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Про проведення Всеукраїнського
турніру «Юний зоолог»

Відповідно  до  затвердженого  Міністерством  освіти  і  науки  України  плану
роботи  НЕНЦ  на  2015  рік та  з  метою  залучення  учнів  середнього  та  старшого
шкільного  віку  загальноосвітніх  шкіл  та  вихованців  позашкільних  навчальних
закладів до поглибленого вивчення природознавства і зоології Національний еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  з  регіональним  ландшафтним
парком «Feldman  Ekopark»  (м.  Харків)  у березні  –  травні  ц.р.  планують провести
Всеукраїнський турнір «Юний зоолог» (положення про турнір додається).

До участі в заході запрошуються команди областей та міста Києва. До складу
команди  входить  5  осіб:  1  керівник  і  4  учні  позашкільних,  загальноосвітніх
навчальних закладів (6-11 класи)  з практичним досвідом роботи із зоології.

Турнір проводиться у 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний)– проводиться з 23
березня до 27 квітня, ІІ етап – фінальний (очний) – проводиться в травні в м. Харкові
на  базі регіонального  ландшафтного  парку  «Feldman  Ekopark»  (дати  та  умови
проведення фінального (очного) етапу будуть надіслані окремим листом).  

Для участі в І  етапі Турніру необхідно до 27 квітня ц.р.  надіслати заявку та
творчий проект по покращенню умов утримання (розведення) в зоопарку та (або) по
збереженню певного виду тварин у його природному середовищі (з представлених в
експозиції  Feldman  Ekopark:  http://feldman-ecopark.com/)  на  електронну  адресу:
veterinar@nenc.gov.ua (тема листа: «Турнір «Юний зоолог»).

Журі Турніру розглядає подані учасниками І етапу творчі проекти і визначає
команд-переможців І  етапу Турніру, список яких буде оприлюднено на офіційному
веб-сайті НЕНЦ до 30 квітня.

До участі в ІІ етапі конкурсу запрошуються команди – переможці відбіркового
етапу.

Додаткова  інформація  –  за  телефонами:  0(44)430-02-60,  
е-mail:  veterinar  @nenc.gov.ua.  Координатор  заходу  від  НЕНЦ  -  Сидоренко  Ірина
Володимирівна (тел.моб: 0974375623 ).

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький
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Додаток до листа НЕНЦ
ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнському турнірі «Юний зоолог»
___________________________________________________________  

(найменування навчального закладу)

№
з/
п

Прізвище, 
ім’я

учасника

Дата
народження

(число,
місяць, рік)

Вік
учасник

а

Найменування
навчального

закладу

Найменування
творчого

учнівського
об’єднання

1
2
3
4

Керівник команди: _________________________________________________,   
                                              (прізвище, ім’я, по батькові) 
__________________________________________________________________,
                                                  (найменування посади)
__________________________________________________________________
                                     (контактний телефон, електронна адреса)
  
Найменування творчого проекту:_______________________________________
Коротка характеристика проекту (ескізу): ______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

______________________            ________               _______________________
(керівник закладу)                 (підпис)                                 (П. І. Б.)

М.П.



Затверджено педагогічною
 радою НЕНЦ
протокол №1 від 23.01.2015 р.

Положення про проведення
Всеукраїнського турніру «Юний зоолог»

1. Загальні положення
1.1. Це  положення   визначає  порядок  проведення  турніру «Юний зоолог»

(далі — Турнір). 
1.2. Організатором  і  координатором  проекту  є  Національний  еколого-

натуралістичний  центр  учнівської  молоді  (м.  Київ)  і  регіональний
ландшафтний парк «Feldman Ekopark»  (м. Харків).

1.3. Методичне  забезпечення  проведення  Турніру  здійснює  Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

1.4. Турнір проводиться з метою залучення учнів середнього шкільного віку
загальноосвітніх  шкіл та  вихованців  позашкільних навчальних закладів
до поглибленого вивчення природознавства і зоології.

1.5. Турнір проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнівських
об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

1.6. Мета і завдання турніру:
 виявлення  та  підтримка  учнів  середнього  шкільного  віку,  які  мають

інтерес до вивчення зоології;
 стимулювання  дослідницького,  творчого  підходу  учнів  до  вивчення

природознавства і зоології;
 виховання працьовитості, цілеспрямованості, уміння творчо працювати в

команді;
 пропаганда  зоологічних  і  екологічних  знань,  профорієнтація,

розширення кругозору учнів;
 залучення молоді до науково-дослідницької діяльності;
 підведення  підсумків  роботи  факультативів,  гуртків,  секцій,  наукових

учнівських товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної
роботи з учнями в галузі зоології і екології.

1.7. Під  час  проведення  Турніру  обробка  персональних  даних  учасників
здійснюється  з  урахуванням  вимог  Закону  України  «Про  захист
персональних даних». 

2. Оргкомітет і Журі конкурсної  частини Турніру
2.1. Для  організації  та  проведення  Турніру створюється  організаційний

комітет і журі.
2.2.  Оргкомітет  створюється  з  числа  представників Feldman  Ekopark. До

складу оргкомітету можуть входити представники дитячих і громадських
організацій,  науково-педагогічних  працівників  вищих  навчальних
закладів (за згодою).

2.3. Оргкомітет проводить організаційну роботу по підготовці і проведенню
освітніх програм у рамках проекту, готує підсумкові матеріали.



