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Щодо проведення
Всеукраїнського конкурсу проектів 
проведення літніх профільних 
науково-дослідницьких таборів-експедицій 
та наукових шкіл

На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти
на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2010
№785)  відповідно  до  затвердженого  Міністерством  освіти  і  науки  України
плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного  центру  на  2014  рік,
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  з
Національною  академією  педагогічних  наук  України  протягом  2014  року
проводять  Всеукраїнський  конкурс  авторських  сучасних  моделей  організації
дозвілля учнів в профільних таборах (далі - конкурс).

Конкурс проводиться з метою підвищення рівня та якості надання послуг
профільними  таборами;  узагальнення  та  поширення  кращого  досвіду
організації  оздоровлення  та  відпочинку  дітей;  стимулювання  інноваційної
діяльності,  розробки новітніх технологій у сфері оздоровлення та відпочинку
дітей;  підвищення  професійного  рівня  працівників  літніх  профільних
науково-дослідницьких таборів.

До участі в конкурсі запрошуються як окремі педагогічні працівники, так
і творчі колективи профільних таборів.

Учасники  конкурсу  до  20  жовтня  2014  року подають  матеріали
відповідно до Положення, що додається, на адресу оргкомітету:

04074,  м.  Київ,  вул.  Вишгородська,  19,  Національний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  (з  поміткою  на  конверті
“Конкурс проектів таборів”)  та  на електронну адресу:  katsurak@nenc.gov.ua.
Роботи обов’язково надсилаються в паперовому та електронному вигляді (для
створення електронного каталогу).

Координатор  конкурсу  від  НЕНЦ:  Кацурак  Вікторія  Петрівна,  тел.  для
довідок: (044) 430-22-22. 

Інформація про хід проведення конкурсу буде розміщена на сайті Центру:
www.nenc.gov.ua

Директор НЕНЦ В.В.Вербицький
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«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Національного

еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

В. В. Вербицький
_____________________

14.04.2014 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс проектів проведення літніх профільних
науково-дослідницьких таборів-експедицій та наукових шкіл

1. Загальні положення

1.1. Організатором Всеукраїнського конкурсу проектів проведення літніх
профільних науково-дослідницьких таборів-експедицій та наукових шкіл (далі
Конкурс)  є  Міністерство  освіти  і  науки  України,  Національна  академія
педагогічних  наук  України  та  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді.

1.2.  Конкурс  проводиться  з  метою  підвищення  рівня  та  якості  надання
послуг  профільними таборами;  узагальнення  та  поширення кращого досвіду
організації  оздоровлення  та  відпочинку  дітей;  стимулювання  інноваційної
діяльності,  розробки новітніх технологій у сфері оздоровлення та відпочинку
дітей;  підвищення  професійного  рівня  працівників  літніх  профільних
науково-дослідницьких таборів.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
- популяризація іміджу  літніх профільних науково-дослідницьких таборів

позашкільних навчальних закладів;
- інформування громадськості про роботу профільних таборів;
- відбір  креативних  ідей  для  створення  нових  ефективних  рекомендацій

щодо діяльності профільних таборів у вимірі сучасності.
1.4. До участі в Конкурсі запрошуються як окремі педагогічні працівники,

так  і  творчі  колективи  літніх  профільних  науково-дослідницьких  таборів
позашкільних навчальних закладів.

1.5.  Безпосереднє  керівництво  Конкурсом  здійснює  Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України.

1.6.  Під час  проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних».

1.7. Охорона та захист авторських прав щодо поданих на Конкурс матеріалів
здійснюються відповідно до чинного законодавства  України



2. Порядок і терміни проведення Конкурсу

2.1. Форма проведення Конкурсу – заочна.
2.2.  Для  участі  в  Конкурсі  необхідно  до  20  жовтня  2014  року  подати

заявку (форма додається) та методичні розробки відповідно до вимог пункту 3
даного Положення.

