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Про проведення фахових конкурсів з 
педагогічної майстерності у 2020 році 
 

Відповідно  до  плану  роботи  НЕНЦ  на  2020  рік,  з  метою  підвищення
якості  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму  та  розвитку
творчого  потенціалу  педагогів,  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської  молоді  спільно  з  Всеукраїнською  асоціацією  педагогів-
позашкільників  «Фактор»,  Інститутом  педагогіки  Національної  академії
педагогічних  наук  України,  Інститутом  проблем  виховання  Національної
академії  педагогічних  наук  України  протягом  2020  року  проводять  серію
фахових педагогічних конкурсів, а саме: 

1.  Відкритий  рейтинг  якості  позашкільної  освіти  «Золота  когорта
позашкільників»  (положення  про  конкурс  в  додатках).  Термін  подання
матеріалів оргкомітету НЕНЦ — до 15 грудня 2020 року. 

2. Всеукраїнський конкурс програм, навчально-методичних матеріалів та
віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти
(положення про  конкурс  в  додатках).  Термін  подання  матеріалів  оргкомітету
НЕНЦ — до 10 грудня 2020 року; 

3. Всеукраїнська щорічна заочна виставка видавничої продукції з еколого-
натуралістичного  напряму.  Заочні  педагогічні  читання  «Позашкільна
педагогіка»  (положення  про  конкурс  в  додатках).  Термін  подання  матеріалів
оргкомітету НЕНЦ — до 10 грудня 2020 року. 

Матеріали надсилаються на адресу: Національний еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді,  вул.  Вишгородська,  19,  м.  Київ,
04074. 

Зауважуємо про  обов’язкове  дотримання  умов  проведення  конкурсу  та
вимог  щодо  оформлення  робіт  учасників  фахових  конкурсів  з  чітким

mailto:nenc@nenc.gov.ua


зазначенням на титульній сторінці назви конкурсу, номінації (напряму), автора
та наявності заповнених анкет-заявок. 

Якщо Положенням про проведення конкурсу передбачено обласний етап
проведення,  для  участі  у  ІІ  етапі  (Всеукраїнському)  направляються  роботи
переможців, які визначаються регіональними оргкомітетами та затверджуються
наказом департаменту освіти  і  науки  обласних,  Київської  міської  державних
адміністрацій за підсумками проведення І етапу Конкурсу.  

Детальну інформацію про умови проведення конкурсів можна отримати
за  телефонами:  (044)  430-02-60,  430-04-91.  Координатор  конкурсів:  Цюнь
Людмила  Олександрівна  (методист  НЕНЦ,  моб.  тел.:  0985970880,  e-mail:
ludmila@nenc.gov.ua).  

Додатки на 13 сторінках. 

З повагою

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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Положення  

про відкритий рейтинг якості позашкільної освіти  
«Золота когорта позашкільників»   

 
 І. Загальні положення  

1.  Рейтинг  проводиться  з  метою  виявлення  творчо  працюючих
педагогічних колективів  закладів  позашкільної  освіти:  розповсюдження
передового  педагогічного  досвіду,  пошуку  інноваційних  ідей  щодо
оновлення  змісту  навчання  та  виховання  дітей,  публічного  визнання
внеску  закладів  позашкільної  освіти  в  розвиток  системи  освіти,
формування іміджу закладів позашкільної освіти.  

2. Для відкритого Рейтингу створюється Організаційний комітет.  
3.  Оргкомітет  складається  з  голови  комісії,  заступника  голови

комісії, секретаря та членів Оргкомітету.

