
  
Міністерство  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України 

Департамент   професійно-технічної   освіти 
 

01001, м. Київ,  вул. Хрещатик, 22  
Тел./факс  278-77-57, 279-92-40, 279-02-74 

 

__10.02.2012__ №  3.4/9-177 
На № ________ від _______  

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій 

 
Про проведення XІ Всеукраїнського 
конкурсу колективів екологічної 
просвіти загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів 
 

Відповідно до пункту 2.2 наказу МОНмолодьспорту від 27.01.2012 №74 
“Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та 
учнівською молоддю на 2012 рік” Міністерство інформує, що з  24 до 26 квітня 
ц.р. у м. Миргороді Полтавської області Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді буде проведений                              
XІ Всеукраїнський конкурс колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів (умови додаються). 

До участі в заході запрошуються колективи екологічної просвіти 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

Заїзд і реєстрація учасників – 24 квітня до 12.00 год. за адресою:                
м. Миргород Полтавської області, вул. Гоголя, 112, “Миргородкурорт”. 

Проїзд від залізничного вокзалу м. Миргорода: маршрутним таксі 
“Залізний вокзал – Центр” до зупинки “Центр”. 

З метою належної організації зустрічі колективів просимо завчасно 
повідомити оргкомітету номер потягу та вагону або автобусу. 

Від'їзд учасників – 26 квітня після 16.00 год.  
Керівників колективів просимо завчасно придбати квитки на зворотний 

шлях. 
Відповідальність за життя та здоров'я учасників покласти на керівників 

колективів. 



Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає. 

Заявки на участь у фінальному етапі конкурсі необхідно подати                 
до 6 квітня  2012 року на поштову адресу: Полтавський обласний             
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, пров. Госпітальний, 10,        
м. Полтава, 36003. 

Додаткова інформація: у м. Києві – за тел.: 0(44) 430-02-60, 430-04-91,      
е-шаіі: nenc@nenc.gov.ua, сайт: www.nenc.gov.ua; у м. Миргороді – за тел.:           
0 (50) 327-79-40, 0 (5355) 5-62-23 (контактна особа у м. Миргороді: – Кір’ян 
Володимир Вікторович); у м. Полтаві – за тел..: 0 (5322)7-41-24, e-mail: 
ekocentrpl@mail.ru (контактна особа у м. Полтаві – Сусахіна Людмила 
Володимирівна). 

Додаток: на 4 арк. 
 

 
Директор департаменту                 В.В. Супрун 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середницька А.Д. 486-15-32 
Вербицький В.В. 430-02-60 

mailto:nenc@nenc.gov.ua
http://www.nenc.gov.ua/
mailto:ekocentrpl@mail.ru


Додаток  
до листа МОНмолодьспорт 
від 10.02.2012  № 3.4/9-177 

 
Умови проведення 

XІ Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів 

 
1. Загальні положення 

 
1.1. XІ Всеукраїнський конкурс колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів (далі – Конкурс) проводиться з метою активізації участі 
учнівської молоді в природоохоронній роботі та екологічному русі. 

1.2. Організаторами Конкурсу є Національний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді спільно з Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді (додаток 1). 

1.3. Безпосереднє керівництво Конкурсом здійснюється Національним еколого- 
натуралістичним центром учнівської молоді. 
 

2. Учасники Конкурсу 
2.1. До участі в Конкурсі запрошуються колективи екологічної просвіти 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 
2.2. До участі у фінальному етапі Конкурсу запрошуються колективи екологічної 

просвіти, які посіли перші місця на республіканському Автономної Республіки Крим, 
обласному, Київському та Севастопольському міському етапі. Кількісний склад колективу –
до 9 осіб: 7 учнів і 1 (2) керівника. 

2.3. Для участі у фінальному етапі Конкурсу необхідно до 6 квітня  2012 року подати 
заявки на поштову адресу: Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді, пров. Госпітальний, 10,  м. Полтава, 36003. 
 

3. Порядок проведення Конкурсу 
Конкурс проводиться поетапно: 
- 1-й етап – обласний – проводиться у лютому 2012 року; 
- 2-й етап – фінальний (Всеукраїнський) – проводиться у квітні 2012 року. 

 
4. Програма Конкурсу 

4.1. Програма  Конкурсу передбачає: 
- презентування просвітницької та природоохоронної діяльності колективу в 

Міжнародний рік лісів (візитка колективу) – до 5 хв. 
        -  творчий виступ на тему:  “Міжнародний рік лісів”. 

4.2. Під час презентації колектив представляє досвід просвітницької діяльності 
природоохоронного напрямку, проведеної в Міжнародний рік лісів, з використанням 
плакатів, малюнків, фотографій, відеосюжетів тощо. Запис відеоматеріалу має бути на CD- 
або DVD-дисках із якісним звуком. 
 

