
  
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   23.12.2010         №  _1/9-925__                    
від   ___ на №    

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

 
Про проведення Х Всеукраїнського  
конкурсу колективів екологічної  
просвіти загальноосвітніх і  
позашкільних навчальних закладів 

 
На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти 

на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України №785 від 
27.11.2010) та з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо вирішення 
екологічних і природоохоронних проблем, залучення її до активної 
природоохоронної діяльності, формування екологічної свідомості та дбайливого 
ставлення до природи Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді спільно з Комунальним закладом Київської обласної ради “Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини” планує провести з 17 по 19 травня 
2011 року в м. Біла Церква Київської області ІХ Всеукраїнський конкурс  
колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів (умови додаються). 

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

Заїзд і реєстрація учасників −  17 травня до 12.00 год. за адресою: Київська 
область, м. Біла Церква, б-р 50-річчя Перемоги, 90, Комунальний заклад 
Київської обласної ради “Центр творчості дітей та юнацтва Київщини”. 

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним 
автобусом  “Київ – Біла Церква” до зупинки “Критий ринок”. 

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

Від'їзд учасників – 19 травня 2011 року після 16.00. Керівників колективів 
просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях. 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Відповідальність за життя і здоров’я учасників покласти на керівників 
колективів. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає. 

Заявки на участь у конкурсі подати до 15 квітня 2011 року на адресу: 
КЗ КОР “Центр творчості дітей та юнацтва Київщини”, б-р 50-річчя Перемоги, 
90, м. Біла Церква, Київська область, 09113. 

За додатковою інформацією звертатися: у м. Києві – за телефонами 
0(44) 430-02-60, 430-04-91, е-mail: nenc@nenc.gov.ua, сайт: www.nenc.gov.ua; 
у м. Біла Церква: 0(4563) 4-18-27, моб.: 067 443 18 23, 099 149 08 10, факс 
0(4563) 6-46-45, е-mail: Ekolog_ctduk@ukr.net. 

Додаток на 4 арк. 
 
 
Заступник Міністра               І.П. Зайцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середницька А.Д. 486-15-32 
Вербицький В.В.   430-02-60 

http://www.nenc.gov.ua/
mailto:Ekolog_ctduk@ukr.net


Додаток до листа МОН 
від 23.12.2010 № 1/9-925 

 
Умови проведення 

ІХ Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Х 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. 

1.2. Організаторами Конкурсу є Національний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді спільно з Комунальним закладом Київської обласної ради “Центр творчості 
дітей та юнацтва Київщини”  (додаток 1). 

1.3. Безпосереднє керівництво Конкурсом здійснюється Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді.  
 

2. Учасники Конкурсу 
 

2.1. До участі в Конкурсі запрошуються колективи екологічної просвіти 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

2.2. 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. Кількісний склад колективу не 
повинен перевищувати 7 (учнів) та 1 (2) керівника. 

 
3. Порядок проведення Конкурсу 

 
 Конкурс проводиться щорічно та поетапно: 

- 1-й етап – обласний – проводиться протягом лютого; 
- 2-й етап – фінальний (Всеукраїнський) – проводиться протягом травня. 

 
4. Програма Конкурсу 

 
4.1. У програмі Конкурсу: 

- творчий виступ екологічного змісту − 15-20 хвилин; 
- презентація діяльності колективу “Екологічна просвіта в дії” − до 5 хв. 

4.2.Під час презентації колектив представляє досвід просвітницької діяльності в регіоні 
природоохоронного та екологічного напрямку з використанням плакатів, малюнків, 
фотографій, відеосюжетів тощо. Запис відеоматеріалу повинен бути на CD- або DVD-дисках із 
якісним звуком. 
 

5. Вимоги до творчого виступу та критерії оцінювання 
 

5.1. Тривалість конкурсного виступу колективу − до 20 хвилин. Допускається 
використання фонограм типу “мінус” на СD- або міні-дисках (крім формату МР3). 