ІІ. Порядок проведення рейтингу і оформлення  матеріалів учасників 

1 . Формат проведення Рейтингу - заочний.  
2. Рейтинг проводиться за наступними категоріями:  

• «Заклади  позашкільної  освіти  обласного  підпорядкування»
(профільні,  комплексні  заклади  позашкільної  освіти  всіх  форм
власності);   

• «Заклади  позашкільної  освіти  районного  підпорядкування»
(профільні,  комплексні  заклади  позашкільної  освіти  всіх  форм
власності);  

• «Заклади  позашкільної  освіти  міського  підпорядкування»
(профільні,  комплексні  заклади  позашкільної  освіти  всіх  форм
власності).  
3.  Учасники рейтингу, заклади позашкільної  освіти,  до 15 грудня

2020 р. поточного року надсилають заявку учасника, узагальнений досвід
реалізації одного з пріоритетних напрямів розвитку позашкільної освіти
(далі - Матеріали) на адресу Оргкомітету (04074 Київ, вул. Вишгородська,
19, Національний еколого-натуралістичний центр).  

4.  Усі  Матеріали  подаються  українською  мовою  в  друкованій  та
електронній версії.  

5. Електронну версію надсилати за адресою: dragan@nenc.gov.ua
6.  Для  розгляду  представлених на  Рейтинг  матеріалів  Оргкомітет

створює журі і затверджує регламент його роботи. До складу журі входять
представники  Міністерства  освіти  і  науки  України,  профільних
науководослідних  установ,  громадських  педагогічних  організацій,
керівники закладів позашкільної освіти, працівники
інформаційних видань, підприємці.  

7. Журі оцінює надіслані Матеріали за такими критеріями:  



• інноваційний  потенціал  діяльності  ЗПО,  створення  унікального
освітнього  простору  нового  формату  (в  тому  числі  з  раннього
розвитку та раннього навчання дітей) (15 балів);  

• ефективність забезпечення доступності якісної позашкільної освіти,
створення  в  закладі  освіти  інклюзивного  освітнього  середовища
(створення рівних можливостей для всіх категорій дітей) (15 балів);

• наявність процесу моніторингу, системність та чіткість визначення
цілей і завдань та формування візії ЗПО (15 балів);  

• системність  та  результативність  використання  освітніх,  виховних
методик та технологій у ЗПО (15 балів);  

• ефективність взаємодії ЗПО з батьками, випускниками, державними
та громадськими організаціями, науковими установами, закладами
вищої освіти та наявність практичних результатів (15 балів);   

• створення  умов  для  організації  діяльності  сучасного
інформаційного простору ЗПО (15 балів);  

• високі показники конкурентоспроможності та забезпечення заходів
щодо поповнення основних фондів ЗПО (10 балів).  Максимальна
кількість балів – 100.  

  
ІІІ. Підбиття підсумків Рейтингу 

1. За загальною кількістю балів членами фахового журі у кожній
категорії визначаються переможці та  лауреати.   

2. Абсолютними переможцями Рейтингу стають учасники Рейтингу,
які набрали найбільшу кількість балів у відповідній категорії (профільні,
комплексні заклади позашкільної освіти всіх форм власності). Абсолютні
переможці Рейтингу нагороджуються дипломами «Флагман освіти». 

3. Учасники, які набрали більше 80-ти балів у відповідній категорії
(профільні, комплексні заклади позашкільної освіти всіх форм власності),
стають переможцями Рейтингу і нагороджуються Почесними дипломами. 

4.Учасники, які набрали більше 70-ти балів у відповідній категорії
(профільні, комплексні заклади позашкільної освіти всіх форм власності),
стають лауреатами Рейтингу і нагороджуються відповідними дипломами.

5.  Матеріали  Рейтингу  друкуються  у  фахових  виданнях,
розміщуються  на  сайті  Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді.  

6. Підсумки Рейтингу є колегіальним рішенням фахового журі, тому
перегляду не підлягають. У разі виникнення конфліктних та суперечливих
питань  щодо  результатів  оцінювання  конкурсних  випробувань
роз’яснення учасникам надає голова відповідного фахового журі.   
  