5. Критерії оцінювання 
5.1. Виступи колективів оцінюються за наступними критеріями: 

       -  відповідність тематики конкурсу, актуальність та  соціальне значення порушеної у 
виступі екологічної проблеми – 1-5 балів; 

- оригінальність художнього оформлення – 1-5 балів; 
- рівень виконавської майстерності – 1-5 балів; 
- наявність сценарію та засобів активізації аудиторії (плакати, малюнки, фотографії, 

відеоматеріали тощо)  – 1-5 балів); 



- відповідність костюмів – 1-5 балів; 
- рівень режисури – 1-5 балів. 
Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив за виступ, – 30. 
5.2. Презентація просвітницької та природоохоронної діяльності колективу в 

Міжнародний рік лісів оцінюються за наступними критеріями: 
         - конкретна природоохоронна діяльність колективу в Міжнародний рік лісів – 1-5 балів; 
        - кількість та результативність проведених виступів у регіонах, їх документальне 
підтвердження   – 1-5 балів; 
       - зв`язок колективу з громадськими та природоохоронними організаціями – 1-5 балів; 
        - рівень подання матеріалу під час презентації  – 1-5 балів; 

Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив за презентування, – 20. 
Максимальна кількість балів, яку може отримати колектив в цілому за виступ і 

презентацію, – 50. 
 

6. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 
6.1. Переможців фінального етапу Конкурсу визначає журі, склад якого 

затверджується Міністерством (додаток 2). 
6.2. Переможці Конкурсу визначаються за загальною сумою набраних балів. 
6.3. Колектив-переможець фінального етапу Конкурсу нагороджуються 

безкоштовною путівкою до Всеукраїнського табору “Юннат” Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ). 

6.4. Колективи-призери Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних ступенів. 
6.5. Журі конкурсу залишає за собою право присуджувати спеціальні премії. 
Право остаточного рішення щодо спірних питань належить голові журі. 



Додаток 1 до умов проведення XІ 
Всеукраїнського конкурсу колективів 
екологічної просвіти загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів 

 
Склад організаційного комітету 

XІ Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

 
Співголови оргкомітету: 

- Вербицький Володимир Валентинович, директор Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, доктор педагогічних наук; 
- Мирошниченко Володимир Іванович, начальник Головного управління освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації. 

Члени оргкомітету: 
- Блажків Ігор Миронович, головний спеціаліст з виховної роботи та позашкільних 
закладів Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації; 
- Бедніна Віталій Григорович, директор Полтавського обласного еколого- 
натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Кір'ян Володимир Вікторович, директор Миргородського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді; 
- Нікітченко Антоніма Борисівна, начальник відділу освіти виконавчого комітету 
Миргородської міської ради. 

 
 

Додаток 2 до умов проведення XІ 
Всеукраїнського конкурсу колективів 
екологічної просвіти загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів 

 
Склад журі 

XІ Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

 
Голова журі: 

- Радченко Тамара Дмитрівна, методист Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 
 
Члени журі: 

- Смоляр Наталія Олексіївна, канд. біол. н., завідувач кафедри екології та охорони довкілля 
природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету         
ім. В.Г. Короленка; 
- Мельніченко Любов Іванівна, завідуюча відділом методичної роботи обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді; 
- Гостудим Олександр Миколайович, завідувач сектору природно-заповідної справи 
Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Полтавській області. 
- Івашкевичус Світлана Вікторівна, головний спеціаліст відділу Державної екологічної 
експертизи моніторингу навколишнього природного середовища та зв'язків з 
громадськістю Держуправління охорони навколишнього природного середовища у 
Полтавській області. 
Гриневич Наталія Григорівна, завідувач сектором лісовідновлення Полтавського 
обласного управління лісового та мисливського господарства. 



Додаток З  
до умов проведення ХІ Всеукраїнського конкурсу 
колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів 
 
Заявка 

на участь у XІ Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

 
1. Область (місто):  
__________________________________________________________________ 
2. Повна назва навчального закладу: 
__________________________________________________________________ 
3. Назва колективу: 
__________________________________________________________________ 
4. Тема виступу: 
 
5. Список учасників: 
 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім'я, по батькові 

Дата 
народження Домашня адреса Клас 

чи назва гуртка 

1.     
2.     

 
6. Прізвище та ім'я капітана колективу: 
__________________________________________________________________ 
 
7. Прізвище, ім'я, по батькові керівника колективу: 
__________________________________________________________________ 
8. Посада керівника колективу в закладі: 
__________________________________________________________________ 
9. Контактний телефон керівника: 
__________________________________________________________________ 
 
 
М.П. 
 
Директор обласного 
еколого-натуралістичного 
центру (СЮН)                            _____________                  __________________ 
               (підпис)                 (прізвище,ініціали) 


