
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«12» березня 2020 р.  № 84
На № ________ від ____________________

 Керівникам наукових установ, 
закладів вищої освіти, 

 Директорам обласних еколого-  
натуралістичних  центрів  (станцій
юних натуралістів) 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу
рукописів навчальної літератури для 
закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму за аграрним,
біологічним та екологічним профілями

З  метою підвищення  якості  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного

напряму, реалізації компетентнісного підходу в позашкільній освіті, поліпшення її

навчально-методичного  забезпечення  Національний  еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді Міністерства освіти і  науки України у квітні 2020 року

започатковує Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для закладів

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму за аграрним, біологічним

та екологічним профілями.

Запрошуємо до участі у конкурсі науковців, аспірантів, педагогів-практиків. 

Матеріали надсилаються до 1 жовтня 2020 року на адресу: 04074, м. Київ,

вул.  Вишгородська,  19,  Національний еколого-натуралістичний  центр  учнівської

молоді  та  електронну  адресу  dragan@nenc.gov.ua з  поміткою  «Профільний

mailto:nenc@nenc.gov.ua


конкурс». Матеріали, подані з порушеннями зазначених вимог, не будуть включені

до видання.

Додаткова інформація – за телефонами: (044) 430-04-91, 430-22-22; моб. тел.

(063) 643-21-52 (Ольга Драган). 

Додаток: на 6 арк.

З повагою

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



   Додаток до листа НЕНЦ
від 12.03.2020р. №84

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури

для закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму за аграрним, біологічним та екологічним профілями

І. Загальні положення

1.1.  Це  Положення  визначає  порядок  організації  та  проведення
Всеукраїнського  конкурсу  рукописів  навчальної  літератури  для  закладів
позашкільної  освіти еколого-натуралістичного  напряму  за  аграрним,
біологічним та екологічним профілями (далі - Конкурс), його організаційне,
методичне і фінансове забезпечення, порядок участі та підбиття підсумків.

1.2.  Конкурс  проводить  Національний  еколого-натуралістичний  центр
Міністерства освіти і науки України (далі - НЕНЦ) спільно з галузевими
установами Національної академії наук України, Національною академією
педагогічних  наук  України,  Національною  академією  аграрних  наук
України, Національним університетом біоресурсів і  природокористування
України з метою поліпшення навчально-методичного забезпечення закладів
позашкільної  освіти,  підвищення  якості  позашкільної  еколого-
натуралістичної освіти.

1. 3. Основними завданнями Конкурсу є:

• підвищення  якості  та  удосконалення  змісту  позашкільної  освіти еколого-
натуралістичного напряму;

• забезпечення  гуртків,  груп,  секцій,  студій  та  інших  творчих  об’єднань
закладів  позашкільної  освіти  навчальною  літературою  за  еколого-
натуралістичним напрямом позашкільної освіти;

• підтримка творчо працюючих педагогів  закладів позашкільної освіти.

1.4. Конкурс проходить протягом квітня – жовтня 2020 року на засадах вікрито-
сті, прозорості і гласності.

Форма проведення Конкурсу — заочна.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  Міністерства
освіти і науки України та Інститут проблем виховання Національної академії наук
України.

1.6. До повноважень організаторів Конкурсу належать:



• формування пропозицій щодо персонального складу організаційного коміте-
ту Конкурсу, експертних комісій та забезпечення належних умов для їх робо-
ти;

• зберігання документації, що стосується Конкурсу;

• аналіз результатів Конкурсу;

• опрацювання зауважень та пропозицій щодо проведення Конкурсу;

• підведення підсумків та оприлюднення результатів Конкурсу.

1.7. Конкурс проходить у  категорії Навчальна література з еколого-натуралі-
стичного напряму позашкільної  освіти за  аграрним, біологічним та  екологічним
профілями.

1.8. У Конкурсі мають право брати участь фізичні та юридичні особи (автори,
авторські  колективи  закладів  позашкільної,  загальної  середньої,  професійної
(професійно-технічної)  і  вищої  освіти,  наукових установ  незалежно від  фахової
освіти, педагогічного стажу та віку (далі - учасники).

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

1.10.  Під  час  проведення  Конкурсу  обробка  персональних  даних  учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних да-
них».

ІІ. Умови проведення конкурсу

2.1. Конкурс оголошується наказом  НЕНЦ та оприлюднюється на офіційному
веб-сайті  НЕНЦ.