ІV. Фінансове забезпечення Рейтингу 
 

1. Витрати на організацію та проведення відкритого рейтингу якості
позашкільної  освіти  «Золота  когорта  позашкільників»  здійснюється  за



рахунок  коштів  із  джерел,  не  заборонених  чинним  законодавством
України.  

2.  Фінансова діяльність  щодо організації  та  проведення Рейтингу
здійснюється згідно з чинним законодавством України.  
    



Додаток до Положення  про відкритий рейтинг якості 
позашкільної освіти «Золота  когорта позашкільників» 

Анкета-заявка  
учасника відкритого Рейтингу якості позашкільної освіти 

«Золота когорта позашкільників» 
 

1. Повна назва закладу позашкільної освіти 
2. Категорія (вказати підпорядкування: обласне, районне, міське):  

- «Заклад позашкільної освіти __________ підпорядкування»  
3. Вказати профільний чи комплексний заклад позашкільної освіти. 
4. Повна адреса закладу позашкільної освіти 
5. Контактні телефони: E-mail: 
6. Назва конкурсної роботи 
7. Прізвище, ім’я, по батькові автора або авторів (повністю) 
8. Займана посада 
9. З положенням про конкурс ознайомлений (-а) 

 
Дата заповнення 
 
__________   __________________     
    (підпис)                   (ПІБ) 
__________   __________________     
    (підпис)                   (ПІБ) 
__________   __________________     
    (підпис)                   (ПІБ) 
 
Директор закладу  
позашкільної освіти    ПІБ (підпис) 
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Положення про Всеукраїнський конкурс 
науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти 

 І. Загальні положення 

1.1.  Це  Положення  визначає  порядок  організації  та  проведення
Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок  та  віртуальних
ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти. 

1.2.  Всеукраїнський  конкурс  науково-методичних  розробок  та
віртуальних  ресурсів  з  еколого-натуралістичного напряму  позашкільної
освіти  (далі  Конкурс)  проводиться  з  метою  поліпшення  науково-
методичного  забезпечення,  підвищення  якості  позашкільної  еколого-
біологічної освіти з учнівською молоддю, розвитку творчого потенціалу
педагогів, поширення інноваційних досягнень, передового педагогічного
досвіду. 

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 
1.  підвищення  професійної  майстерності  педагогів  позашкільних

навчальних закладів, розвиток їхнього творчого потенціалу; 
2.  вивчення,  узагальнення  та  поширення  кращого  педагогічного

досвіду роботи з дітьми та учнівською молоддю, задоволення їхніх потреб
у професійному самовизначенні та творчій самореалізації; 

3.  впровадження  в  навчально-виховний  процес  позашкільних
навчальних закладів освітніх програм та методик навчання, орієнтованих
на досягнення завдань освіти в інтересах збалансованого розвитку; 

4.  створення  банку  методичних  матеріалів  з  організації  еколого
природоохоронної та дослідницької діяльності учнів; 

5.  підтримка  творчо  працюючих  педагогів  системи  позашкільних
навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму. 

1.4.  Безпосереднє  керівництво Конкурсом здійснює Національний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і
науки України. 

1.5.  Конкурс  проводиться  спільно  з  Інститутом  педагогіки
Національної  академії  педагогічних  наук  України,  Інститутом  проблем
виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститутом
зоології  імені І.І.  Шмальгаузена Національної академії наук України (за
їхньою згодою). 

1.6.  Інформація  про  проведення  Конкурсу  розміщується  на  сайті
НЕНЦ,  а  також у  засобах  масової  інформації  не  пізніше  ніж  за  один
місяць до початку його проведення. 

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



ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться заочно у два етапи: 
• I етап - обласний (відбірковий) в І півріччі, за результатами якого

визначаються переможці; 
• II етап - Всеукраїнський (фінальний) в ІІ півріччі. 

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу 

3.1.  Для  організації  та  проведення  Конкурсу  створюється
організаційний комітет, склад якого затверджується наказом НЕНЦ. 

