
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua 

 
від  11.03.10               №  
від   

__1/9-155_ 
___

Міністерство освіти і науки 
 на №    

Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій 

 
Про проведення ІХ Всеукраїнського 
конкурсу колективів екологічної просвіти 

 
Відповідно до Плану міжнародних і всеукраїнських очно-заочних масових 

заходів з учнівською та студентською молоддю на 2010 рік (наказ МОН від 
30.12.2009 № 1246) та з метою активізації участі учнівської молоді в 
природоохоронній роботі й екологічному русі, виявлення і поширення 
нетрадиційних форм роботи, формування екологічної компетентності школярів з 
14 до 16 травня ц.р. у м. Донецьку буде проведено ІХ Всеукраїнський конкурс 
колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів. 

До участі в заході запрошуються колективи екологічної просвіти 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів з Автономної Республіки 
Крим, областей України, міст Києва та Севастополя. 

Заїзд та реєстрація учасників − 1 4 травня з 7.00 до 13.00 год. за адресою: 
м.Донецьк, Ясиноватський р-н, селище Піски, вул.Леніна, 31, Обласний еколого-
натуралістичний центр. 

Проїзд від автостанції (р-н залізничного вокзалу): маршрутним таксі № 101 
чи автобусом № 101 до кінцевої зупинки “Центр селища Піски”. 

З метою організації зустрічі колективів просимо завчасно повідомити 
оргкомітету номери потягу та вагону. 

Від’їзд учасників конкурсу − 1 6 травня. Керівників колективів просимо 
завчасно придбати квитки на зворотній шлях. 

Відповідальність за життя та здоров`я учасників покласти на керівників 
колективів. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає. 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua�


Заявки на участь у конкурсі подати до 15 квітня на адресу: Обласний 
еколого-натуралістичний центр, вул. Леніна, 31, с-ще.Піски, Ясиноватський р-н, 
м. Донецьк, 83000. 

За додатковою інформацією звертатися: у м. Києві − за телефоном  
0 (44) 430-04-91, e-mail: nenc@nenc.gov.ua, сайт: www.nenc.gov.ua; у 
м. Донецьку − за телефонами 0 (62) 36-48-294; 36-48-446; 36-48-284, e-mail: 
oblenc@rambler.ru 

Додаток на 2 арк. 
 
 
 

Заступник Міністра      П.Полянський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середницька А.Д. 486-15-35 
Вербицький В.В.   430-02-60 
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Додаток 
до листа МОН 
від 11.03.2010 №1/9-155 

 
Умови проведення 

Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти  
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

 
І. Загальні положення 

I.1. Всеукраїнський конкурс колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів (далі − Конкурс) проводиться з метою активізації участі 
учнівської молоді в природоохоронній роботі та екологічному русі. 

I.2. Безпосереднє керівництво Конкурсом здійснюється Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді (додаток 1). 

 
ІІ. Порядок проведення конкурсу 

Конкурс проводиться щорічно та поетапно: 
- 1-й етап − обласний − проводиться протягом березня; 
- 2-й етап − фінальний (Всеукраїнський) − проводиться протягом травня. 

 
ІІІ. Учасники конкурсу 

III. 1. Для участі в Конкурсі запрошуються колективи екологічної просвіти 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

III.2. До участі у фінальному етапі Конкурсу запрошуються колективи екологічної 
просвіти, які посіли перші місця на республіканському Автономної Республіки Крим, 
обласному, Київському та Севастопольському міському етапі. До складу колективу входять 8 
осіб: 7 учнів і 1 керівник. 

 
ІV. Програма конкурсу та критерії оцінювання 

IV.1. У програмі Конкурсу: 
- творчий виступ екологічного змісту − 15-20 хвилин; 
- презентація діяльності колективу “Екологічна просвіта в дії” − до 5 хв. 

IV.2. Виступи колективів оцінюються за наступними критеріями: 
- актуальність порушеної у виступі екологічної проблеми та її соціальне значення для 

села, міста, району, області, України, Європи в контексті загальноєвропейського процесу 
„Довкілля для Європи”; 

- виконавська майстерність; 
- якість музичного та художнього оформлення; 
- володіння увагою глядача; 
- естетика костюмів і реквізиту, якість оформлення презентаційного матеріалу (плакати, 

малюнки, фотографії, відеоматеріали про природоохоронну й екологічну діяльність колективу 
тощо). 

 
V. Підведення підсумків Конкурсу та нагородження переможців 

V.1. Переможців Конкурсу визначає журі, склад якого затверджується Міністерством 
освіти і науки України (додаток 2). 

V.2.  Переможці Конкурсу визначаються за загальною сумою набраних балів. 
V.3. Колектив-переможець фінального етапу Конкурсу нагороджується безкоштовною 

путівкою до всеукраїнського табору “Юннат” Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді (м. Київ). 

V.4. Колективи-призери Конкурсу нагороджується дипломами відповідних ступенів. 



Додаток 1 
до умов проведення 
Всеукраїнського конкурсу колективів  
екологічної просвіти загальноосвітніх  
і позашкільних навчальних закладів 

 
Склад організаційного комітету 

Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

 
Співголови оргкомітету: 
Вербицький В.В. – директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, 
професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Ізмалкова В.О.  – завсектором позашкільних навчальних закладів та виховної роботи 
управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації. 

 
Члени оркомітету: 
Гордійчук С.Ф.  – головний спеціаліст сектору позашкільних навчальних закладів та виховної 

роботи управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації; 
Ладигіна Г.Н. – директор Донецького обласного  навчально-методичного центру культури; 
Єфімов В.В. – заввідділом екології Донецького облЕНЦ; 
Александрова Н.П. – заступник директора з навчально-виховної роботи Донецького облЕНЦ; 
Шатух Н.Ф.  – заступник директора з інформаційної та інструктивно-методичної 

роботи Донецького облЕНЦ; 
Васільєва В.М.    – методист Донецького облЕНЦ. 

 
 
Додаток 2 
до умов проведення 
Всеукраїнського конкурсу колективів  
екологічної просвіти загальноосвітніх  
і позашкільних навчальних закладів 

 
Склад журі 

Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

 
Голова журі: 
Тараненко В.І.. – заступник директора з науково-методичної роботи Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України. 
Члени журі: 
Радченко Т.Д. – завідувач відділом екології Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді МОН України; 
Вітіщенко І.Ю.– директор Донецького обласного еколого-натуралістичного центру; 
Слабенко М.І. – завідувач кабінетом інновацій та соціально-культурних програм Донецького 

обласного учбово-методичного центру культури; 
Пахомова О.О. – завідувач кабінетом технологій культурно-дозвіллєвої діяльності Донецького 

обласного навчально-методичного центру культури; 
Ловягін А.В. – методист I категорії кабінету інновацій та соціально-культурних програм 

Донецького обласного навчально-методичного центру культури; 
Сагірова О.М. – керівник театру екологічних мініатюр Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру; 
Гамбарян К.Р. – актор Донецького обласного театру юного глядача, керівник театру-студії 

“Bosanoga” (за згодою). 