2.2. Для участі у Конкурсі учасники подають до оргкомітету  такі документи:

• заяву на участь у Конкурсі,  яка містить інформацію про персональні  дані
учасника Конкурсу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, нау-
ковий  ступінь,  контактні  телефони,  електронна  адреса),  профіль  еколого-
натуралістичного  напряму позашкільної  освіти,  назву рукопису з  його ко-
ротким описом;

• один примірник рукопису Навчальної літератури (далі  -  рукопис) на папе-
ровому та електронному носіях.

Конкурсні матеріали подаються українською мовою і надсилаються єдиним фай-
лом до 1 жовтня 2020 року на електронну адресу Конкурсу: dragan@nenc.gov.ua (з
поміткою "Профільний конкурс").

Всі  види навчальної  літератури мають текстологічно і  за  змістом відповідати
визначеній  навчальній  програмі  з  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного
напряму  за  аграрним,  біологічним  та  екологічним  профілями,  які  мають  гриф
«Рекомендовано  Міністерством  освіти  і  науки  України»  або   «Схвалено  для
використання в позашкільних навчальних закладах» науково-методичною комісією
з  позашкільної  освіти  Науково-методичної  ради  з  питань  освіти  Міністерства
освіти і науки України, строк дії яких не перевищує  5 років. Література має бути



оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації,
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.
Загальні вимоги та правила складання».

Надіслані на конкурс матеріали не рецензуються і не повертаються. 

2.3.  Експертна  комісія  Конкурсу  розглядає  подані  учасниками  рукописи  та
визначають переможців Конкурсу. 

2.4. Оголошення про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-
сайті НЕНЦ.

 

ІІІ. Оформлення та критерії оцінювання  рукописів

3.1. Рукописи Навчальної літератури повинні відповідати таким критеріям:

• науковість змісту, доступність та індивідуальний підхід до навчання вихо-
ванців  (учнів,  слухачів)  засобами  позашкільної  освіти еколого-
натуралістичного напряму;

•  реалізація компетентнісного підходу в позашкільній освіті;

• практична  орієнтація  змістового  наповнення,  пов’язаного  з  повсякденним
життям,  навчальними  предметами,  які  вивчаються  в  закладах  загальної
середньої освіти; 

• спрямованість  на  формування  у  вихованців  (учнів,  слухачів)  здатності
використовувати  здобуті  знання  в  життєвих  ситуаціях  для  вирішення
практичних проблем; 

• реалізація міжпредметних зв’язків;

• впровадження SТЕМ-освіти в закладах позашкільної освіти;

• розвиток профільного та інклюзивного навчання за аграрним, біологічним,
екологічним  профілями  еколого-натуралістичного  напряму  позашкільної
освіти;

• конкретність  і  доцільність  уведення  наукових  понять,  загальноприйнятих
термінології  та  символіки,  розкриття  наукових  положень  з  урахуванням
досягнень сучасної  науки;

• відповідність віковим особливостям вихованців (учнів, слухачів); 

•

• спрямованість  навчального  матеріалу  на  розвиток  пізнавальних  і  творчих
здібностей  вихованців  (учнів,  слухачів),  мотивації  на  здійснення  освіти
впродовж життя; 

• сприяння професійному самовизначенню особистості;

• використання ІКТ, інших засобів навчання, типового обладнання, ілюстратив-
ного матеріалу тощо;



• відповідність мови рукопису нормам літературної мови. 

3.2. Рукописи мають бути виконані державною мовою (для навчання національних
меншин — мовою національної меншини з підрядковим перекладом, іноземців -
відповідною іноземною мовою з підрядковим перекладом).

Рукописи мають бути виконані комп’ютерним набором, стандартним шрифтом
(14 пунктів) через 1,5 інтервалу. На одному боці аркуша А4 має бути 28-30 рядків
по 50-60 знаків у кожному.

ІV. Організаційний комітет Конкурсу

4.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет
Конкурсу.

4.2.  Персональний склад організаційного комітету Конкурсу, до якого можуть
входити педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники закладів загальної
середньої,  професійної (професійно-технічної) і вищої освіти, органів управління
освітою,  наукових  і  науково-методичних  установ  та  організацій (за  згодою)
затверджується наказом НЕНЦ.

4.3. До організаційного комітету Конкурсу входять: 

Голова організаційного комітету: 

• розподіляє повноваження членів організаційного комітету; 

• керує роботою з організації та проведення Конкурсу. 

Члени організаційного комітету: 

• здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу; 

• забезпечують порядок проведення Конкурсу; 

• не втручаються в процес оцінювання розробок учасників Конкурсу. 

Секретар організаційного комітету: 

• здійснює прийом документів учасників Конкурсу за профілями;

• оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу; 

• сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації; 

• не втручається в процес оцінювання розробок учасників Конкурсу. 

