
Технічне завдання на надання послуги зі створення освітнього 

онлайн-курсу  

“Екологізація сільського господарства для сталого розвитку громад” 

 

 1. Загальна інформація 

 1.1 Інформація про замовника  

Центр екологічних ініціатив “Екодія ” – членська громадська організація, 

яка об’єднує експертів та волонтерів з метою боротьби із глобальною 

зміною клімату, екологізації енергетики, транспорту та сільського 

господарства, а також підтримує місцеві громади й активістів у прагненні 

захисту своїх прав на чисте довкілля. 

 Поштова адреса: a/c 26, Київ, 01032  

Телефон: +38 044 357-78-41 

 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 52-А  

Виконавча директорка: Гозак Наталія Олександрівна 

1.2 Мета роботи і короткий опис. 

Створити відкритий навчальний онлайн-курс “Екологізація сільського 

господарства для сталого розвитку громад”. 

 Сільське господарство в Україні є одним із ключових секторів економіки, 

посідає третє місце у структурі ВВП, лідирує у структурі експорту та 

показує стійку тенденцію до зростання. Воно є рушієм соціальних та 

економічних процесів у сільській місцевості. Водночас воно має значний 

негативний вплив на довкілля через викиди парникових газів, забруднення 

водних і земельних ресурсів у зв'язку з надмірним внесенням агрохімікатів 

і пестицидів, неналежним зберіганням відходів тваринництва (гною) тощо. 

З іншого боку кліматична криза, деградація екосистем, природних ресурсів 

та сервісів створює виклики для господарської діяльності та життя у 

сільській місцевості. Сільські домогосподарства та дрібні сільгосп 

виробники є найбільш вразливими групами до проявів кліматичної кризи, 

обмеженим водозабезпеченням та іншими еколого-соціальними викликами.  

Щоб допомогти подолати ці виклики, ми плануємо онлайн курс 

“Екологізація сільського господарства для сталого розвитку громад” 

(робоча назва). Мета курсу - підвищення обізнаності цільової аудиторії і 



мотивування щодо використання сталих (екологічно збалансованих та 

соціально відповідальних) сільськогосподарських практик, які допоможуть 

зменшити та запобігти негативному впливу на довкілля, адаптуватись до 

кліматичних змін, а також створити можливості для сталого розвитку 

громад. 

Цільові аудиторії курсу (орієнтовні):  

- Представники сільськогосподарських дорадчих служб 

(консультаційні сервіси для аграріїв);  

- Представники органів місцевого самоврядування, об’єднаних 

територіальних громад, що відповідають за екологічний контроль на 

місцевому рівні; 

- Студенти аграрних спеціальностей;  

- Сільгосп виробники та агрономи. 

 

Цей курс буде створено в рамках проєкту “Перспективи сталого розвитку 

сільських територій”, що реалізується у співпраці із DRA (Німеччина) та за 

фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної 

Республіки Німеччини. 

 

1.3 Основні завдання 

1) підтримка у розробці концепції та структури курсу. Попередня 

структура курсу: 

 Вступ та що таке екологізація с/г, чому це важливо 

 Як регулюється вплив с/г на довкілля в Україні та світі 

 Вплив с/г на людей, довкілля і клімат. Кращі практики для 

зменшення впливу, зокрема те що стосується таких напрямків: 

o Агрохімікати 

o Обробіток землі 

o Полив 

o Запилення 

o Поводження з відходами 

 Вплив зміни клімату на с/г, та кращі практики для адаптації до 

наслідків зміни клімату 

 Природоорієнтовані рішення 



2) створення контенту курсу (відео, тексти, (інфо)графіки, тести, тощо для  

навчальних модулів) разом з нашими авторами та викладачами курсу; 

3) створення та монтаж відеоматеріалів курсу;  

5) запуск курсу та його технічна підтримка впродовж року після запуску; 

6) просування курсу у соціальних мережах та інших доступних 

майданчиках, де потенційно присутня цільова аудиторія; 

7) аналіз учасників курсу і оцінка їх задоволеності курсом; 

8) інші завдання, необхідні для реалізації та запуску онлайн-курсу, 

погоджені Сторонами.  

 

1.4 Очікувані результати  

Відповідно до технічного завдання ми очікуємо отримати готовий  освітній 

онлайн-курс, який: 

Має складатись з 4-5 блоків/модулів, які мають включати (але не 

обмежуватись) такими темами:  

- Вплив сільськогосподарської діяльності на компоненти довкілля: 

вода, повітря, ґрунти, біорізноманіття. Кращі сільгосп практики для 

зменшення і запобігання негативного впливу. 

- Кліматична криза та агро виробництво (зменшення викидів 

парникових газів та адаптація виробництва до проявів зміни клімату)    

- Природоорієнтовні рішення та екосистемні послуги (як заходи для 

мінімізації негативного впливу на довкілля та адаптації до зміни 

клімату)     

Тематичні блоки мають містити відео-ролики (всього 10 шт) з 

інтегрованими в них інфографіками до 10 хв кожен (окрім промовідео), 

текстові описи під кожним відео. Одне з 10 відео - промовідео для вступної 

частини курсу. Кожен блок має супроводжуватися  тестовими завданнями 

(автоматизоване оцінювання), а також передбачається фінальний тест за 

результатами якого успішним учасникам автоматизовано видається 

сертифікат.  

Очікуємо, що протягом 2022 року на курс має бути зареєстровано 

щонайменше 600  учасників. 100 з них пройшли курс та отримали 

сертифікат. 



За результатами оцінки очікуємо, що 80% учасників стверджують, що 

підвищили свою кваліфікацію та рівень знань у темі сталих екопрактик та 

вважають їх корисними та актуальними. 

 

2. Інформація для виконавців технічного завдання 

2.1 Вимоги до Виконавця: 

1) Наявність власної платформи для розміщення онлайн-курсу 

Можливість проведення повного циклу робіт, необхідних для створення 

онлайн курсу, включно з відео-виробництвом, звукозаписом та 

програмуванням. 

2) Наявний досвід створення не менше 3-х успішно реалізованих  онлайн 

курсів для дорослих, які Виконавець може надіслати для ознайомлення 

Замовником. 

3) Наявність електронного цифрового підпису (ЕЦП) та доступу до 

платформ електронного документообігу , наявність рахунку НЕ в Альфа-

банку чи іншому банку з російським капіталом.  

2.2. Завдання виконавця*  

Найменування робіт Термін виконання 

 

 

Початок роботи над створенням курсу 30 вересня 2021 р.  

Напрацювання контенту курсу з 

методистом та запрошеними експертами 

Жовтень-листопад 2021 р. 

 

Виробництво курсу Грудень-січень 2021 р. 

Запуск курсу  28 січня 2022 р. 

Промоція курсу  Лютий-березень 2022 р. 

Технічна підтримка курсу Впродовж 1 року після запуску 

 

*найменування та терміни виконання робіт будуть погоджені індивідуально з обраним 

Виконавцем. 

 


