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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»

Н А К А З
Я 7 с? м.Київ №  /%>

" ; * /  V

Про організацію та проведення 
Всеукраїнського конкурсу «Еко-погляд»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 
28 листопада 2019 року № 1498 «Про затвердження Плану всеукраїнських і 
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю 
на 2020 рік (за основними напрямами позашкільної освіти)» та з метою 
популяризації знань з екології, географії, дистанційного зондування Землі та 
суміжних галузей науки, підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді, 
залучення їх до науково-дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових 
відділень Малої академії наук України

/  V

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови проведення Всеукраїнського конкурсу «Еко- 
погляд», що додаються.

2. Затвердити склад організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу 
«Еко-погляд» згідно з додатком 1.

3. Затвердити склад журі Всеукраїнського конкурсу «Еко-погляд» згідно з 
додатком 2.

4. Забезпечити проведення у січні-квітні 2020 року Всеукраїнського 
конкурсу «Еко-погляд» відповідно до затверджених Умов.

5. Призначити відповідальними за проведення Всеукраїнського конкурсу 
«Еко-погляд» Пещеріну Т. В., заступника директора з навчально-виховної 
роботи НЦ «МАНУ» та Юрків Я. Я., завідувача лабораторії геоінформаційних 
систем та дистанційного зондування Землі НЦ «МАНУ».

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор О. Лісовий
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Національного центру 

«Мала академія наук України» 
«?<7»б}/ _____ 2020 року № /У>

; / /  V
УМОВИ

проведення Всеукраїнського конкурсу «Еко-погляд» 

I. Загальні положення

1. Ці Умови визначають порядок організації та проведення 
Всеукраїнського конкурсу «Еко-погляд» (далі -  Конкурс).

2. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 
здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти та вихованців (слухачів) 
закладів позашкільної освіти.

3. Метою проведення Конкурсу є популяризація знань з екології, 
географії, дистанційного зондування Землі (далі -  ДЗЗ) і суміжних галузей 
науки, підтримка обдарованих дітей та учнівської молоді, залучення їх до 
науково-дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень Малої 
академії наук України (далі -  МАНУ).

4. Основними завданнями Конкурсу є:
• залучення учнів до поглибленого вивчення екології, географії та ДЗЗ;
• розвиток пізнавальних інтересів учнів;
• організація індивідуальної та групової форм роботи з учнями;
• формування наукових основ і практичних навичок проведення 

самостійного наукового дослідження у вигляді проекту та стимулювання 
творчого вдосконалення учнів;

• підтримка обдарованих дітей.
5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу 

здійснюють: Національний центр «Мала академія наук України (далі -  
НЦ «МАНУ»), профільні інститути Національної академії наук України (далі -  
НАНУ).

6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному 
сайті НЦ «МАНУ».

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

II. Учасники Конкурсу

1. У Конкурсі беруть здобувані освіти з 1 по 12 класи закладів загальної 
середньої освіти, вихованці закладів позашкільної освіти (далі -  Учасники).
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2. Кожний Учасник має право представляти на Конкурс лише одну 
проектну роботу.

3. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись Умов проведення, 
програми проведення Конкурсу, норм поведінки та правил техніки безпеки.

III. Організаційний комітет Конкурсу

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 
комітет, персональний склад якого затверджується наказом НЦ «МАНУ».

2. До складу організаційного комітету входять представники МОН, 
НЦ «МАНУ», НАНУ та громадських організацій (за згодою).

3. Очолює організаційний комітет голова. Голова організаційного 
комітету: визначає та розподіляє повноваження членів організаційного 
комітету; керує роботою з організації та проведення Конкурсу.

4. Члени організаційного комітету: здійснюють роботу щодо організації 
Конкурсу; забезпечують порядок проведення Конкурсу.

5. Секретар організаційного комітету: оформляє документацію щодо 
проведення Конкурсу та підведення підсумків; забезпечує зберігання 
документів і матеріалів щодо проведення Конкурсу; сприяє висвітленню 
результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

IV. Журі Конкурсу

1.Журі конкурсу формується з метою забезпечення об’єктивності 
оцінювання проектних робіт Учасників та визначення переможців.

