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Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України плану
роботи НЕНЦ на 2015 рік та з метою забезпечення права авторського творчого
колективу  на  вільне  висловлювання  шляхом  створення  дитячої  преси  з
природоохоронної та еколого-натуралістичної тематики Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у
2015  році  ініціює  проведення  Всеукраїнського  конкурсу-огляду  дитячої
преси з природоохоронної та еколого-натуралістичної тематики. 

До участі у конкурсі запрошуються авторські творчі колективи дошкільних,
середніх загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Для  участі  у  конкурсі  необхідно  до  19 грудня  2015  року подати  заявку
(форма додається),  анотацію до запропонованої  дитячої  преси та  періодичне
друковане видання на адресу оргкомітету: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська,
19,  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді.  На
конверті робиться помітка “ Конкурс-огляд дитячої преси”.

Детальна  інформація  –  за  телефонами:  0(44)  430-02-60,  430-04-91;  на
сайті:  www.nenc.gov.ua. Координатор конкурсу – Петлицька Вікторія Петрівна
(petlitskaya@nenc.gov.ua).

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький 
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«Затверджено педагогічною
 радою НЕНЦ

протокол №1 від 23.01.2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурс-огляд дитячої преси з природоохоронної та еколого-

натуралістичної тематики
 (під егідою журналу «Паросток»)

1. Загальні положення
1.1.  Організатором  Конкурсу-огляду  дитячої  преси  з  природоохоронної  та
еколого-натуралістичної  тематики  (далі  –  Конкурс)  є  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді.
1.2.  Це Положення ґрунтується на нормах законів України «Про позашкільну
освіту»,  «Про  видавничу  справу»,  «Про  авторське  право  і  суміжні  права»,
інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність позашкільних
навчальних закладів, Державного стандарту України ДСТУ 3017-95 «Видання.
Основні види. Терміни та визначення». 
1.3.  Конкурс  проводиться  з  метою  забезпечення  права  авторського  творчого
колективу  на  вільне  висловлювання  шляхом  створення  дитячої  преси  з
природоохоронної та еколого-натуралістичної тематики.
1.4. Ключове поняття цього Положення – преса.  Преса — друковані засоби
масової інформації (періодичні друковані видання), які виходять під постійною
назвою, з певною періодичністю протягом року. Під пресою розуміють газети,
журнали, альманахи, збірки, що мають визначений тираж.
1.4. Основними завданнями Конкурсу є:

-  реалізувати на практиці право авторського творчого колективу на вільне
висловлювання;
- розширити знання громадськості з природоохоронної освіти;
- розвивати навички критичного мислення;
-  розвивати  творчі  здібності  та  вміння  викладати свої  думки в  письмовій
формі;
- активізувати дітей та учнівську молодь в екологічній журналістиці.

1.5. До участі в Конкурсі запрошуються авторські творчі колективи дошкільних,
середніх загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів.
1.6.  Безпосереднє  керівництво  Конкурсом  здійснює  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді МОН України.

2. Порядок і терміни проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться заочно.
2.2.  Для  участі  в  Конкурсі  необхідно до  19 грудня  2015 року подати  заявку
(форма додається),  анотацію до запропонованої  дитячої  преси  та  періодичне
друковане видання відповідно до вимог пункту 3 цього Положення.
2.3. Підведення підсумків Конкурсу відбудеться до 16 березня 2016 року.
2.4.  Роботи  надсилаються  на  адресу:  Національний  еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 (з поміткою на
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конверті  “Конкурс-огляд  дитячої  преси”).  Роботи  в  електронному  вигляді  не
приймаються.
2.4. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються авторам.
2.5. Анотації до видань переможців будуть опубліковані в журналі «Паросток». 

3. Вимоги до дитячої преси
3.1.  Загальні  вимоги  до  дитячої  преси  з  природоохоронної  та  еколого-
натуралістичної тематики:
3.1.1. На Конкурс приймаються дитячі  газети,  журнали,  альманахи, збірки, що
мають визначений тираж.
3.1.2. Подана на Конкурс дитяча преса має бути виконана українською мовою з
дотриманням  правописних  норм,  правил  цитування  та  за  відповідною
структурою.
3.1.4. Дитяча преса, яка не відповідає вимогам, визначеним цим Положенням,
конкурсним журі не розглядається.
3.2. Основні вимоги до дитячої преси:
3.2.1.  Дитячі  журнали,  газети,  альманахи,  збірки  подаються  тільки  в
друкованому вигляді. 
3.2.3. Подані на Конкурс дитячі видання мають відповідати таким вимогам:
-  макети  дитячої  преси  повинні  мати  змістовне  текстове  наповнення,
розташування та оформлення;
- при розробці макетів дитячих видань слід враховувати місце згину, щоб не
спотворити  текст і не зіпсувати загальне сприйняття інформації;
-  потрібно  використовувати  якісні  ілюстрації,  які  збагачують  інформацію,
акцентують  увагу  на  основному  змісті  тексту  і  викликають  зацікавленість
(можливі фотографії).
3.2.4.  Анотація – це стисла характеристика змісту періодичного видання, яка
містить  мету, новизну, наукове  і  практичне  призначення  поданої  на  конкурс
дитячої преси. Анотація надсилається в паперовому вигляді обсягом до однієї
сторінки (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).
3.2.5. Дитяча преса буде оцінюватися за такими критеріями:
-  призначення  дитячого  друкованого  видання  (завдання,  які  перед  собою
ставить авторський творчий колектив);
- текстове наповнення;
- компетентнісний виклад матеріалу;
- врахування особливостей читацької аудиторії;
- концептуальні складові;
- художнє оформлення.

4. Підведення підсумків Конкурсу
4.1.  Для  підведення  підсумків  Конкурсу  створюється  журі  з  числа
представників  Міністерства  освіти  і  науки  України,  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді та інших позашкільних навчальних
закладів.
4.2. За підсумками Конкурсу визначаються переможці.
4.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами.
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Додаток до Положення про
Конкурс-огляд дитячої преси

 з природоохоронної та 
еколого-натуралістичної тематики

Заявка

на участь у Конкурсі-огляді дитячої преси 
з природоохоронної та еколого-натуралістичної тематики

1. Назва періодичного друкованого видання: 
____________________________________________________________________
2. Навчальний заклад: 
____________________________________________________________________
3. Прізвище, ім’я, по батькові членів авторського творчого колективу:            
__________________________________________________________________
4. Дані про членів авторського творчого колективу:
_________________________________________________________________
5. Адреса навчального закладу:
_________________________________________________________________
5. Тел/факс: 
__________________________________________________________________
6. Е-mail:__________________________________________________________ 

____________________ ________________________
               Дата                                                                                     Підпис