3.2.  До  складу  організаційного комітету  включаються  працівники
МОН  України,  НЕНЦ,  загальноосвітніх,  позашкільних  і  вищих
навчальних закладів, науково-дослідних інститутів (за згодою). 

3.3 . Очолює організаційний комітет голова. Голова організаційного
комітету: розподіляє повноваження членів організаційного комітету; керує
роботою з організації та проведення Конкурсу. 

3.4 . Члени організаційного комітету: 
1. здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;  
2. забезпечують порядок проведення Конкурсу; 
3.  не  втручаються  в  процес  оцінювання  науково-методичних

розробок учасників Конкурсу. 
3.5. Секретар організаційного комітету: 

• оформляє  документацію  щодо  проведення  та  підбиття  підсумків
Конкурсу; 

• сприяє  висвітленню  результатів  Конкурсу  в  засобах  масової
інформації;  

• не втручається в процес оцінювання науково-методичних розробок
учасників Конкурсу. 

ІV. Журі Конкурсу 

4.1  .  Журі  Конкурсу  формується  з  числа  педагогічних  і  науково-
педагогічних працівників  вищих та  позашкільних  навчальних  закладів,
наукових  установ  та  організацій  з  метою  забезпечення  об'єктивності
оцінювання  науково-методичних  розробок  та  віртуальних  ресурсів
учасників Конкурсу та визначення переможців. 

4.2 . Склад журі Конкурсу затверджується наказом НЕНЦ. 
4.3 . Кількість членів журі не може бути меншою ніж п'ять осіб. 

До складу журі входять голова журі, члени журі (3-5 осіб), секретар журі. 
4.4  .  До  складу  журі  Конкурсу  не  можуть  входити  особи,  що  є

близькими особами учасників Конкурсу. 
4.5 . Журі очолює голова.  Голова журі: 

• організовує роботу членів журі; 
• проводить засідання журі; 



• бере  участь  у  визначенні  переможців  і  призерів  Конкурсу;
підписує оціночні протоколи. 

4.6. Члени журі: 
9. забезпечують об'єктивність оцінювання під час проведення Конкурсу; 
10.заповнюють оціночні протоколи; 
11.визначають переможців і призерів Конкурсу. 
4.7.  Секретар  журі  забезпечує  зберігання,  систематизацію,  оформлення
документів і матеріалів Конкурсу.

V. Учасники Конкурсу
 

5.1  .  У Конкурсі  беруть участь як окремі  педагогічні  та  науково-
педагогічні працівники, так і авторські творчі колективи позашкільних та
вищих навчальних закладів, наукових установ (далі - учасники). 

5.2 .  Учасниками Конкурсу подаються заявка за  формою згідно з
додатком до цього Положення та рукописи науково-методичних розробок
та віртуальних ресурсів. 
Подані  на  Конкурс  рукописи  науково-методичних  розробок  повинні
відповідати вимогам пункту 6 цього Положення. 

5.3  .  За  підсумками  проведення  І  етапу  Конкурсу  визначаються
регіональними оргкомітетами та  затверджуються  наказом департаменту
освіти  і  науки  обласних,  Київської  міської  державних  адміністрацій
переможці,  роботи  яких  направляються  для  участі  у  ІІ  етапі
( Всеукраїнському ). 

5.4. У ІІ етапі Конкурсу беруть переможці І етапу. 
5.5.  Регіональні  оргкомітети  подають  до  10  грудня  2020р.

Всеукраїнському оргкомітету Конкурсу затверджений загальний наказ по
підведенню  підсумків  І  етапу,  заявку  учасників  за  формою  згідно  з
додатком до цього Положення та рукописи науково-методичних розробок
відповідно  до  вимог  пункту  6  цього  Положення  на  поштову  адресу:
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді,  вул.
Вишгородська,  19,  м.  Київ,  04074  (з  поміткою  на  конверті
"Всеукраїнський  конкурс  науково-методичних  розробок  та  віртуальних
ресурсів"). 