2. Журі Конкурсу формується із педагогічних, науково-педагогічних і 
наукових працівників закладів позашкільної та вищої освіти, наукових установ 
(за згодою). Персональний склад журі затверджується наказом НЦ «МАНУ» за 
поданням Голови організаційного комітету Конкурсу.

3. До складу журі Конкурсу входять: голова, секретар та члени журі.
4. Голова журі: організовує роботу членів журі; проводить засідання журі; 

бере участь у визначенні переможців Конкурсу; затверджує список переможців 
Конкурсу.

5. Члени журі: забезпечують об’єктивність оцінювання надісланих 
проектних робіт учасників, заповнюють протоколи, визначають переможців 
Конкурсу.

6. Секретар журі оформляє документи і матеріали, систематизує та 
зберігає їх.

V.Порядок і строки проведення Конкурсу
'  ' /  V

1. Конкурс проводиться у два етапи:
I етап -  відбірковий (заочний) -  до 1 березня 2020 року;
II етап -  фінальний (очний) -  14-16 квітня 2020 року.
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2. Для участі у І відбірковому (заочному) етапі Конкурсу необхідно 
заповнити онлайн-заявку, посилання на яку розміщено на сайті НЦ «МАНУ» 
Www.man.gov.ua у розділі Конкурс «Еко-погляд», пройти курс навчання, 
надіслати проектну роботу та медіафайли на електронну адресу: 
gis rs@man.gov.ua.

3. Журі Конкурсу розглядає подані Учасниками проектні роботи і 
визначає Учасників II фінального (очного) етапу. Список Учасників 
II фінального (очного) етапу Конкурсу публікується на сайті НЦ «МАНУ» не 
пізніше ніж за один місяць до його початку.

4. Строки та місце проведення II фінального (очного) етапу Конкурсу 
визначаються МОН та повідомляють листом органам управління освітою в 
областях, містах Києві та Севастополі не пізніше ніж за один місяць до початку 
проведення II фінального (очного) етапу Конкурсу.

5. До місця проведення II фінального (очного) етапу Конкурсу Учасники 
прибувають організовано в супроводі керівника, призначеного з числа 
иедагогіцнцх працівників закладів загальної середньої, позашкільної освіти або 
територіального відділення МАНУ.

6. II фінальний (очний) етап Конкурсу проводиться у формі захисту 
проектних робіт.

7. Подані на Конкурс тези проектних робіт видаються окремим збірником 
після проведення Конкурсу.

VI. Критерії оцінювання проектних робіт та презентацій

Проектні роботи журі оцінює на наявність:
• опису проекту (тез);
• анімації/ілюстрації/знімку;
• назви проекту.
2. Критерії оцінювання проектних робіт та вимоги до оформлення 

проектних робіт, до опису проектних робіт (тез), до презентацій розміщені на 
сайті НЦ «МАНУ» www.man.gov.ua у розділі Конкурс «Еко-погляд».

3. Проектні роботи, які не відповідають умовам Конкурсу, журі не 
розглядатиме.

Проектні роботи учасників оцінюються за такими критеріями:
• перебіг роботи учасника, описаний у проекті;
• висновки та їх аналітична складова;
• візуальний супровід проекту;
• визначення теми (актуальність, глобальність);
• екологічна складова проекту;
• застосування набутих знань з основ ДЗЗ (використовуючи ресурс «ЕО 

Browser»).
Захист проектних робіт оцінюється за такими критеріями:
• пбвноти розкриття теми дослідження;
• логічність і аналіз представленого матеріалу;
• кваліфіковане ведення дискусії та культура мовлення;

http://Www.man.gov.ua
mailto:rs@man.gov.ua
http://www.man.gov.ua
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• оформлення презентації.

VII. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

1. Переможці Конкурсу визначаються журі за кількістю набраних балів.
2. Переможцем Конкурсу є Учасник, який набрав найбільшу кількість

балів.
; 3. Призерами Конкурсу є Учасники, які за кількістю набраних балів
посіли другі і треті місця.

4. Кількість переможців і призерів Конкурсу має бути не більше 50% від 
загальної кількості Учасників II фінального (очного) етапу.

5. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами 
НЦ «МАНУ» відповідного ступеня.

