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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ У К Р АЇ НИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ  

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

 

Н А К А З 
 

20. 09. 2011                                    м. Дніпропетровськ                                            №   98 

  

 

 

 

 

На виконання плану роботи навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти  і Робочої комплексної програми дій з екологічної освіти  та 

виховання підростаючого покоління в професійно-технічних навчальних закладах  

Дніпропетровської області, з метою заохочення учнів до діяльності, яка 

спрямована на розв’язання  проблем природокористування, очищення 

забрудненого середовища, збереження  біорізноманіття, на сприяння розвитку 

відчуття причетності до рішення питань збереження навколишнього середовища, 

пошук й підтримка талановитих учнів, здатних до прикладної дослідницької 

діяльності. 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 15.10. 2012 року по  01.04.2012 року обласний Конкурс 

еколого-дослідницьких проектів «Я-Професія-Екологія-Україна»  серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів області. 

2. Затвердити Положення про Конкурс, склад оргкомітету і журі, що додаються. 

3. Методисту НМЦПТО Гришаєвій О.В. здійснити організаційно-методичне 

забезпечення Конкурсу.  

4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів забезпечити участь 

учнів в обласному Конкурсі.  

5. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор                                                                         В.М.Василиненко 



                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                наказ НМЦ ПТО У 

         Дніпропетровській області 

                  від     20 .09.2011 № 98 

 

Положення про конкурс екологічних проектів                                                     

«Я – Професія – Екологія - Україна»                                                                            

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів області 

 

Організатор конкурсу – навчально – методичний центр професійно-технічної 

освіти у Дніпропетровській області  

 

Мета конкурсу : 

- Привернути увагу громадськості  та молоді до питань навколишнього 

середовища; 

- Організувати  незалежний творчий конкурс серед учнів ПТНЗ на кращий 

проект у екологічній сфері, що заохочує діяльність учнів, спрямовану на 

рішення проблем природокористування, очищення забрудненого 

середовища, збереження  біорізноманіття і т.ін.  

- сприяти розвитку відчуття причетності до рішення питань збереження 

навколишнього середовища та формування навичок усвідомленого 

ставлення до навколишнього середовища у молоді.  

- розвиток вміння учнів самостійно мислити, доступно викладати думки, 

робити висновки, будувати прогнози;  

- стимулювання інтересу учнів ПТНЗ до досліджень;  

- пошук й підтримка талановитих учнів, здатних до прикладної дослідницької 

діяльності. 

Очікуваний результат: 

Учасники конкурсу здобувають навички дослідницької роботи, уміння 

формулювати й вирішувати екологічні проблеми, передбачати ситуації, робити 

обґрунтовані висновки про стан навколишнього середовища. Учні здобувають 

досвід взаємодій з педагогами, з технологами, екологами підприємств, учнями, 

ученими й місцевою громадськістю. 

 

Учасники конкурсу : 

До участі запрошуються індивідуальні автори або група авторів (не більше 5 - ти 

осіб) серед учнів ПТНЗ області. 

 

Порядок проведення конкурсу: 

Конкурс проводиться в три  етапи. 

1 Етап. Проходить з 15 жовтня по 15 січня                                                                      

в навчальному закладі, де визначаються переможці. 
Заявки на участь і конкурсні роботи учнів надають до навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти з 15 січня до 15 лютого 2012  року. Заявка 



повинна включати заповнену анкету учасника (додається), конкурсну роботу на 

паперовому й електронному носіях (друкований документ, СD диск  із записом 

конкурсного матеріалу. На футлярі диска повинні бути зазначені: навчальний 

заклад; прізвище й ім'я автора; назва роботи).  

 

2 Етап. Оцінка конкурсних робіт. (Відбірний етап). 

На другому етапі конкурсу за результатами роботи журі, будуть відібрані 10 

кращих робіт для участі у фінальному етапі. Фіналісти повинні будуть доробити 

проекти відповідно до рекомендацій Журі та до 01 березня 2012 року надати до 

НМЦПТО презентацію проекту у форматі Microsoft PowerPoint. 

Автори 10 кращих конкурсних робіт отримають персональне запрошення для 

участі у фіналі конкурсу по телефону, електронній пошті. Прізвища півфіналістів 

будуть розміщені на сайті навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Дніпропетровській області. 

Журі  може звернутися до учасників для роз'яснення окремих напрямків роботи, а 

також запропонувати надати більш розгорнутий опис до проекту.  

3 Етап. Фінальний.                                                                                                

Презентація та захист проекту в рамках                                                              

обласної учнівської конференції «Я – Професія – Екологія - Україна» 

Конкурсант повинен провести презентацію проекту : 

- тривалість презентації не більше 15 хв.  

- зміст презентації - усна розповідь і презентація у форматі Microsoft 

PowerPoint, яка відображатиме мету, завдання, необхідні ресурси, механізм 

реалізації проекту й бажані результати; 

- конкурсант при необхідності повинен відповісти на питання присутніх. 

