
Схвалено науково-методичною радою 
Інформаційно-методичного центру 

управління освіти і науки Сумської міської ради 
для використання у освітньому процесі 

(протокол № 1 від 20.02.2018 року)
ПОЛОЖЕННЯ 

про міський огляд-конкурс на кращий стан 
пошуково-дослідницьких ділянок на території закладу дошкільної освіти

I. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок та проведення міського огляду-конкурсу на кращий стан 

пошуково-дослідницьких ділянок на території закладів (далі -  конкурс).
2. Конкурс проводиться з метою формування системи екологічних знань та уявлень про 

природу, розвитку емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного 
довкілля в педагогів, вихованців та їх батьків, виховання гуманного ставлення до природи.

3. Основні завдання конкурсу -  розвиток у вихованців природничої компетентності, уміння 
спостерігати та досліджувати, аналізувати, цікавитися, берегти, турбуватися, передавати враження, 
розвивати у вихованців творчі здібності.

II. Організатори і журі
1. Організація конкурсу забезпечується управлінням освіти і науки Сумської міської ради та 

Інформаційно-методичним центром.
2. Організатори конкурсу здійснюють:

• організаційну роботу щодо проведення конкурсу;
• узагальнення матеріалів щодо проведення та підбиття підсумків конкурсу;
• визначають переможців конкурсу;
• висвітлюють результати конкурсу в засобах масової інформації та на сайтах.

3. До складу журі можуть входити керівники, вихователі-методисти, педагогічні працівники, 
які мають значний досвід практичної діяльності у системі дошкільної освіти, володіють умінням 
експертної оцінки облаштування пошуково-дослідницьких ділянок на дитячих майданчиках, 
території закладів та фахівці відповідного профілю із числа науково-педагогічних працівників 
академічних, наукових установ та організацій, представники профспілки (за згодою).

4. Журі залишає за собою право не присуджувати місця в конкурсі та будь-яких його 
номінаціях, якщо рівень оснащення пошуково-дослідницьких ділянок закладів дошкільної освіти, 
учасників конкурсу, не відповідає вимогам.

5. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.

III. Порядок і термін проведення
1. Огляд-конкурс проводиться в два етапи:

I етап конкурсу - з 23 квітня до 27 квітня 2018 року.
II етап конкурсу - з 14 травня до 18 травня 2018 року.

2. Заявки та матеріали для участі в конкурсі подаються в ІМЦ до 
20 квітня 2018 року .

IV. Вимоги до оформлення конкурсних матеріалів:
1. Фото-звіти пошуково-дослідницьких ділянок на території закладу дошкільної освіти 

подаються в друкованому вигляді, на сторінках формату А-4, альбомної орієнтації, одностороннього 
друку. Загальна кількість фото до 10 штук.

2. До конкурсних матеріалів додається заявка на участь та описовий звіт обсягом до З 
сторінок. Текст набирається гарнітурою 
Times New Roman, розмір шрифту 14, без переносів, одинарного інтервалу, поля 20 мм зверху і 
знизу, 30 мм зліва та справа 10 мм.

3.



V. Умови проведення
1. У конкурсі беруть участь заклади дошкільної освіти та навчально-виховні комплекси.
2. Вимоги до пошуково-дослідницьких ділянок:
2.1. Відповідність переліку об’єктів природи на пошуково-дослідницьких ділянках чинним 

Програмам по ознайомленню дітей дошкільного віку з природою.
2.2. Естетичність, творчість, креативність у виборі оформлення пошуково-дослідницьких 

ділянок та території закладу.
3. Конкурс ділянок проводиться за номінаціями:
• Номінація «Сад» - дерева: вишня, яблуня, груша, алича, слива;
• Номінація «Город» - грядка 2,5x70x15; відстань між грядками 

50-60 см; ширина основної доріжки 1 м; огорожа городу (паркан Ь-50 см, або із кукурудзи, 
соняшника; наявність паспортів на кожну рослину (табличок до овочевих культур не менше 10x15); 
відповідність овочевих культур на грядці вікові дітей: молодша група - 2 культури: цукровий горох, 
гарбузи і кабачки; середня група -  3-6 культур: цукровий горох,капуста, гарбузи і кабачки, буряк, 
огірок, редиска; старша група -  6-8 культур: цукровий горох, редиска, салат, помідори, огірки, 
капуста, морква і петрушка, гарбузи і кабачки; відповідність сортів до місцевих природних умов;

• Номінація «Ягідник» - кущі: малина, смородина чорна, біла, червона і жовта; агрус, 
суниці; наявність паспортів на кожну рослину (табличок до овочевих культур не менше 10x15);

• Номінація «Дерева та кущі» - дуб, каштан, липа, горобина, береза, клен, тополя, верба, 
горіх, спірея, форзиція, бузок, жимолость; віддаленість дерев та кущів від будівлі закладу відповідно 
вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів; наявність паспортів на кожну 
рослину (табличок не менше 10x15);

• Номінація «Дикорослі рослини» (куточок лісу і лук, лікарські рослини) -  дерева: ялина 
або смерека, сосна; кущі: калина, бузина, глід, чорниця, ліщина; трав’янисті рослини: ряст, зірочка 
жовта, первоцвіт, папороть та пеньок з грибницею, пролісок, фіалка, підсніжник, мати-й-мачуха, 
конвалія, вероніка дібровна, герань криваво-червона, дзвоники, тимофіївка, лисохвіст, тонконіг, 
конюшина рожева, конюшина повзуча, мишачий горошок, лядвенець, королиця, смілка, коронарій 
зозулячий, свербіжниця, звіробій, іван-чай, суниці, шавлія лучна;

• Номінація «Квітник» - форми квітників: стрічковий, рабатка, міксбордери (змішаний 
квітник); розташування квітників; забезпечення безперервності цвітіння квіткових рослин протягом 
весни-осені, урахування ярусності цвітіння квіткових рослин на квітниках; наявність килимових 
квітників, альпійських гірок;

• Номінація «Зернові культури» - хлібні зернові культури: пшениця, рис, жито, овес, 
ячмінь, кукурудза, просо, гречка; зернобобові культури: біб, горох, квасоля, сочевиця, соєві боби; 
наявність паспортів на кожну рослину (табличок не менше 10x15);

• Номінація «Метеомайданчик» - відповідність обладнання вимог Переліку: термометр для 
вимірювання температури повітря, барометр для виміру тиску, гігрометр для виміру вологості 
повітря, анемометр для виміру швидкості вітру, флюгер для виміру напрямку вітру, опадомір для 
виміру опадів, сонячний годинник, пісочний годинник; наявність схеми розташування обладнання; 
зручність, практичність розташуванфня обладнання;

• Номінація «Екологічна стежина» - наявність схеми екологічної стежини та зупинок за 
номінаціями огляду-конкурсу, привабливість зупинок для дітей різного дошкільного віку, 
задоволення пізнавальної потреби дітей відповідно вікових особливостей.

VI. Визначення і нагородження переможців конкурсу
Журі визначає переможців, які нагороджуються Грамотами, подяками управління освіти і 

науки Сумської міської ради та подарунками від міської профспілки.


