
 
СУМСЬКА    МІСЬКА     РАДА 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ 
вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 789-777 

E-mail:  osvita@smr.gov.ua   

 

НАКАЗ   
03.02.2021                                                                                        № 17 

 

Про міський освітній проєкт  

«Рішення в стилі ЕКО» 

 

 

 

На виконання Програми охорони навколишнього природного середовища  

м. Суми на 2019-2021 роки,  в  рамках заходів до Всесвітньої акції «Година Землі 

– 2021», з метою проведення освітньо-інформаційних природоохоронних заходів 

у закладах освіти міста, активізації роботи з вихованцями та педагогами закладів 

дошкільної освіти щодо формування  екологічної культури, поширення кращого 

педагогічного досвіду  

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Організувати та провести впродовж лютого-березня 2021 року міський 

освітній проєкт «Рішення в стилі ЕКО» у  закладах дошкільної освіти міста. 

 2.  Затвердити Положення про міський освітній проєкт «Рішення в стилі 

ЕКО» (додаток 1). 

 4. Затвердити склад журі (додаток 2). 

 5. Завідувачам закладів дошкільної освіти міста забезпечити участь 

вихованців і педагогів у   міському освітньому проєкті «Рішення в стилі ЕКО». 

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Комунального 

закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді  Харламову Л. М. 

 

 

Начальник управління  

освіти і науки                                                                 А.М.Данильченко 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:upravlenie_obraz@ukr.net


Додаток 1  

до наказу управління освіти і науки 

Сумської міської ради 

від 03.02.2021 року № 17 

     

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 про міський освітній проєкт «Рішення в стилі ЕКО» 

 

I. Загальні положення 

Управління освіти і науки Сумської міської ради,  Комунальний заклад 

Сумської міської ради  –  Сумський міський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді оголошують міський освітній проєкт «Рішення в 

стилі ЕКО» для вихованців закладів дошкільної освіти міста Суми. 

 

II. Актуальність теми 

Сьогодні екологічна oсвітa та виховання як в Україні, так i в усьому світi, є 

одним з найважливіших освітніх завдань. Заклад дошкільної освіти це перша 

сходинка збагачення дітей знаннями про природне оточення та підвищення їх 

обізнаності щодо раціонального використання природних ресурсів.  

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 

Проведення освітньо-інформаційних природоохоронних заходів у закладах 

дошкільної освіти міста; активізація роботи з вихованцями та педагогами щодо 

формування екологічної культури, навичок раціонального природокористування;  

поширення кращого досвіду вирішення екологічних проблем серед дошкільників 

міста Суми.  

 Завдання:  

 залучити педагогів та вихованців закладів дошкільної освіти до 

нестандартного вирішення екологічних питань по збереженню природного 

середовища; 

 виявити та розповсюдити кращий досвід, інновації в організації та 

проведенні екологічного виховання в закладах дошкільної освіти; 

формувати природничо-екологічну компетентність дошкільників. 

  

ІV. Учасники проєкту 

До участі в міському освітньому проєкті «Рішення в стилі ЕКО» 

залучаються вихованці та їх батьки,  педагогічні працівники  закладів дошкільної 

освіти міста. 

У рамках  проєкту для учасників передбачено проведення конкурсу «Еко 

іграшка». 

 



 

V. Порядок і терміни реалізації проєкту 

Протягом лютого-березня 2021 року в закладах дошкільної освіти міста 

рекомендовано провести конкурс «Еко іграшка» в рамках проєкту «Рішення в 

стилі ЕКО». Надати фотозвіт про реалізацію проєкту та роботу переможця 

конкурсу на кращу «Еко іграшку» на розгляд журі до Комунального закладу 

Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 19.03.2021. Разом зі звітом та роботою подається 

заявка від закладу дошкільної освіти і згода на обробку персональних даних 

учасника проєкту (додаток 1). 

 

VІ. Вимоги до оформлення конкурсних матеріалів 

Конкурсна робота у рамках реалізації проєкту «Рішення в стилі ЕКО» 

повинна бути виготовлена з природних матеріалів, бути безпечною для дітей. 

Захисне та декоративне покриття іграшок повинне бути стійким до дії 

слини, поту та вологої обробки. Збірно-розбірні іграшки (піраміди, кульки 

на стержнях, набори кілець) не повинні мати деталей діаметром менше 3 см. Ігри, 

що імітують холодну зброю (шпага, ніж) не повинні мати гострих кінців та 

різальних кромок. Деталі ігор, виготовлених з металу, дерева чи інших твердих 

матеріалів, повинні бути закріплені таким чином, щоб вони не могли бути 

роз’єднані чи розірвані. Якщо в іграшках використовуються літери, вони  повинні 

бути написані українською мовою. 

Фотозвіт оформлюється в довільній формі на глянцевому фотопапері 

формату А4. 

 

 

VІ. Критерії оцінювання конкурсних робіт 

Роботи оцінюються за такими критеріями: 

актуальність, новизна та відповідність темі проєкту; 

використання нетрадиційних  технік; 

естетичне оформлення та культура виконання; 

оригінальність та авторська техніка виконання; 

креативність та інноваційний підхід до створення іграшки. 

 

VІI. Нагородження переможців 

За підсумками  міського освітнього проєкту «Рішення в стилі ЕКО» 

визначаються переможці, які нагороджуються грамотами управління освіти і 

науки Сумської міської ради та подарунками. 

 

VІІІ. Фінансування 

Фінансування міського освітнього проєкту «Рішення в стилі ЕКО» 

здійснюється за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища м. Суми. 



 