За підсумками захисту конкурсних робіт, Журі за протокольними балами 

визначає переможців Конкурсу, які  будуть нагороджені коштовними призами й 

грамотами навчально-методичного центру. Узагальнені конкурсні матеріали 

учасників будуть видані в першому випуску буклету «Щоб не згасло світло 

зеленого життя» для використання в роботі закладів профтехосвіти всіх рівнів 

атестації. 

Вимоги до змісту  конкурсної роботи 

Проект учня повинен складатися з наступних частин. 

Перша частина “Вступ”, в якій автор обґрунтовує актуальність обраної теми, 

показує вміння виділити й сформулювати проблему, мету й завдання 

дослідження. 

Друга частина “Теоретична” повинна містити виклад теоретичного матеріалу, на 

яке опирається дане дослідження. 

У випадку, якщо робота опирається на експеримент, робота повинна містити 

“Практичну” частину, що складається з опису проведених експериментальних 

досліджень із необхідними малюнками, таблицями, схемами. 

В останній частині “Висновки” учень аналізує результати здійсненої роботи та  

узагальнює результат. Крім загальних висновків про роботу, учень відповідає на 

питання рефлексивного характеру: що я довідався, виконуючи роботу, яка 



частина роботи викликала найбільші труднощі? Чому? Що змінилося в мені під 

час виконання роботи?  

 

Напрямки тем навчально-дослідницьких проектів повинні базуватися на 

краєзнавчому та професійному компонентах.  

Орієнтовні приклади  тем та схеми їх розкриття. 

Нагромадження побутових відходів: чи є альтернатива?                                          

(схема розкриття теми: оцінка якісного складу, оцінка впливу на навколишнє 

середовище, проблеми утилізації твердих побутових відходів, вихід з проблеми на 

рівні «я – сім’я - підприємство - українське суспільство»). 

Джерела хімічного забруднення навколишнього середовища регіону.                          

(схема розкриття теми: оцінка якісного складу повітря, оцінка впливу на 

навколишнє середовище, на здоров’я людини, шляхи мінімізації негативного 

впливу.)  

Екологічна ефективність системи озеленення сучасного мегаполіса.                

(схема розкриття теми: оцінка якісного складу повітря, оцінка впливу на 

навколишнє середовище, на здоров’я людини, шляхи мінімізації негативного 

впливу через озеленення дільниці біля навчального закладу.) 

Чиста вода - здоров'я планети й людини.                                                                 

(схема розкриття теми: моніторинг, оцінка стану міських водних об'єктів, джерела 

забруднення й заходу щодо охорони й захисту водойм. Способи очищення води). 

 Оцінка впливу автотранспорту на ступінь забруднення ґрунту, рослинності 

поблизу автомагістралей в регіоні.                                                                       (схема 

розкриття теми: вивчення кількісного показника ступеню забрудненості, 

відстеження зміни якості ґрунту та рослинності) 

Оцінка впливу вихлопних газів автотранспорту на рівень забруднення повітря м. 

Дніпропетровськ (регіону).  

Моніторинг якості води в природних водоймах.  

«Розумна їжа» 

Екологічно чисті продукти. 

Антифаст-фуд «Зупинись. Подумай. Обери життя». 

Генетично модифіковані продукти.  

Магнітні обійми залізного віку (вплив електромагнітних хвиль). 

Про небезпеку ПВХ, ДСП та фарб. 

Живі та мертві річки Дніпропетровщини. 

Феєрверк: яскрава «ілюмінація» чи загроза для довкілля. 

Екостежка до Дніпра. 

Спів дія – рушій енергоефективності. 

Застосування енергозберігаючих технологій.  

Біодинаміка – органічне землеробство разом зі Всесвітом. 

Екологічне будівництво. 

Екологія нашого дому. 

Екологічно чистий одяг. 

 

 

 

 



Критерії оцінки проекту.  

Актуальність проекту оцінюється як з погляду практичної значимості, так і 

загальної значимості для навколишнього середовища й для суспільства. 

 

№ з/п Критерії  оцінювання робіт Бали 

1 Відповідність проекту заявленій темі , змістовне розкриття 

проблеми 

5 

2 Актуальність поставленого завдання 5 

3 Уміння автора виділити й сформулювати проблему, мету й 

завдання проекту або дослідження 

5 

4 Інтегративний зміст дослідницького проекту на екологічному, 

професійному та соціальному рівнях.  

5 

5 Комплексність, повнота й обсяг проведених досліджень 5 

6 Новизна та оригінальність методів  вирішення завдання, 

дослідження 

5 

7 Оформлення проектно-дослідницької роботи 5 

Всього 35 

 

Порядок оформлення проектів.  