5.6. Матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді. 
5.7.  Роботи,  надіслані  на  Конкурс,  не  рецензуються  і  не

повертаються авторам. 
5.8.  Учасники  Конкурсу  зобов'язані  дотримуватись  вимог  цього

Положення

VI. Вимоги та критерії оцінювання рукописів науково-методичних
розробок та віртуальних ресурсів

6.1. Загальні вимоги до рукописів науково-методичних розробок. 



6.1.1.  На  Конкурс  приймаються  рукописи  науково-методичних
розробок  із  еколого-натуралістичного  напряму  позашкільної  освіти,  а
саме:

• навчальні програми гуртків та інших творчих об'єднань; 
• програми елективних курсів за різними науковими напрямами; 
• методичні  рекомендації  та  навчально-методичні  посібники  з

організації  науково-дослідницької  та  еколого-природоохоронної
діяльності  в  навчальних  закладах  різного  типу  для  учнів  різних
вікових категорій; 

• дидактичні та практичні матеріали для проведення дослідницьких
робіт; 

• навчальні  посібники  та  розробки  для  молоді  щодо  ефективної
організації самостійної роботи учнів; 

• проекти,  сценарії  масових  заходів  для  учнів  із  еколого-
натуралістичного напряму позашкільної освіти.
6.1.2.  Подані  на  Конкурс  роботи  повинні  відповідати  діючим

вимогам до науково-методичних розробок,  затверджених Міністерством
освіти і науки України. 

6.1.3. Оцінювання науково-методичних розробок, представлених на
Конкурс, здійснюється за критеріями: 

• відповідність сучасному рівню розвитку суспільства і науки; 
• актуальність і перспективність; 
• достатній теоретичний рівень та дослідницький характер; 
• новизна та прогресивність; 
• відповідність віковим особливостям вихованців; 
• результативність і дієвість; 
• практична спрямованість навчального матеріалу. 

6.2. Загальні вимоги до віртуальних ресурсів. 
6.2.1. До віртуальних ресурсів належать: віртуальні екскурсії, уроки,

тренажери, підручники, книги. 
6.2.2. Оцінювання віртуальних ресурсів, представлених на Конкурс ,

здійснюється за такими критеріями: 
• зміст  віртуального  ресурсу  (підбір  матеріалу,  інформативність,

зрозумілість і чіткість інформації, грамотність, можливість вибору
мови); 

• дизайн віртуального ресурсу (наявність заголовка,  чіткість тексту,
добір  колірної  палітри,  наявність  єдиного  стилю  оформлення,
відповідність та оптимальність графічних елементів змісту). 

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

VІІ. Визначення, нагородження переможців Конкурсу

7.1. За підсумками Конкурсу визначаються переможці та призери. 



7.2.  Результати  проведення  Конкурсу  затверджуються  наказом
НЕНЦ. 

7.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І ступеню. 
7.4.  Призери  Конкурсу  нагороджуються  дипломами  відповідного

ступеня 
7.5.  Кращі  матеріали  Конкурсу  рекомендуються  до  друку  у  фахових
періодичних виданнях.
 

VIII. Умови фінансування Конкурсу

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



Додаток до Положення про 
Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок та віртуальних

ресурсів з еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти

Заявка 
на участь у І (ІІ) етапі Всеукраїнського конкурсу науково- 

методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-
натуралістичного напряму позашкільної освіти 

1. Прізвище: 
2. Ім’я, по батькові: 
3.Тема розробки: 
4 .Тип розробки: 
5 .Науковий ступінь: 
6. Вчене звання: 
7. Місце роботи (навчання): 
8. Поштова адреса: 
9. Тел/факс: 
10. E-mail: 
Дата 
Підпис 

   
 



Додаток до листа НЕНЦ 
№ 366 від 03.12.2019 p. 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про щорічну Всеукраїнську виставку видавничої продукції з
позашкільної освіти 

1. Загальні положення

1.1.  Організатором  щорічної  Всеукраїнської  виставки  видавничої
продукції з позашкільної освіти (далі Виставка) є Національний еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України та Всеукраїнська асоціація педагогів позашкільників «Фактор». 

