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Продовження додатка 

 

відповідність наданих матеріалів вимогам до оформлення  

(10-ти бальна шкала); 

результативність діяльності гуртка, творчого об’єднання (участь у масових 

заходах еколого-натуралістичного спрямування/10-ти бальна шкала); 

доцільність та системність діяльності (10-ти бальна шкала). 

Максимально можлива кількість балів – 50 (І м. – 50 – 41 б., ІІ м. – 40 – 31; 

ІІІ м. – 30 – 25 б.) 

Переможці та призери Конкурсу нагороджуються грамотами 

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації, учасники – грамотами комунального закладу освіти “Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, який формує банк 

даних кращих творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного 

профілю з метою популяризації педагогічного досвіду та його використання, 

оприлюднення в профільних педагогічних виданнях. 
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