
 

   ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ,  МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР  УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

           Transcarpathian Regional Ecological and Naturalistic Center for Student Youth 
  

 
 

88017 м. Ужгород, вул.Загорська, 126. Ідентифікаційний код № 25440929. Тел/факс (031-2) 64-18-78 ,  

http://zoenc-edukit.uz.ua, email: zoenc.zag@gmail.com 

 

12.09.2022 р.   № 185 

  
 Керівникам (головам) ОТГ 

Начальникам місцевих органів 

управління освітою 

Керівникам закладів освіти 

 

Про проведення конкурсу методичних розробок 

«Інновативні методики екоосвіти»  
 

         Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
спільно з Інститутом еколого-релігійних студій, Міжрелігійним та громадським 
природоохоронним форумом Східної Європи (IRCEF) та Союзом охорони природи 
та біорізноманіття Німеччини (NABU) у рамках реалізації проєкту «Церкви, 
релігійні та громадські організації для екоосвіти національних меншин» за 
підтримки Міністерства іноземних справ Німеччини (Auswärtiges Amt) проводить 
конкурс методичних розробок «Інновативні методики екоосвіти». Умови 
Конкурсу додаються. 

Мета Конкурсу – поліпшення науково-методичного забезпечення, 
підвищення якості позашкільної еколого-біологічної освіти з учнівською молоддю, 
розвиток творчого потенціалу педагогів, поширення інноваційних досягнень, 
передового педагогічного досвіду.  

         Номінації Конкурсу: 
- «Екопросвітницьке заняття» (розробка уроку, тематичного заняття, екскурсії 

та ін.; можливе виконання у форматі «відео»); 
-  «Екологічна проза та поезія» (розробка екоказки, екооповідання, п’єса, 

вистава та ін.); 
- «Дидактичні розробки та ігри» (екорозмальовка, екопостер, робочий зошит, 

екоабетка, екоігри, екокалендар та ін.);  
- «Конкурс екоідей» (цікаві квести, конкурси, еколого-просвітницькі заходи). 

До участі в Конкурсі запрошуються як окремі педагогічні працівники, так і 
авторські творчі колективи закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

Конкурс проводиться в заочному форматі з 15 вересня до 21 жовтня 2022 
року.  

Конкурсні матеріали подаються українською мовою і надсилаються єдиним 
файлом до 21 жовтня 2022 року на електронну адресу Конкурсу: 
zoenc.biologia@gmail.com (з приміткою «Конкурс методичних розробок»). 

Підсумки конкурсу будуть опубліковані до 31 жовтня 2022 року на сайтах 
ЗОЕНЦ https://zoenc-edukit.uz.ua/ та IRCEF https://ircef.com/. 

Просимо інформацію про Конкурс довести до відома керівників, 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та закладів 
позашкільної освіти. 

Контактна особа: Величканич Ольга Михайлівна, 0508682066. 
 

Директор ЗОЕНЦ                                                                   Олександр ГЕРЕВИЧ 
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ПОЛОЖЕННЯ  

про конкурс методичних розробок 

«Інновативні методики екоосвіти»  
 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення конкурсу 
науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти.  
1.2. Конкурс науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти (далі Конкурс) проводиться з 
метою поліпшення науково-методичного забезпечення, підвищення якості 
позашкільної еколого-біологічної освіти з учнівською молоддю, розвитку 
творчого потенціалу педагогів, поширення інноваційних досягнень, 
передового педагогічного досвіду.  
1.3. Основними завданнями Конкурсу є:  
 підвищення професійної майстерності педагогів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, розвиток їхнього творчого потенціалу;  
 вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду 

роботи з дітьми та учнівською молоддю, задоволення їхніх потреб у 
професійному самовизначенні та творчій самореалізації;  
 впровадження в навчально-виховний процес позашкільних навчальних 

закладів освітніх програм та методик навчання, орієнтованих на досягнення 
завдань освіти в інтересах збалансованого (сталого) розвитку;  
 створення банку методичних матеріалів з організації еколого-

природоохоронної діяльності учнів;  
 підтримка творчо працюючих педагогів системи закладів позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного напряму. 
1.4. Безпосереднє керівництво Конкурсом здійснює Закарпатський обласний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (ЗОЕНЦ).  
1.5. Конкурс проводиться спільно з Міжрелігійним та громадянським 
природоохоронним форумом Східної Європи (IRCEF) та Союзом охорони 
природи та біорізноманіття Німеччини (NABU) у рамках реалізації проєкту 
«Церкви, релігійні та громадські організації для екоосвіти національних 
меншин» за підтримки Міністерства іноземних справ Німеччини (Auswärtiges 
Amt).  