1.2.  Виставка  проводиться  з  метою  поліпшення  науково-
методичного  забезпечення  позашкільної  освіти,  розвитку  творчого
потенціалу  педагогів,  поширення  інноваційних  досягнень,  передового
педагогічного досвіду. 

1.3. Основними завданнями Виставки є : 
• забезпечення позашкільних навчальних закладів якісною сучасною

видавничою продукцією; 
• впровадження  в  навчально-виховний  процес  загальноосвітніх  і

позашкільних  навчальних  закладів  освітніх  програм  та  методик
навчання,  орієнтованих  на  досягнення  цілей  освіти  в  інтересах
збалансованого розвитку; 

• популяризація творчих здобутків, перспективних педагогічних ідей
та технологій; 

• систематичне  оновлення  та  поповнення  банку  методичних
матеріалів  з  організації  науково-дослідницької,  екологічної  та
природоохоронної діяльності учнів; 

• стимулювання  пошуку  оригінальних  підходів  до  вирішення
проблем удосконалення змісту навчально-виховного процесу; 

• пришвидшення  трансформації  перспективного  педагогічного
досвіду в широку педагогічну практику; 

• підвищення рівня  методичної  компетенції  в  умовах  продуктивної
дослідницької і творчої педагогічної діяльності; 

• розвиток акмеологічної культури педагогічних працівників. 
1.4. До участі у Виставці запрошуються педагогічні працівники усіх

типів  та  видів  позашкільних  навчальних  закладів,  наукові  та  науково-
педагогічні працівники. 
1.5. Виставка проводиться спільно з Інститутом інноваційних технологій і
змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Інститутом педагогіки
Національної  академії  педагогічних  наук  України,  Інститутом  проблем
виховання Національної академії педагогічних наук України, Інститутом
зоології  імені  І.І.  Шмальгаузена  Національної  академії  наук  України,
Інститутом  ботаніки  імені  М.Г. Холодного  Національної  академії  наук
України (за їхньою згодою).



2. Порядок та умови проведення Виставки
 

2.1. Для участі в Виставці необхідно щороку до 10 грудня 2020 р. 
подати  заявку  (форма  додається)  з  анотованим  переліком  матеріалів  у
паперовому  та  електронному  варіантах  та  видавничу  продукцію
відповідно до вимог пункту 3 даного Положення. 

2.2.  Експозиції  виставки  формуються  за  такими  тематичними
розділами:  «Модернізація  змісту  позашкільної  освіти»,  «Інновації  у
формуванні фахових компетенцій педагогів», «Механізм інтеграції освіти
і  науки  у  позашкільному  навчальному  закладі»,  «Науково-популярні
видання  для  дітей  та  юнацтва»,  «Позашкільний  навчальний  заклад  і
регіон:   енергія  інноваційної  взаємодії»,  «Реклама  досягнень
позашкільного навчального закладу». 

2.3. Підбиття підсумків Виставки відбувається щороку. 
2.4. Матеріали надсилаються на адресу: Національний

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19,
м. Київ, 04074 з поміткою "Всеукраїнська виставка видавничої продукції з
позашкільної освіти". 

2.5. Видавнича продукція, надіслана на виставку, не рецензується і
не повертається авторам.
 

3. Вимоги до видавничої продукції з еколого-натуралістичного
напряму позашкільної освіти, що подається на Виставку

 
3.1.  На  Виставку  подається  видавнича  продукція  з  еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти, підготовка і видання якої
здійснена відповідно до законів України «Про видавничу справу», «Про
авторське право і суміжні права», Державного стандарту України ДСТУ
3017-95  «Видання.  Основні  види.  Терміни  та  визначення»,  інших
нормативно-правових  актів  щодо  науково-методичного  забезпечення
позашкільної освіти. 

