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Щодо участі у Всеукраїнському
конкурсі «10х10» у 2017 році

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  (далі  -  НЕНЦ)  спільно  Українською
асоціацією  підприємств  водопровідно-каналізаційного  господарства
“Укрводоканалекологія” проводять з 18 січня до 15 червня 2017  року заочний
Другий  Всеукраїнський конкурс  «10х10».  Положення  про  конкурс  на  сайті
http://nenc.gov.ua/.

Конкурс  проводиться  з  метою  створення  розвиненої  всеукраїнської
мережі  закладів  (або  творчих  учнівських/дитячих  об’єднань)  еколого-
натуралістичного профілю, підвищення ролі та  статусу творчих педагогічних
колективів та закладів в суспільстві.

До  участі  у  Конкурсі  запрошуються  педагогічні  колективи
загальноосвітніх  та  дошкільних  навчальних  закладів  усіх  типів  і  форм
власності, в яких проводиться робота з еколого-натуралістичної освіти. 

За  підсумками  конкурсу  двадцять  переможців  в  номінаціях  (10
переможців  в  номінації  «Дошкільний  навчальний  заклад»,  10  переможців  в
номінації  «Загальноосвітній  навчальний  заклад»)  будуть  нагороджені
Почесними дипломами НЕНЦ та цінними подарунками від організаторів.

Координаційна робота щодо залучення педагогічних колективів до участі
в  даному  конкурсі  на  регіональному  рівні  покладається  на  позашкільні
навчальні заклади еколого-натуралістичного напряму обласного рівня.

Конкурсні  матеріали  надсилаються  єдиною  папкою  чи  файлом  до  15
червня  2017 року на  поштову адресу:  04074,  м. Київ,  вул. Вишгородська, 19,
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (з поміткою на
конверті  «Конкурс  10Х10»)  та  на  електронну  пошту  НЕНЦ:
komendantov@nenc.gov.ua (тема листа: «Конкурс 10Х10»). 

mailto:nenc@nenc.gov.ua
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Детальна  інформація  −  за  телефоном:  0  (44)  430-04-91.  Координатор
конкурсу – Володимир Комендантов (тел. 0674599528).

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор      В. В. Вербицький
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Протокол № ___
від «___»__________ 2015 р.

Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу «10х10»
(розвиток еколого-натуралістичних центрів, кабінетів, клубів, гуртків

та інших творчих учнівських об’єднань у загальноосвітніх та
дошкільних навчальних закладах)

 Загальні положення
1.1 Дане  положення  про  Всеукраїнський  конкурс  «10х10»  (далі  -  Конкурс)
визначає мету, завдання, порядок організації та проведення Конкурсу, порядок участі
в Конкурсі,  визначення переможців та призерів, умови отримання гранту, а також
засади його інформаційного забезпечення.

1.2.  Організатором  Конкурсу  є  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  (далі  -  НЕНЦ)  спільно  з
Українською  асоціацією  підприємств  водопровідно-каналізаційного  господарства
“Укрводоканалекологія”.

1.3. Координатором Конкурсу є НЕНЦ.

1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайті НЕНЦ не пізніше
ніж за один місяць до початку його проведення.

1.5.  Під  час  проведення  Конкурсу  обробка  персональних  даних  учасників
здійснюється  з  урахуванням  вимог  Закону  України  «Про  захист  персональних
даних».

2. Мета та завдання Конкурсу
2.1  Метою Конкурсу є  створення  розвиненої  всеукраїнської  мережі  закладів  (або
творчих  учнівських/дитячих  об’єднань)  еколого-натуралістичного  профілю,
підвищення  ролі  та  статусу  творчих  педагогічних  колективів  та  закладів  в
суспільстві.



2.2. Завдання Конкурсу:
 забезпечення прав дитини на позашкільну освіту;
 визначення тенденцій розвитку сучасних освітніх закладів, які забезпечують

профільну еколого-натуралістичну освіту;
 підвищення  престижу  закладів  освіти,  мотивації  до  використання  сучасних

засобів та форм навчання в позашкільній еколого-натуралістичній освіті;
 створення інноваційного простору, об’єднуючого заклади освіти (дошкільні,

загальноосвітні  та  позашкільні  навчальні  заклади),  які  працюють в  напрямі
еколого-натуралістичної освіти;

 оцінка  сприятливих  умов  для  розвитку  еколого-натуралістичної  освіти  в
регіоні;

 активізація роботи з дітьми та учнівською молоддю щодо формування у них
екологічної культури, залучення їх до практичної природоохоронної роботи та
інших біологічних напрямів; 

 профілізація  навчально-виховного  процесу;  організація  допрофільної  та
профільної підготовки учнівської молоді;

 розвиток  інформаційних  та  комунікативних  технологій,  організація
дистанційного навчання у навчальних закладах різних типів, в тому числі, для
дітей з особливими потребами;

 удосконалення  змісту  навчальних  програм,  форм  і  методів  навчання  та
виховання на основі підходів компетенції та активної діяльності;

 творчий, інтелектуальний, суспільний, духовний та фізичний розвиток дітей і
молоді; забезпечення їх культурних потреб і змістовного дозвілля.