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайтах ЗОЕНЦ та 
IRCEF, а також у соціальних мережах Facebook 
https://www.facebook.com/groups/366775880016215 та Instagram 
https://www.instagram.com/iers_ircef/.   

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

ІІ. Номінації Конкурсу 

- Номінація «Екопросвітницьке заняття» (розробка уроку, тематичного 
заняття, екскурсії та ін.; можливе виконання у форматі «відео»); 

- Номінація «Екологічна проза та поезія» (розробка екоказки, 
екооповідання, п’єса, вистава та ін.); 
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- Номінація «Дидактичні розробки та ігри» (екорозмальовка, екопостер, 
робочий зошит, екоабетка, екоігри, екокалендар та ін.); 

- Номінація «Конкурс екоідей» (цікаві квести, конкурси, еколого-

просвітницькі заходи). 
ІІІ. Учасники Конкурсу 

У Конкурсі запрошуємо взяти участь як окремих педагогічних 
працівників, так і авторські творчі колективи закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти (далі – учасники). 

ІV. Порядок і строки проведення Конкурсу 

2.1. Конкурс приурочений до Дня юного натураліста і проводиться 
заочно з 15 вересня  до 21 жовтня 2022 року.  

Конкурсні матеріали подаються українською мовою і надсилаються 
єдиним файлом до 21 жовтня 2022 року на електронну адресу Конкурсу: 
zoenc.biologia@gmail.com (з приміткою «Конкурс методичних розробок»). 

Підсумки конкурсу будуть опубліковані до 31 жовтня 2022 року на 
сайтах ЗОЕНЦ https://zoenc-edukit.uz.ua/ та IRCEF https://ircef.com/. 

 

V. Вимоги до надісланих робіт 

Роботи в заявлених номінаціях: 
- повинні бути оформлені в електронному вигляді; 
- бути обсягом не менше одного аркуша формату А4 (MS Word в форматі 

doc/docx, шрифт – TimesNewRoman, 12, інтервал – полуторний, поля – 

звичайні; 
- від одного автора приймається не більше 2 робіт; 
- не приймаються відскановані матеріали, надіслані у вигляді зображень. 

Кожна представлена на Конкурс робота повинна супроводжуватися 
заявкою, в якій необхідно вказати наступну інформацію: назва роботи, 
відомості про автора (ім'я та прізвище, місце роботи, посада, контактний 
телефон, поштова адреса, електронна пошта) (див. Додаток). 

Кожен автор може подати роботу в кількох номінаціях. 
Роботи, що не відповідають зазначеним вимогам, на Конкурс не 

приймаються. 
VІ. Підведення підсумків конкурсу 

Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами ЗОЕНЦ та цінними 
подарунками від організаторів та партнерів Конкурсу за: 

І місце – старт-годинник (Smart-Watch); 

ІІ місце – повербанк (Power Bank); 

ІІІ місце – бездротові навушники (навушники-bluetooth). 

Усі учасники конкурсу також отримають в подарунок електронні версії 
екопросвітницьких видань від організаторів конкурсу та партнерів. 

Переможці конкурсу будуть запрошені до подальшої співпраці з 
можливістю публікації наданих матеріалів.   

 

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 0508682066 Ольга 
ВЕЛИЧКАНИЧ (завідувачка відділу біології та дослідницько-

експериментальної роботи ЗОЕНЦ). 
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Додаток 

 

 

ЗАЯВКА  
на участь у конкурсі методичних розробок 

«Інновативні методики екоосвіти»  
 

 

1. Прізвище: __________________________________ 

2. Ім’я по батькові: ________________________________________________ 

3. Місце роботи автора та посада: ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. Номінація:________________________________________ 

5. Назва роботи: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Поштова адреса:___________________________________________________ 

7. E-mail: ________________________________________________ 

8. Контактний телефон: ______________________________________ 


