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доктор педагогічних наук,  
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____________________В.В. Вербицький  

 

«20» липня 2020 р. 

 

Розглянуто на засіданні педагогічної 
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Національного еколого-

натуралістичного  

центру учнівської молоді МОН 

України  

Протокол № 4  від «20» липня 2020 р. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський онлайн табір-захід  

«Дитячий екологічний парламент» 

 

І. Загальні положення 

 

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності 

Всеукраїнського онлайн табору-заходу «Дитячий екологічний парламент» (далі 

- Табір). 

 

2. Табір є однією з форм організації дистанційної позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму та масових онлайн заходів. 

 
3. Діяльність Табору будується на принципах гуманізму, взаємоповаги 

та спрямовується на розвиток здібностей дітей і молоді. 

 
4. У своїй діяльності Табір керується Конституцією України, законами 

України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими актами 

законодавства України, а також цим Положенням. 

 
5. Під час роботи Табору обробка персональних даних його членів 

здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 
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6. Координацію діяльності Табору, у тому числі інформаційне та 

організаційно-технічне забезпечення діяльності Табору, здійснює Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України (далі - НЕНЦ). 

 

II. Мета та завдання Табору 

 

1. Метою діяльності Табору є формування у дітей та молоді екологічної 

культури та мислення з використанням нових форм і методів виховання. 

 

2. Основними завданнями Табору є: 

 

отримання навичок екологічного споживання, сортування та переробки 

сміття; вивчення основ сучасної глобальної екологічної ситуації та 

впровадження набутих знань в повсякденне життя; 

 розробка декларації про свідоме споживання та екологічну культуру; 

 пошук нових форм і методів екологічного виховання дітей та молоді;  

створення умов для розвитку та самореалізації особистісного потенціалу 

дітей та молоді; 

формування навичок самоврядування та соціальної активності;  

координація діяльності дитячих громадських екологічних об'єднань 

України, регіональних осередків ДЕП; 

проведення просвітницької роботи серед широких верств населення щодо 

захисту і збереження довкілля, залучення дітей та учнівської молоді до участі у 

практичних природоохоронних заходах; 

співпраця з дитячими громадськими екологічними організаціями інших 

держав. 

 

3. Для реалізації мети та основних завдань Табір має право:  

організовувати та проводити просвітницьку роботу серед населення з 

питань захисту та збереження довкілля; 

організовувати природоохоронні акції;  

залучати учнівську молодь до розроблення проектів еколого- 

просвітницького спрямування; 

співпрацювати з дитячими громадськими екологічними організаціями 

інших держав; 

поширювати інформацію про свою діяльність; 

  

III. Структура та управління Табору 

 

3.1. Керівництво Табором здійснює координатор, який призначається 

директором Центру. 
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3.2. Штат Табору формується з педагогічного і технічного персоналу 

Центру, інших закладів освіти, студентів вищих навчальних закладів, 

 

3.3.  Координатор Табору 

 - здійснює координацію роботи Табору; 

- забезпечує розподіл обов’язків серед штату Табору; 

- формує та контролює точне виконання програми Табору. 

 

3.4. Взаємодію з учасниками Табору забезпечують вожаті через онлайн-

чати. 

 

3.5. До складу  учасників Табору входять лідери дитячого екологічного 

парламенту та представники юнацьких секцій товариств охорони природи, 

екологічних загонів, які діють при обласних, районних, міських еколого-

натуралістичних центрах, станціях юних натуралістів, дитячих громадських 

екологічних організацій, учні та вихованці закладів позашкільної та середньої 

освіти віком 10-16 років. Чисельність представників від кожної 

адміністративно-територіальної одиниці визначає НЕНЦ. 

 

IV. Права та обов’язки учасників Табору 

 

4.1. Учасники Табору мають право: 

використовувати всі надані матеріали; 

брати участь у Офіційному відкритті та закритті Табору; 

отримувати інформацію з різних напрямів діяльності Табору; 

подавати пропозиції щодо вдосконалення роботи Табору; 

отримувати заохочувальні подарунки за активну участь; 

здійснювати інші повноваження відповідно до цього Положення. 

 

4.2. Учасники Табору зобов’язані: 

виконувати вимоги цього Положення; 

дотримуватись правил внутрішнього розпорядку; 

вчасно та якісно виконувати завдання вожатих та координатора Табору;  

 

4.3.  Склад учасників Табору змінюється щороку.  

 

V. Програма Табору та принцип роботи 

 

1. Програма створюється з використанням різноманітних програм 

(Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, PowerPoint, Google forms, Zoom, 

Pinterest).  

 

2. Змістовне наповнення програми складається з основ екології, 

сучасних глобальних екологічних проблем та шляхів їх вирішення.  
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3. Формуються загони по 20 дітей, за якими закріплюються вожаті. 

 

4. Створюється онлайн-чат для координування роботи та взаємодії з 

загоном. 

 

5. Затверджується шкала оцінювання дитячої активності. 

 

6. Щодня учасникам табору надсилається чіткий Розклад (розпорядок 

дня). 

 

7. За кожне виконане завдання учасники Табору отримують бали. 

 

8. На офіційному закритті Табору за результатами набраних балів 

оголошуються переможці: «I місце», «II місце», «III місце», «Найактивніший 

загін». Всі учасники табору отримують сертифікат та подарунки. 

 

9. Вкінці роботи Табору формується великий відео-звіт з 

використанням матеріалів Табору та надісланих учасниками. 

 