3. Учасники Конкурсу:
До участі у Конкурсі запрошуються педагогічні колективи загальноосвітніх

та дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, в яких проводиться
робота з еколого-натуралістичної освіти. Участь в конкурсі здійснюється з ініціативи
навчального закладу, підтвердженням чого є заповнений згідно вимог конкурсу та
надісланий на адресу Оргкомітету лист-запит.

4.Номінації Конкурсу:
Конкурс поводиться з наступних номінацій:

 «Дошкільний навчальний заклад»
 «Загальноосвітній навчальний заклад» 

5. Очікувані результати Конкурсу
Створення  та  розвиток  еколого-натуралістичних  центрів,  кабінетів,  інших

творчих учнівських та дитячих об’єднань еколого-натуралістичного спрямування на
базі різних типів навчальних закладів сприятиме:

 створенню багаторівневої  розгалуженої  мережі  позашкільної  та  позакласної
освіти за еколого-натуралістичним напрямком роботи; 

 включенню педагогічних колективів навчальних закладів в систему обласних і
всеукраїнських профільних заходів,  проведення  підвищення кваліфікації  та
перепідготовки тощо; 

 виконанню Законів України та нормативно-правових документів Міністерства
освіти і науки України щодо розвитку позашкільної освіти. У подальшому, за
наявності матеріально-технічних ресурсів та соціального замовлення, еколого-



натуралістичні центри на базі різних типів навчальних закладів можуть бути
реорганізовані в позашкільні навчальні заклади з статусом юридичної особи. 
Крім  цього  слід  зазначити,  що  еколого-натуралістичний  напрям  роботи

органічно  вписується  практично  у  всі  види  виховної  діяльності  з  дітьми  та
учнівською молоддю та може бути легко адаптований до регіонального соціального
замовлення тощо.  Розвиток у таких центрах дитячих та  молодіжних громадських
екологічних  організацій  (об’єднань)  дозволить  залучати  зовнішні  ресурси  та
включати учнівську молодь у процеси розбудови громадянського суспільства. Це у
свою чергу дозволить комплексно вирішувати інші питання, в першу чергу виховні. 

6. Порядок та терміни проведення Конкурсу 

6.1 Для участі у конкурсі необхідно надіслати:
 заявка (з основним матеріалом); 
 план  роботи  навчального  закладу  або  його  розділи,  де  відображено

роботу  щодо  організації,  проведення  та  результативності  еколого-
натуралістичної освіти;

 додатки (за наявності). 

6.2.  За  результатами  конкурсу  визначаються  кращі  навчальні  заклади  (10
загальноосвітніх та 10 дошкільних навчальних закладів).

6.3. Матеріали повинні бути оформлені згідно умов даного положення з додатками
та відповідати всім зазначеним вимогам.

Запропоновані  на  конкурс  матеріали  повинні  відображати  дійсний  рівень
роботи навчального закладу із здійснення еколого-натуралістичної освіти.

6.4. Конкурс проводиться в заочному форматі із 18 січня до 15 червня 2017 року.

6.5. Усі матеріали подаються українською мовою і надсилаються єдиною папкою чи
файлом  до  15  червня  2017  року  на  поштову  адресу:  04074,  м.  Київ,  вул.
Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
(з  поміткою  на  конверті  «Конкурс  10Х10»)  та  на  електронну  пошту  НЕНЦ:
komendantov@nenc.gov.ua (тема листа: «Конкурс 10Х10»).

6.6. Матеріали, надіслані на конкурс, не повертаються. 

6.7.  Роботи,  подані  невчасно,  та  які  не  відповідають  вимогам і  визначеним
номінаціям, не розглядаються.

6.8. Інформація про підсумки проведення конкурсу та переможців конкурсу будуть
розміщені  на  сайті  НЕНЦ:  www.nenc.gov.ua та  Української  асоціації  підприємств
водопровідно-каналізаційного  господарства  “Укрводоканалекологія”
www.  ukrvodokanal  .  in  .  ua.

7. Організаційний комітет Конкурсу
7.1.  Для  організації  та  проведення  Конкурсу створюється організаційний комітет.
Склад організаційного комітету затверджується наказом директора НЕНЦ.



7.2. До складу організаційного комітету входять представники НЕНЦ, Української
асоціацієї  підприємств  водопровідно-каналізаційного  господарства
“Укрводоканалекологія”,  загальноосвітніх  та  дошкільних  навчальних  закладів  (за
згодою).

7.3. Організаційний комітет очолює голова.
Голова організаційного комітету:

 розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

7.4. Члени організаційного комітету:
 здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;
 забезпечують порядок проведення Конкурсу.

