обласної ради оголошує про 
проведення в квітні 2021 року III Великого Екологічного квесту «Захисник 
природи».

Метою заходу є залучення учнів закладів загальної середньої освіти та 
вихованців закладів позашкільної освіти області до науково-дослідницької і 
практичної діяльності в галузі екології та технології захисту довкілля, 
формування оздоровчого підходу до життя, залучення педагогічних працівників 
закладів освіти області до популяризації ефективного використання та 
збереження навколишнього середовища.

Квест проводиться у два етани: І -  відбірковий (заочний), II етап -  
«Екологічний слід» -  фінальний (обласний, онлайн).

Для участі в І етапі -  відбірковому (заочному) заході до 9 квітня 2021 року 
подати заявку та конкурсні матеріали (не більше однієї роботи від 
територіальної громади в кожній номінації) надсилаються в оригінальному 
вигляді (формат А-4) на поштову адресу: комунальний заклад позашкільної 
освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної 
ради, 10024, м. Житомир, проїзд академіка Тутковського, 10 (з поміткою «III 
Великий екологічний квест»). Електронна адреса: chlekmetod@, email.com.

Командам, які претендують на участь в II етапі «Екологічний слід» -  
фінальному (онлайн) до 9 квітня 2021 року надіслати заявку та фото своєї 
сторінки коміксу (умови в Додатку 1.) на e-mail: chlekmetod@email.com або 
oblcentum@email.com.

Вхід
. ,/2Я
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Додаткова інформація за телефонами: (097) 398-62-32 -  директор КЗПО 
«ОЕНЦ» ЖОР Наталія Бордюг, (096)192-28-83 -  завідуюча інструктивно- 
методичним відділом Олена Члек.

Начальник Управління Людмила КОЛЕСНИК

Виконавець: 
Члек О.О. 
тел.41-03-80



Додаток 1

Умови проведення
III Великого екологічного квесту «Захисник природи»

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної 
адміністрації, управління екології та природних ресурсів Житомирської 
обласної державної адміністрації спільно з комунальним закладом позашкільної 
освіти «Обласним еколого-натуралістичним центром» Житомирської обласної 
ради оголошує про проведення в квітні 2021 року III Великого екологічного 
квесту «Захисник природи» (надалі квест).

І. МЕТА КВЕСТУ:

Залучення учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців 
закладів позашкільної освіти області до науково-дослідницької і практичної 
діяльності в галузі екології та технології захисту довкілля, формування 
оздоровчого підходу до життя, залучення педагогічних працівників закладів 
освіти області до популяризації ефективного використання та збереження 
навколишнього середовища.

II ЗАВДАННЯ КВЕСТУ:
^  пошук і підтримка обдарованої учнівської молоді, залучення до 

проектно-пошукової діяльності з проблем ефективного та раціонального 
використання природних ресурсів;

У сприяння професійному самовизначенню учнівської молоді;
У задоволення потреб учнівської молоді у творчій самореалізації;
У заохочення до використання інформативних технологій при 

опрацюванні набутих знань;
У заохочення до вирішення проблемних завдань та творчого мислення;
У формування оздоровчої культури, виховання в дусі турботи про власне 

здоров’я;
У залучення педагогічних працівників до популяризації ефективного та 

раціонального природокористування;
У пошук нових форм, методів і моделей організації еколого- 

просвітницької роботи з учнівською та студентською молоддю.

III. УЧАСНИКИ КВЕСТУ

3.1. У квесті беруть участь учні закладів загальної середньої освіти та 
вихованці закладів позашкільної освіти області, які мають досвід підготовки 
пошуково-дослідницької проектної діяльності в галузі екології.

3.2. Учасниками квесту є учнівська молодь таких вікових категорій:
•від 8 до 12 років включно (тільки заочна участь);
•від 13 до 17 років включно (заочна та онлайн участь).



III. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ КВЕСТУ
4.1. Квест проводиться у два етапи:
I етап відбірковий (заочний);
II етап «Екологічний слід»: (онлайн);
4.2. Для участі в першому етапі квесту необхідно надіслати заявку на 

участь у І етапі III Великого екологічного квесту «Захисник природи».
4.3. Журі квесту розглядає подані конкурсні роботи учасників І етапу і 

визначає переможців та учасників II етапу.
4.4. Список учасників II етапу -  фінального, онлайн квесту буде 

опубліковано на сторінці КЗПО «Обласний еколого-натуралістичний центр» 
ЖОР в ЕасеЬоок 14 квітня 2021 року.

І етап квесту: відбірковий (заочний)

1. Конкурс лозунгів і знаків «Зупини зміни клімату» (художня робота в 
довільній техніці, формат А-4). Учасники -  учні від 8 до 12 років (включно) 
Лише заочна участь.

2. Конкурс проектів -  сторінок Магуеі-коміксу «Зміни клімату». Команда 
учасників (3-4 учні) віком 23-17 років включно (допустимо учасники віком 12 
років, за згодою з організаторами, без зміни завдань).

Вимоги до сторінок Магуеі-коміксу «Зміни клімату»: відповідальність 
обраній темі, виконана українською мовою, надіслана в електронному вигляді. 
Якщо робота виконана іншою мовою додається переклад. Кількість сторінок 1 
від команди. Участь в II (онлайн) етапі.

Критерії оцінювання робіт:
У відповідальність темі квесту, повнота її розкриття -  до 15 балів;
У актуальність порушеної проблеми -  15 балів;
У самостійність оригінальність -  до 15 балів;
У рівень складності -  до 15 балів;
У доцільність та коректність використаної техніки -  до 10 балів;
У практична ефективність -  до 15 балів;
У науковий підхід до розкриття порушеної проблеми -  до 15 балів. 

Загальна сума білів, яку можуть отримати учасники за екологічний проект -  100 
балів.

Загальні умови конкурсу:
• Роботи мають бути виконані самостійно, якщо інше не передбачено в 

умовах.
• Всі повинні бути підписані -  мати «візитну карточку» (на зворотному боці 

друкованими літерами позначити: номінацію та назву роботи, ім’я,



прізвище, вік та клас автора, повну назву закладу освіти та його поштову 
адресу з телефоном, прізвище, ім’я, по-батькові керівника роботи).

• Роботи, виконані з недотриманням вимог розглядатися не будуть! 
о Конкурсні роботи не рецензуються та не повертаються!

II етап квесту «Екологічний слід» фінальний (обласний, онлайн)

II етап квесту передбачає захист-презентацію проектів (сторінок коміксів) 
та проходження самого квесту.

Захист-презентація проектів (сторінок коміксів) 
оцінюється за такими критеріями:

№
з/п

Критерії оцінки Максимальна кількість 
балів

1 Актуальність проекту 15
2 Творчий підхід та оригінальність оформлення 20
3 Наукова обґрунтованість екологічного 

проекту
15

4 Презентаційні навички, чіткість викладення 
матеріалу

10

5 Придатність проекту для практичного 
впровадження

20

6 Робота в команді, взаємодія 20

Загальна сума балів, яку можуть отримати учасники за захист 
екологічних проектів -  100 балів.

Переможці II фінального етапу квесту нагороджуються дипломами та 
подарунками.

V. ФІНАНСОВІ УМОВИ

Витрати на організацію та проведення квесту здійснюються за рахунок 
коштів, не заборонених чинним законодавством України.



Додаток 2.

Заявка
на участь у І відбірковому етапі 

III Великого екологіцчного квесту «Захисник природи»

Навчальний заклад, територіальної громади 

Прізвища та імена учасників______ ______

Вікова категорія, клас

Назва номінації _______

П.І.Б. керівника команди

Контактний телефон, електронна адреса

М.П. Дата