3.2.  Експозиції  Виставки,  сформовані  відповідно  до  тематичних
розділів,  зазначених  в  пункті  2.2.  цього  Положення,  можуть
доповнюватися  методичною  продукцією  прикладного  характеру:
сценаріями, матеріалами, що ілюструють роботу педагогічного колективу
над науково-методичною темою, проспектами, каталогами тощо. 

3.3. Подана на Виставку видавнича продукція має бути видрукована
українською мовою з дотриманням правописних норм, правил цитування,
оформлення  списку  використаної  літератури  та  за  відповідною
структурою. 
3.4.  На титульному листі  видання має  бути зазначена така інформація:
офіційна  назва  навчального  закладу;  ініціали,  прізвище  автора  чи
колективу авторів; назва роботи; населений пункт, рік.



4. Критерії оцінювання поданих видань

Подані видання оцінюються за такими критеріями : 
• актуальність та педагогічна доцільність видання; 
• новизна, оригінальність; 
• повнота та інформативність; 
• науково-теоретичний рівень; 
• стиль і доступність викладу, логічність структури; 
• дидактична досконалість; 
• виховний потенціал навчального матеріалу; 
• творчий потенціал навчального матеріалу; 
• якість оформлення і наочність; 
• можливість широкого практичного використання видання. 

5. Підбиття підсумків Виставки

5.1.  Для  підбиття  підсумків  Виставки  створюється  журі  з  числа
представників  Міністерства  освіти  і  науки  України,  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Інституту педагогіки
Національної  академії  педагогічних  наук  України,  Інституту  проблем
виховання  Національної  академії  педагогічних  наук  України,  Інституту
зоології   імені  І.І.  Шмальгаузена  Національної  академії  наук  України,
Інституту  ботаніки  імені  М.Г.  Холодного  Національної  академії  наук
України тощо. 

5.2. За підсумками Виставки: 
• готується  загальний  каталог  видавничої  продукції  з

екологонатуралістичного  напряму  позашкільної  освіти  виданої  у
поточному році; 

• на  базі  НЕНЦ  планується  організація  постійно  діючої  виставки
видавничої продукції з позашкільної освіти; 

• визначаються кращі видання (методична продукція ). 
5.3. Учасники Виставки отримують сертифікат, автори кращих робіт

нагороджуються відповідними дипломами. 
5.4.  Наказ  про  підсумки проведення  Виставки,  загальний каталог

розміщується на сайті https://nenc.gov.ua/, а також публікується в науково-
методичному віснику. 
  



Додаток до Положення про щорічну Всеукраїнську
 виставку видавничої продукції з 

позашкільної освіти 
 

Анкета-заява 
учасника Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти 
 
1.  Назва  позашкільного  навчального  закладу
(повністю)_________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
2.  Повна  адреса  закладу
___________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________ 
3. Номер телефону автора роб. _____________________________________
E-mail:__________________________________ 
4. Вид видавничої продукції _____________________________________ 
____________________________________________________________ 
5. Назва ______________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
6. Тематичний розділ виставки ____________________________________ 
_______________________________________ 
7.  Прізвище,  ім'я,  по  батькові  автора  або  авторів  (повністю)
______________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
8.  Займана  посада
_________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
9.  З  Положенням  про  Виставку
ознайомлений(а)_______________________ 
 
 
Дата заповнення ПІБ керівника позашкільного навчального закладу 
 
«____»________________20__    __________________________ 
 
Підпис____________________ 
 
Примітка: анкета-заява заповнюється окремо на кожний вид видавничої
продукції і надсилається за адресою Оргкомітету разом з виданнями. 


	Директор НЕНЦ,