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

Європи, України, області, району, міста, села в контексті загальноєвропейського процесу 
“Довкілля для Європи”  − 1-10 балів; 



- наявність сценарію та ілюстративного матеріалу до виступу (плакати, малюнки, 
фотографії, відеоматеріали про природоохоронну і екологічну діяльність колективу) (1-10 б.); 

- зв'язок з державними та громадськими екологічними організаціями при вирішенні 
проблеми, результативність проведеної роботи − 1-7 балів; 

- результативність проведених виступів у регіонах, їх документальне підтвердження − 
1-8 балів; 

- рівень виконавської майстерності − 1-10 балів; 
- оригінальність художнього оформлення − 1-10 балів; 
- використання засобів активізації аудиторії − 1-5 балів; 
- відповідність костюмів − 1-5 балів; 
- рівень режисури − 1-5 балів. 
Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив за виступ, – 70. 
5.3. Презентація діяльності колективу “Екологічна просвіта в дії” оцінюються за 

наступними критеріями: 
- новизна використаних форм і методів роботи − 12 балів; 
- дієвість проведеної роботи − 12 балів; 
- естетичність оформлення презентації − 3 бали; 
- рівень подання матеріалу презентації − 3 бали. 
Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив презентацію, – 30. 
Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив в цілому за виступ і 

презентацію, – 100. 
 

6. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 
 

6.1. Переможців Конкурсу визначає журі, склад якого затверджується Міністерством 
(додаток 2). 

6.2. Переможці Конкурсу визначаються за загальною сумою набраних балів. 
6.3. Колектив-переможець фінального етапу Конкурсу нагороджуються безкоштовною 

путівкою до Всеукраїнського табору «Юннат» Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді (м. Київ). 

6.4. Колективи-призери Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних ступенів.  
6.5. Журі конкурсу залишає за собою право присуджувати спеціальні премії. 
6.6. Право остаточного рішення щодо спірних питань належить голові журі.  

 



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

 
Склад організаційного комітету 

Х Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

 
Співголови оргкомітету: 

Вербицький Володимир Валентинович – директор Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, доктор педагогічних наук, 
професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Лахтадир Лариса Іванівна – перший заступник начальника головного управління освіти і 
науки Київської обласної державної адміністрації. 
Члени оргкомітету: 

Рохманюк Наталія Борисівна – головний спеціаліст відділу дошкільної, позашкільної, 
загальної середньої освіти головного управління освіти і науки Київської обласної державної 
адміністрації; 

Нестерук Тамара Василівна – директор Комунального закладу Київської обласної ради 
“Центр творчості дітей та юнацтва Київщини”; 

Пахомова Інна Андріївна – директор станції юних натуралістів м. Білої Церкви. 
 
 

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

 
Склад журі 

Х Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.  

Співголови журі: 
- Середницька Алла Дмитрівна – начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та 

захисту прав дитини Міністерства. 
- Вербицький Володимир Валентинович – директор Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук, професор 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Члени журі: 
- Радченко Тамара Дмитрівна –завідуюча відділом екології Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Мисюра Сергій Михайлович – начальник відділу аналітичного контролю, моніторингу та 

зв'язків з громадськістю Державного управління охорони навколишнього природного  
середовища в Київській області; 

- Матущенко Тетяна Антонівна – завідуюча навчально-методичним кабінетом природничих 
дисциплін; 

- Минзар Світлана Анатоліївна – заступник директора  Комунального закладу Київської 
обласної ради “Центр творчості дітей та юнацтва Київщини”; 

- Гаєвська Наталя Сергіївна – режисер-постановник Київського Академічного музично-
драматичного театру ім. П.К.Саксаганського. 



Додаток 3 
до умов проведення Всеукраїнського 
конкурсу колективів екологічної просвіти 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів 

 
Заявка 

на участь у Х Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти  
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

 
1. Область (місто): 
_____________________________________________________________________ 
2. Навчальний заклад: 
_____________________________________________________________________ 
3. Назва колективу: 
_____________________________________________________________________ 
4. Тема виступу: 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Список учасників: 
 

№ 
з/п 

Прізвище,  
ім’я, по батькові 

Дата 
народження 

Домашня адреса Клас  
чи назва гуртка 

1.     
2.     

 
6. Прізвище та ім’я капітана колективу: 
______________________________________________________________________ 
7. Прізвище, ім’я, по батькові керівника колективу: 
______________________________________________________________________ 
8. Посада керівника колективу у закладі: 
______________________________________________________________________ 
9. Контактний телефон керівника: 
______________________________________________________________________ 
10. Тип носія  відеоматеріалу: 
______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
М.П. 

Директор      ________________ __________________ 
       (підпис)      (прізвище, ініціали) 