1. Загальний обсяг проекту не повинен перевищувати 20 сторінок, 

включаючи титульний лист, анотацію, ілюстрації, графіки, малюнки, фотографії, 

перелік посилань і додатків, список літератури.  

2. Текст повинен бути розташований на одній стороні листа, надрукований 

через полуторний міжстроковий інтервал, шрифт звичайний (не жирний, не 

курсив), TimesNewRoman, 14 розмір, параметри сторінки: верхнього, нижнього, 

праве поля - 2 см, ліве поле - 3 см. Текст форматується «по ширині». 

3. Додатки (входять у загальний обсяг проекту, що не перевищує 20 сторінок) 

- не більше 5 сторінок (ілюстрації, фотографії, графіки, таблиці й т.ін.) повинні 

бути розміщені наприкінці роботи після списку літератури. На титульному листі 

проекту обов'язково повинні бути зазначені:  

назва проекту; імена й прізвища авторів проекту, місце навчання й повні 

прізвища, імена та по батькові керівників із вказівкою посади.  

4.Друга сторінка проекту повинна бути  анотацією - коротким описом 

проекту, що включає головні розділи проекту, такі, як ціль, методи й матеріали, 

дослідження (спостереження), досягнуті результати й висновки, а також коротке 

пояснення того, як цей проект поліпшує якість життя. Обсяг анотації не повинен 

перевищувати 20 рядків.  

5. Всі цифрові дані й прямі цитати повинні бути підтверджені посиланнями 

на джерело, включаючи сторінку. Ця вимога поширюється й на оформлення 

таблиць, діаграм, карт, графіків, малюнків.  

5. Кількість джерел літератури для роботи не менш п'яти. Окремим  

джерелом вважається як стаття в журналі, збірнику, так і книга.  

 

 

 

 



Додаткові умови 

Проекти, виконані з порушеннями правил оформлення, або не будуть 

прийматися до розгляду, або будуть оцінюватися зі зниженням балів. 

Проекти, виконані з порушенням авторських прав (плагіат), до конкурсу 

допускатися не будуть. 

 

 

 

АНКЕТА   УЧАСНИКА                                                                                            

конкурсу екологічних проектів  «Я – Професія – Екологія - Україна 

№

 з/п 

Питання Відповідь 

 

1 ПІБ учасника (ків)  

2 Дата народження  

3 Навчальний заклад (назва закладу, 

група, курс)  

 

4 Адреса проживання, телефони, email

  

 

5 Чому Ви вирішили взяти участь у 

конкурсі? 

 

6 Опис конкурсної роботи:(назва, 

прикладені матеріали) 

 

7 Додаткова інформація про себе  

8 Інформація про керівника роботи 

(ПІБ, дата народження, навчальний 

заклад, посада) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                              Наказ НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області  

                                                                              від 20.09.2011 № 98 

                                                                                                      

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

проведення конкурсу еколого - дослідницьких проектів                                                                                               

«Я – Професія – Екологія - Україна»  

 

 

Корнієнко М.М.  –  заступник директора навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, 

голова  організаційного комітету 

 

Зозуля   Н.В.        –  директор Криворізького міського методичного центру 

професійно-технічної освіти, заступник голови 

організаційного комітету 

 

Члени організаційного комітету: 

 

Гришаєва О.В.   –  методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

Куницька І.В.     –  методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                              Наказ НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області  

                                                                                           від 20.09.2011 № 98 

 

 

Ж У Р І 

конкурсу еколого - дослідницьких проектів                                                                                               

«Я – Професія – Екологія - Україна»  

 

 

 

Василиненко В.М. – директор навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області, голова журі 

 

Корнієнко М.М.    –  заступник директора навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, 

заступник голови журі 

 

Члени журі: 

 

Зозуля   Н.В.         –  директор Криворізького міського методичного центру 

професійно-технічної освіти 

 

Ломакін П.І.          -  Голова президії Дніпропетровської обласної організації 

                                  Українського товариства охорони природи 

 

Муха Н.О.             –  методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

Куницька І.В.       –  методист навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 

 

Хоменко В.І.         -  заступник директора з виховної роботи НВК №31                     

м. Дніпропетровськ 

 

Мартинова Т.І.     –  заступник директора з навчально-виховної  роботи                   

Дніпропетровського центру професійної освіти 

                         

 Корнієнко А.П.   –  викладач фізики Дніпродзержинського професійного ліцею 



 

 

Форма 1 

 

ДОВІДКА                                                                                                                                                                                                 

про кадрове забезпечення кабінету охорони праці професійно-технічного навчального закладу 

_______________________________________________________________________________________ 

 

N з/п  Прізвище, ім'я, по батькові  

Освіта 

(навчальний 

заклад, 

спеціальність) 

Посада , 

штатний 

працівник, 

сумісник  

Кваліфікаційна 

категорія, рік 

присвоєння  

Педагогічний 

стаж роботи  

Стаж роботи на 

даній посаді  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