6. Учасники II фінального (очного) етапу Конкурсу нагороджуються 
дипломами НЦ «МАНУ» за участь.

7. Учасники Конкурсу, які успішно пройшли онлайн-навчання, 
отримують відповідні сертифікати.

8. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом 
НЦ «МАНУ» та оприлюднюються на офіційних сайтах МОН і НЦ «МАНУ» не 
пізніше ніж через 15 днів після його завершення.

VIII. Фінансові умови

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок 
коштів, не заборонених законодавством України.
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/  v Додаток 1
до наказу НЦ «МАНУ»

Склад організаційного комітету 
Всеукраїнського конкурсу «Еко-погляд»

Голова оргкомітету:

Довгий - Президент Малої академії наук України,
Станіслав Олексійович академік Національної академії наук України,

академік Національної академії педагогічних 
наук України.

/   ̂ .
Секретар організаційного комітету:

Єфімцев 
Богдан Ігорович

методист лабораторії геоінформаційних систем 
та дистанційного зондування Землі 
Національного центру «Мала академія наук 
України».

Члени оргкомітету:

Бабійчук 
Світлана Миколаївна

/  V

Лісовий 
Оксен Васильович

Середницька 
Алла Дмитрівна

Пещеріна 
Тетяна Вікторівна

методист лабораторії геоінформаційних систем 
та дистанційного зондування Землі
Національного центру «Мала академія наук 
України»;

директор Національного центру «Мала
академія наук України»;

начальник відділу позашкільної освіти
виховної роботи та захисту прав дитини
Міністерства освіти і науки України 
(за згодою);

заступник директора з навчально-виховної 
роботи Національного центру «Мала академія 
наук України».
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Додаток 2 
до наказу НЦ «МАНУ»
№ /і5 від V О/.

Склад журі 
Всеукраїнського конкурсу «Еко-погляд»

Голова журі:

- Президент Малої академії наук України, 
академік Національної академії наук України, 
академік Національної академії педагогічних 
наук України.

Секретар журі:

- методист лабораторії геоінформаційних систем 
та дистанційного зондування Землі
Національного центру «Мала академія наук 
України».

Члени журі:

- методист лабораторії геоінформаційних систем 
та дистанційного зондування Землі
Національного центру «Мала академія наук 
України», кандидат педагогічних наук;

- методист науково-аналітичного відділу 
Національного центру «Мала академія наук 
України»;

директор Державної наукової установи «Центр 
Володимир Олександрович гіроблсм морської ГЄ0Л0ГІІ- геоекології та

осадового рудоутворення НАН України», 
член-кореспондент Національної академії наук 
України України, доктор геолого- 
мінералогічних наук (за згодою);

Кравченко - заступник декана факультету
Юлія Вікторівна геоінформаційних систем управління

територіями Київського національного
; ' /  V університету будівництва і архітектури,

кандидат технічних наук (за згодою);

/  V

Довгий 
Станіслав Олексійович

уСфімцев 
Богдан Ігорович

Бабійчук 
Світлана Миколаївна

Данилов 
Сергій Олександрович

Ємільянов
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Кучма 
Т етйна Леонідівна

Лялько 
Вадим Іванович

Санковська 
Ірина Мечиславівна

Томченко 
; ' Ольга/ Володимирівна

Чехній 
Віктор Михайлович

Юрків 
Лілія Ярославівна

/  V

методист лабораторії геоінформаційних систем 
та дистанційного зондування Землі
Національного центру «Мала академія наук 
України», кандидат сільськогосподарських 
наук;

академік Національної академії наук України, 
доктор геолого-мінералогічних наук, професор 
(за згодою);

член громадської організації «Український 
екологічний клуб «Зелена хвиля» (за згодою);

методист лабораторії геоінформаційних систем 
та дистанційного зондування Землі
Національного центру «Мала академія наук 
України», кандидат технічних наук;

виконуючий обов'язки завідувача відділу 
ландшафтознавства Інституту географії 
Національної академії наук України, кандидат 
географічних наук, старший науковий 
співробітник (за згодою);

завідувач лабораторії геоінформаційних 
систем та дистанційного зондування Землі 
Національного центру «Мала академія наук 
України».
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