7.5. Секретар організаційного комітету:
 оформляє документи щодо проведення та підведення підсумків Конкурсу;
 сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації;
 відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення Конкурсу.

8. Журі Конкурсу
8.1.  Журі  Конкурсу  формується  з  метою  забезпечення  об'єктивності  оцінювання
проектів учасників та визначення переможців Конкурсу.

Журі створюється для оцінювання проектів учасників у кожній номінації.

8.2. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних працівників загальноосвітніх,
позашкільних і дошкільних навчальних закладів, наукових установ та організацій (за
згодою).

До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, що є близькими особами
учасників Конкурсу. 

8.3.  Кількість членів журі в кожній номінації  становить не більше 5-6 осіб та не
повинна перевищувати третини від кількості учасників Конкурсу.

До складу журі в кожній номінації Конкурсу входять: голова журі, члени та
секретар журі.

8.4. Склад журі затверджується наказом директора НЕНЦ.

8.5. Журі в кожній номінації Конкурсу очолює голова.
Голова журі:

 організовує роботу членів журі;
 проводить засідання журі;
 бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу;
 затверджує список переможців і призерів Конкурсу.

8.6. Члени журі:
 беруть участь в оцінюванні проектів учасників Конкурсу;
 заповнюють оцінювальні протоколи;



 визначають переможців Конкурсу.

8.7. Секретар журі:
 призначається з числа працівників НЕНЦ;
 забезпечує збереження поданих на Конкурс матеріалів;
 забезпечує систематизацію та оформлення документації Конкурсу.

9. Вимоги до поданих матеріалів 

9.1.  До  розгляду  приймаються  оригінальні  проекти,  виконані  однією особою або
групою осіб.

9.2. Матеріали мають бути надруковані (обсяг роботи – до 30 сторінок, формат А4,
гарнітура  –  TimesNewRoman,  розмір  шрифту  –  14,  міжрядковий  інтервал  –
одинарний, поля: ліве – 30 мм, з інших боків– 1,5 мм).

9.3 Заявка з основним матеріалом (див. додаток 1).

9.4. План роботи навчального закладу або його розділи, де відображено роботу щодо
організації, проведення та результативності еколого-натуралістичної освіти.

9.5. Додаткові матеріали (фото, презентація, відеосюжет та ін.).

10. Критерії оцінювання матеріалів учасників Конкурсу

10.1 Матеріали учасників Конкурсу оцінюються за такими критеріями:
l наявність, якість матеріалів, доступність викладу і логічність структури – до

10 балів;
l виховний  потенціал  проекту  та  відповідність  віковим  особливостям

вихованців – до 10 балів;
l актуальність, перспективність та творчий потенціал проекту– до 15 балів;
l оригінальність та ефективність шляхів реалізації проекту– до 15 балів;
l вагомість  обґрунтування  на  отримання  фінансування  та  адекватність

необхідних витрат– до 15 балів;
l ступінь підготовки учасників та терміни реалізації проекту– до 15 балів;
l врахування запитів дітей, учнівської молоді, батьків та громади– до 10 балів;
l практична спрямованість проекту– до 10 балів.

10.2  Загальна  максимальна  сума  балів,  яку  може  отримати  учасник  за  участь  у
Конкурсі, - 100 балів. 

11. Підведення підсумків Конкурсу

11.1.  Переможці  Конкурсу  визначаються  журі  в  кожній  номінації  окремо  за
кількістю набраних ними балів.

11.2. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом директора НЕНЦ.



11.3.  Двадцять переможців в номінаціях (10 переможців в номінації «Дошкільний
навчальний  заклад»,  10 переможців  в  номінації  «Загальноосвітній  навчальний
заклад») нагороджуються дипломами лауреатів. Учасники Конкурсу, які не вибороли
призових місць, отримують грамоти учасника.

11.4  НЕНЦ  формує  Банк  даних  кращих  робіт  з  відповідних  номінацій.  Кращі
матеріали  будуть  використані  з  метою  популяризації  передового  педагогічного
досвіду та оприлюднені в профільних виданнях.



Додаток 1

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Назва проекту

2. Номінація

3.
Географічна зона охоплення проекту

(село, селище, місто)

4. Заклад (повна назва навчального закладу)

5 Прізвище, ім'я, по-батькові керівника закладу

6.
Адреса навчального закладу. Телефон/факс/e-
mail

7. Прізвище, ім'я, по-батькові керівника проекту

8. Телефон/факс/e-mail керівника проекту

9.
Керівник проекту (Прізвище, ім'я,  по-батькові,

кваліфікація)

10.
Виконавці проекту (Прізвище, ім'я, по-батькові,
кваліфікація, види діяльності)

11. Період реалізації проекту
з ________20__  по ______20__


	Директор НЕНЦ