2.4. Журі  Турніру  формується  з  числа  педагогічних  і  науково-педагогічних
працівників навчальних закладів, наукових установ та організацій з метою
забезпечення  об'єктивності  оцінювання  виступів  команд  та  визначення
команд-переможців. 

2.5. Журі  очолює  голова,  який  організовує  та  проводить  засідання  журі,
підписує оціночні протоколи. 

2.6. Члени журі: 
 оцінюють  презентації  досягнень  команд-учасниць  та  їх  науково-

дослідницьких робіт під час проведення Турніру; 
 заповнюють оціночні протоколи; 
 визначають переможців та призерів заходу. 

2.7. Секретар  журі  забезпечує  зберігання,  систематизацію,  оформлення
документів і матеріалів Турніру. 

3. Умови проведення відбіркового (заочного етапу) Турніру «Юний зоолог»
3.1. Відбірковий (заочний) етап Турніру проводиться на базі  Національного

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ).
3.2. До участі  у  заочному етапі  Турнірі  запрошуються  учнівські  команди з

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. До складу команди
входять 5 осіб: 4 учні 6 – 11 класів та  1 керівник.  Команди можуть бути
збірними  або представлені  загальноосвітніми  та  позашкільними
навчальними закладами всіх типів і форм власності.

3.3. Для  участі  у  заочному  відбірковому  турі  Турніру  необхідно  до  
27 квітня 2015 року надати до оргкомітету:

 заявку відповідної форми (додаток 1);
 творчий  проект  по  покращенню  умов  утримання/розведення  в

зоопарку  та/або  по  збереженню  певного  виду  тварин  у  його
природному  середовищі  (з  представлених  в  експозиції  Feldman
Ekopark,  інформація  про  тварин  на  сайті:  http://feldman-
ecopark.com/). Матеріали  подаються  державною  мовою  на
електронних  носіях  (текстово,  або  у  вигляді  мультимедійної
презентації)  на  електронну  адресу:  veterinar@nenc.gov.ua чи
nenc@nenc.gov.ua. 

3.4. Згідно з рішенням журі, переможцям заочного відбіркового етапу Турніру
буде надіслано запрошення для участі в очному етапі Турніру. 

4. Умови проведення фінального (очного) етапу Турніру «Юний зоолог»
4.1. Фінальний (очний) етап  Турніру  проводиться  в  травні  місяці  на  базі

регіонального ландшафтного парку «Feldman Ekopark» (м. Харків).
4.2. До  місця  проведення  Турніру  команди  прибувають  організовано  в

супроводі  керівників  команд.  Керівники  забезпечують  безпеку  життя  і
здоров’я учасників та оформлення документів щодо участі в Турнірі. 

4.3. Для  участі  у  Турнірі  до  організаційного  комітету  подаються  такі
документи:  
 копія  наказу  відповідного  органу  управління  освітою щодо  участі

команди у Турнірі; 
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 медична довідка (на кожного учасника) про відсутність інфекційних
хвороб і контакту з інфекційними хворими. 

4.4. Програма Турніру складається із теоретичної, практичної та конкурсної
частин. Виконання програми Турніру забезпечує Feldman Ekopark.

4.5. Теоретична  частина  Турніру  включає  проведення  лекційних  занять  із
учасниками  Турніру,  творчих  зустрічей  з  провідними  вченими,
навчальних тренінгів.

4.6. Практична  частина  Турніру  включає  проведення  польових  занять,
практикумів, навчальних екскурсій, наукових досліджень на території та
об’єктах регіонального ландшафтного парку Feldman Ekopark. 

4.7. Під час  практичної  частини команди шляхом жеребкування отримують
завдання  (обирають  певний  вид  тварин,  представлених  в  експозиції
Feldman  Ekopark і  працюють за  обраною темою у природоохоронному,
екологічному або дослідницькому напрямі).

4.8. Конкурсна частина Турніру включає презентацію результатів досліджень,
яка проводиться у формі фото-звіту, мультимедійної презентації, звіту у
малюнках і т.д., в якому беруть участь всі члени команди.

4.9. Презентація результатів досліджень оцінюється за такими критеріями:
 повнота висвітлення теми – до 20 балів;
 пропагандистьська робота – до 10 балів;
 вміння працювати в команді для вирішення поставленого завдання –

до 10 балів;
 якість  оформлення  та  оригінальність  презентації  –  до  10 балів. 

Максимальна  кількість  балів,  яку  може  отримати  команда  за
презентацію досягнень - 50 балів.

5. Визначення і нагородження переможців і призерів Турніру та його
фінансування

5.1. Переможці та призери Турніру визначаються журі за загальною кількістю
набраних  ними  балів  (максимум  –  50  балів)  за  участь  у  Виставці-
презентації та Конкурсі-практикумі. Переможцем Турніру є команда, яка
набрала найбільшу кількість балів.

5.2. Призерами Турніру є команди, які за кількістю набраних балів зайняли
друге та третє місця.

5.3. Досвід  роботи  кращих  учнівських  команд висвітлюється  у  науково-
педагогічних  і  науково-художніх  виданнях  для  дітей  та  юнацтва  за
підтримки  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді і Feldman Ekopark.

5.4. Учасники  Турніру нагороджуютьсч  спеціальними  призами  журі,
благодійних фондів, спонсорів і ін.

5.5. За  рішенням педагогічної  ради загальноосвітнього навчального закладу
участь у Турнірі може бути зараховано як навчально-виробнича практика.

6. Фінансування турнірної програми
6.1. Витрати на організацію та проведення турнірної програми здійснюється

за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.