2.3. Підведення підсумків Конкурсу відбудеться до 25 грудня 2014 року.
2.4.  Методичні  розробки  надсилаються  на  адресу:  Національний

еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді,  вул.  Вишгородська,  19,  м.
Київ,  04074  (з  поміткою  на  конверті  “Конкурс проектів  таборів”)  та  на
електронну адресу:  katsurak@nenc.gov.ua.  Роботи обов’язково надсилаються в
паперовому та  електронному вигляді  (для створення електронного каталогу).
Роботи надіслані лише в електронному вигляді не приймаються.

2.5.  Роботи,  надіслані  на  Конкурс,  не  рецензуються  і  не  повертаються
авторам.

3. Вимоги до методичних розробок профільних таборів та критерії
оцінювання

3.1.  Загальні  вимоги  до  літніх  профільних  науково-дослідницьких
таборів-експедицій та наукових шкіл:

3.1.1.  На  Конкурс  приймаються  методичні  розробки  профільних
науково-дослідницьких таборів-експедицій та наукових шкіл.

3.1.2. У змісті методичної розробки повинні бути представлені:
- система роботи літнього профільного табору;
- зміст наукової-дослідницької діяльності та напрями табору;
-  основні  аспекти  виховання  учнівської  молоді  в  процесі  дослідницької
діяльності;
- поради вожатим щодо організації дозвілля учнівської молоді.

3.1.3.  Подані  на  Конкурс  методичні  розробки  мають  бути  виконані
українською мовою з дотриманням правописних норм, правил цитування та за
відповідною структурою.

3.1.4. На титульній частині методичної розробки має бути зазначена така
інформація:  офіційна назва загальноосвітнього та позашкільного навчального
закладу; офіційна назва профільного табору; адреса закладу; назва методичної
розробки; автори (прізвище, ім`я та по-батькові, посаду розписати повністю).

3.1.5. Загальний обсяг методичної розробки – 15 сторінок комп`ютерного
набору формату А4. З них: основного тексту – 10 сторінок, решта – додатки
(фотографії, таблиці, схеми, графіки тощо). Текст набирається гарнітурою Times
New Roman, розмір шрифту 14, без переносів, півтора інтервали, поля – по 15
мм зверху, знизу і справа, 25 мм зліва. 

3.1.6. Роботи, які не відповідають вимогам, визначеним цим Положенням,
конкурсним журі не розглядаються.

3.2. Критерії оцінювання методичних розробок профільних таборів:
Оцінювання методичних розробок, представлених на Конкурс, здійснюється за
критеріями:

- відповідність сучасному рівню розвитку педагогічної науки; 
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- актуальність і перспективність;
- відповідність  форм  і  методів  навчально-виховної  та

науково-дослідницької  роботи  віковим  особливостям  вихованців
(учнів, слухачів);

- новизна та прогресивність;
- результативність і дієвість;
- практична спрямованість.

4. Підведення підсумків Конкурсу

4.1.  Для  підведення  підсумків  Конкурсу  створюється  журі  з  числа
представників  Міністерства  освіти  і  науки  України,  Національної  академії
педагогічних  наук  України,  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді та інших позашкільних навчальних закладів.

4.2. За підсумками Конкурсу визначаються переможці та призери.
4.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І ступеню.
4.4.Призери Конкурсу нагороджуються дипломами відповідного ступеня.

4.5.  Кращі  матеріали  Конкурсу  рекомендуються  до  друку  у  фахових
періодичних виданнях.

5. Умови фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок
коштів, не заборонених чинним законодавством України.



Додаток до Положення про
Всеукраїнський конкурс проектів проведення 
літніх профільних науково-дослідницьких 
таборів-експедицій та наукових шкіл

Заявка

на участь у Всеукраїнському конкурсі проектів проведення літніх профільних
науково-дослідницьких таборів-експедицій та наукових шкіл

1. Прізвище
2. Ім’я
3. По батькові автора 
(авторів)
4. Тема розробки

5. Місце роботи

6. Посада
7. Поштова адреса
8. Тел/факс
9. Е-mail
10. Назва табору 
11. Поштова адреса табору
      Дата 
      

Підпис


