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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  
“ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 
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e-mail:  dneprunnat@ukr.net, http ://www.dneprunnat.dp.ua,  код ЄДРПОУ 02139966 

  

 

   04.11.   2021   № 01-15/248 

     
 
Про проведення обласного конкурсу 
“Краще творче учнівське об’єднання 
еколого-натуралістичного профілю” 
 

На виконання регіональної цільової соціальної програми “Освіта 
Дніпропетровщини до 2021 року” (зі змінами), затвердженої рішенням обласної 
ради від 21.12.2012 року № 389-17/VI, плану роботи комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
на 2021 рік, з метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, 
розповсюдження кращих педагогічних здобутків педагогів-новаторів, підтримки 
діяльності творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного профілю в 
закладах освіти області в грудні 2021 року проводиться конкурс “Краще творче 
учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю” (далі – Конкурс).  

Детальна інформація щодо Умов проведення Конкурсу додається. 
Звітні матеріали надаються до 15 грудня 2021 року в електронному 

вигляді на пошту комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” dneprunnat@ukr.net.  

 
Додаткова інформація – за тел. (095)213-33-90, контактна особа –  

Крикун Галина Віталіївна, заступник директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з виховної 
роботи. 
 
Додаток на 3 аркушах. 
 
 
Директор           Юрій ПЕДАН 
 
 
 
Крикун Г.В.  тел. (056)720-90-61 

 

Керівникам закладів освіти 



Додаток 

до листа комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 

   04.11.  2021    № 01-15/248п 

 
Умови проведення обласного конкурсу 

“Краще творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю” 

 

1.  Загальні положення 

1.1. Конкурс “Краще творче учнівське об’єднання” (далі – Конкурс) 

 проводиться щорічно. 

1.2. Організацію та проведення Конкурсу департамент освіти і науки 

обласної державної адміністрації здійснює спільно з комунальним закладом 

освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”. 

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 

- пошук та підтримка талановитої молоді, розвиток творчих здібностей; 

- створення умов для творчої самореалізації вихованців; 

- формування у дітей пізнавальних інтересів, ґрунтовних екологічних 

знань; 

- досягнення учнями певного рівня соціальної компетентності; 

- розвиток лідерських якостей, активної громадянської позиції; 

- заохочення учнівських колективів до проведення практичної 

природоохоронної, дослідницької, еколого-краєзнавчої, пошукової діяльності; 

- пошук нових форм, методів, моделей організації виховної роботи з 

вихованцями; 

- апробація та поширення кращих творчих здобутків педагогів 

загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних закладів освіти в галузі 

позашкільної екологічної освіти; 

- підтримка талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації та 

стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності; 

- створення інформаційного банку даних кращих прикладів досвіду 

роботи творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного профілю 

навчальних закладів. 

2. Учасники конкурсу 
2.1. Конкурс проводиться серед творчих учнівських об'єднань, гуртків 

еколого-натуралістичного спрямування закладів освіти усіх типів та форм 

власності.  

3.Вимоги до поданих матеріалів: 

3.1. Для участі у Конкурсі учасники подають до організаційного комітету 

заявку керівника творчого учнівського об’єднання (гуртка) на участь у 

Конкурсі (зразок додається) та конкурсні матеріали. 

Матеріали надсилаються на електронну пошту комунального закладу 

освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

dneprunnat@ukr.net. 
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3.2. Учасники Конкурсу надають звітні матеріали, що містять: 

- характеристику діяльності творчого учнівського об’єднання від закладу 

освіти, в якому воно працює; 

- анотацію творчих здобутків учнівського об’єднання у сфері 

позашкільної освіти, у якій зазначено провідну ідею діяльності, мету, новизну, 

практичне значення, результативність тощо; 

- власні методичні матеріали керівника творчого об’єднання: програми, 

посібники, методичні рекомендації та інше;  

- розробки занять гуртка (не менше двох) з різних тем програмного 

матеріалу;  

- фото-, відеоматеріали, копії документів та інших матеріалів, що свідчать 

про участь гуртка, іншого творчого учнівського об’єднання у масових заходах 

(конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках та інше). 

3.3.Технічне оформлення матеріалів: комп’ютерний набір здійснюється в 

текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 на одному 

боці аркуша паперу формату А 4 з міжрядковим інтервалом 1.  

Поля: ліве, верхнє і нижнє-20 мм, праве-15 мм. Усі сторінки, враховуючи 

додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 

1 не ставиться. 

4. Порядок та терміни проведення Конкурсу 

4.1. Конкурс проводиться у заочній формі. 

4.2. Конкурсні матеріали надаються до 15 грудня 2021 року. 

4.3. Оцінювання робіт учасників проводиться журі до 25 січня 2022 року. 

5. Критерії оцінювання Конкурсу 

5.1. Критеріями оцінки діяльності учасників Конкурсу є: 

- науково-методична актуальність представлених матеріалів (оцінюється 

за 10-ти бальною шкалою); 

- впровадження новітніх інноваційних технологій навчання та виховання, 

інтерактивних форм гурткової діяльності, оригінальність наданих матеріалів,  

новаторство (оцінюється за 10-ти бальною шкалою); 

- відповідність наданих матеріалів вищезазначеним вимогам п.5 

(оцінюється за 10-ти бальною шкалою); 

- результативність діяльності гуртка (участь у масових заходах еколого-

натуралістичного спрямування) – (оцінюється за 10-ти бальною шкалою); 

- доцільність та системність діяльності (оцінюється за 10-ти бальною 

шкалою). 

5.2. Максимально можлива  кількість балів – 50. 

6.  Порядок визначення переможців Конкурсу 

6.1. Переможців Конкурсу визначає журі. 

6.2. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються грамотами 

Департаменту. 

6.3. Інші учасники нагороджуються грамотами Департаменту за активну 

участь у Конкурсі. 

6.4. Затвердження визначених переможців Конкурсу здійснюється 

окремим наказом Департаменту. 
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6.5. Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” формує банк даних кращих творчих 

учнівських об’єднань еколого-натуралістичного профілю з метою 

популяризації педагогічного досвіду та його використання, оприлюднення в 

профільних педагогічних виданнях. 

 

Заявка 

на участь в обласному конкурсі  

“Краще творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю” 

 

1. Назва творчого учнівського об’єднання (гуртка). 

 

2. Кількість дітей у творчому учнівському об’єднанні (гуртку). 

 

3. Повна назва закладу освіти, поштова  адреса, телефон. 

 

4. Програма, за якою працює гурток (ким  і коли затверджена). 

 

5.  Прізвище, ім’я, по батькові керівника творчого учнівського 

об’єднання (гуртка), контактний телефон. 

 

6. Перелік наданих конкурсних матеріалів. 

 

7. Дата, підпис керівника творчого учнівського об’єднання (гуртка) 
 

 