До повноважень організаційного комітету Конкурсу входять:

• затвердження персонального складу експертних комісій етапів Конкурсу;

• забезпечення роботи експертних комісій етапів Конкурсу;

• визначення форм заохочення переможців і лауреатів етапів Конкурсу.

4.4.  Організаційний  комітет  Конкурсу  забезпечує  оприлюднення  результатів
Конкурсу на офіційному веб-сайті НЕНЦ.

 4.5. Рішення організаційного комітету Конкурсу щодо переможців і лауреатів
Конкурсу оформлюється протоколом, який підписують голова та всі його члени.

V. Експертні комісії Конкурсу



5.1.  Експертиза  рукописів,  поданих  на  Конкурс,  здійснюється  експертними
комісіями  Конкурсу,  які  формуються  організаторами  відповідно  до  профілів
еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, з яких проводиться Кон-
курс. Для цього подані на Конкурс рукописи оргкомітетом  Конкурсу передаються
головам експертних комісій упродовж трьох робочих днів після дати закінчення
прийняття документів, яка визначена наказом НЕНЦ.

5.2.  Експертні  комісії  Конкурсу  формуються  з  числа  представників  НЕНЦ,
педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників закладів позашкільної,
загальної середньої, професійної (професійно-технічної) і вищої освіти, наукових і
науково-методичних установ та організацій.

Персональний склад експертних комісій Конкурсу за поданням організаторів
Конкурсу затверджується протокольним рішенням організаційного комітету Кон-
курсу.

5.3. До складу експертних комісій Конкурсу не можуть входити учасники Кон-
курсу.

У  разі  подання  на  Конкурс  власного  рукопису  член  експертної  комісії  має
зробити про це заяву і скласти свої повноваження.

До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, що є близькими особами 
учасників Конкурсу. Терміни «близькі особи», «реальний конфлікт інтересів», 
«потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, наведених у Законі 
України «Про запобігання корупції».

5.4. Кількість членів експертної комісії Конкурсу не може бути менше ніж п’ять 
осіб.

5.5. До повноважень експертних комісій Конкурсу входять:

• оцінювання рукописів учасників Конкурсу;

• оформлення експертних висновків щодо якості рукописів;

• визначення переможців та лауреатів Конкурсу.

5.6.  Організація  роботи  експертної  комісії  покладається  на  її  голову,  який
організовує та проводить засідання, відповідає за оформлення документів експерт-
ної комісії. Голова експертної комісії обирається з числа членів експертної комісії
більшістю голосів.

5.7. Узагальнення результатів оцінювання рукописів відбувається на загальному
засіданні експертної комісії Конкурсу.

Засідання експертної комісії Конкурсу вважається правомочним у разі участі в
ньому не менше 2/3 її складу.

Остаточне рішення щодо визначення учасників Конкурсу, переможців та лауре-
атів  Конкурсу  приймається  більшістю  голосів  присутніх  на  засіданні  членів
експертної комісії Конкурсу. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос го-
лови комісії.



5.8. Рішення  експертної  комісії  Конкурсу  на  підставі  експертного  висновку
оформляється протоколом, який підписують голова та всі її члени, та передається
до організаційного комітету Конкурсу у день завершення роботи комісії.

5.9.  Учасникам  Конкурсу  організаційний комітет  Конкурсу  електронною
поштою надсилають повідомлення про результати їхньої участі в Конкурсі.

5.10. На підставі протоколів засідань експертних комісій Конкурсу Організацій-
ний комітет приймає рішення про підсумки Конкурсу, яке затверджується наказом
НЕНЦ.

VІ. Підбиття підсумків та нагородження переможців Конкурсу

6.1.  Переможці  Конкурсу  визначаються  за  кожним  профілем  еколого-
натуралістичного напряму позашкільної освіти на підставі  протоколу експертної
комісії Конкурсу та затверджуються відповідним наказом  НЕНЦ.

6.2.  Переможцями  вважаються  учасники  Конкурсу,  які  набрали  найбільшу
кількість балів за результатами Конкурсу відповідно до критеріїв їх оцінювання.

Лауреатами Конкурсу вважаються учасники, які набрали найбільшу кількість
балів за результатами Конкурсу та не визнані його переможцями.

6.3.  Переможці  та  лауреати  нагороджуються  дипломами та  цінними
подарунками організаторів Конкурсу.

6.4. Результати проведення Конкурсу оприлюднюються на веб-сайті НЕНЦ та
організаторів Конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних днів після його закінчен-
ня.

VІІ. Фінансування Конкурсу

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


	Директор НЕНЦ,

