
Додаток 2
до наказу управління освіти і науки 
Сумської міської ради 
від 20.09.2018 року № 612

Положення 
про міський освітній проект «Голос рідної природи» 

I. Загальні положення
Управління освіти і науки Сумської міської ради, Інформаційно- 

методичний центр та комунальний заклад Сумської міської ради 
Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді оголошують міський освітній проект «Голос рідної природи».

II. Актуальність теми
Сьогодні екологічна освіта та виховання як в Україні, так і в усьому 

світі, є одним з найважливіших освітніх завдань. Заклад дошкільної освіти є 
першою сходинкою збагачення дітей знаннями про природне оточення. 
Цілеспрямований процес формування відповідального ставлення 
дошкільників до природи в усіх видах освітньої, суспільно-корисної 
діяльності та спілкування з природою складають сутність екологічної освіти 
й виховання, які конкретизують і поглиблюють основну мету -  формування 
екологічної культури особистості.

III. Мета та завдання
Мета: проведення освітньо-інформаційних природоохоронних заходів 

у закладах дошкільної освіти міста; активізація роботи з вихованцями та 
педагогами щодо формування екологічної культури, поширення кращого 
педагогічного досвіду.

Завдання:
• залучити педагогів та вихованців закладів дошкільної освіти до 

заходів зі збереження та оздоровлення природного середовища;
• виявити та розповсюдити кращий досвід, традиції, інновації в 

організації та проведенні екологічного виховання в закладах дошкільної 
освіти;

• формувати природничо-екологічну компетентність дошкільників.

IV. Учасники проекту
До участі в міському освітньому проекті «Голос рідної природи» 

залучаються педагогічні працівники закладів дошкільної освіти, вихованці.

V. Порядок і терміни реалізації проекту
Протягом вересня-жовтня 2018 року в рамках освітнього проекту 

«Голос рідної природи» закладам дошкільної освіти рекомендовано провести 
тематичні прогулянки (екскурсії) екологічного спрямування.



VI. Вимоги до оформлення конкурсних матеріалів:
Звітні матеріали щодо реалізації освітнього проекту «Голос рідної 

природи» подаються в друкованому вигляді на сторінках формату A4, на 
електронних носіях (CD-R, CD-RW). Текст набирається гарнітурою Times 
New Roman, розмір шрифту 14, без переносів, півтора інтервали, поля - 20 мм 
зверху і знизу, ЗО мм зліва, 10 мм справа. Текстова частина супроводжується 
відповідними фотографіями. Обсяг конкурсних матеріалів: до 6 сторінок від 
кожного закладу дошкільної освіти, із них І сторінка титульна (назва та 
коротка інформація про заклад дошкільної освіти), 2-6 сторінки -  
висвітлення роботи в рамках проекту.

Підсумкові матеріали реалізації освітнього проекту «Голос рідної 
природи» представляють оргкомітету до 20 жовтня 2018 року за адресою: 
40024 м. Суми, вул. Харківська 13, Сумський міський центр еколого- 
натуралістичної творчості учнівської молоді, т. 32-49-73.

VI. Критерії оцінювання конкурсних робіт
- актуальність та новизна;
- системність і цілісність екологічної роботи з вихованцями закладу;
- використання нетрадиційних методичних прийомів;
- змістовність проведення практичної природоохоронної роботи з 

вихованцями;
- якість оформлення матеріалів.

VII. Нагородження переможців
За підсумками міського освітнього проекту «Голос рідної природи» 

визначаються переможці, які нагороджуються грамотами управління освіти і 
науки Сумської міської ради та подарунками.


