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ПОЛОЖЕННЯ
про щорічну Всеукраїнську виставку видавничої продукції з позашкільної освіти

1. Загальні положення
1.1. Організатором щорічної Всеукраїнської виставки видавничої продукції з позашкільної
освіти (далі Виставка) є Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України та Всеукраїнська асоціація педагогів-позашкільників
«Фактор».
1.2. Виставка проводиться з метою поліпшення науково-методичного забезпечення
позашкільної освіти, розвитку творчого потенціалу педагогів,поширення інноваційних
досягнень, передового педагогічного досвіду.
1.3. Основними завданнями Виставки є:
• забезпечення позашкільних навчальних закладів якісною сучасною видавничою
продукцією;
• впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів освітніх програм та методик навчання, орієнтованих на досягнення
цілей освіти в інтересах збалансованого розвитку;
• популяризація творчих здобутків, перспективних педагогічних ідей та технологій;
• систематичне оновлення та поповнення банку методичних матеріалів з організації
науково-дослідницької, екологічної та природоохоронної діяльності учнів;
• стимулювання пошуку оригінальних підходів до вирішення проблем удосконалення
змісту навчально-виховного процесу;
• пришвидшення трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку
педагогічну практику;
• підвищення рівня методичної компетенції в умовах продуктивної дослідницької і творчої
педагогічної діяльності;
• розвиток акмеологічної культури педагогічних працівників.
1.4. До участі у Виставці запрошуються педагогічні працівники усіх типів та видів
позашкільних навчальних закладів, наукові та науково-педагогічні працівники.
1.5 Виставка проводиться спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки України, Інститутом педагогіки Національної академії
педагогічних наук України, Інститутом проблем виховання Національної академії
педагогічних наук України, Інститутом зоології імені І.І.Шмальгаузена Національної
академії наук України, Інститутом ботаніки імені М.Г. Холодного Національної академії
наук України (за їхньою згодою).
2. Порядок та умови проведення Виставки
2.1. Для участі в Виставці необхідно щороку до 15 грудня подати заявку (форма
додається) з анотованим переліком матеріалів у паперовому та електронному варіантах
та видавничу продукцію відповідно до вимог пункту 3 даного Положення.
2.2. Експозиції виставки формуються за такими тематичними розділами:
«Модернізація змісту позашкільної освіти», «Інновації у формуванні фахових компетенцій
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педагогів», «Механізм інтеграції освіти і науки у позашкільному
навчальному закладі», «Науково-популярні видання для дітей та
юнацтва»,«Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія інноваційної взаємодії»,
«Реклама досягнень позашкільного навчального закладу».
2.2. Підведення підсумків Виставки відбувається щороку.
2.3.Матеріали надсилаються на адресу: Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді, вул.Вишгородська, 19, м.Київ, 04074 з поміткою"Всеукраїнська
виставка видавничої продукції з позашкільної освіти".
2.4. Видавнича продукція, надіслана на виставку, не рецензується і не повертається
авторам.
3. Вимоги до видавничої продукції з еколого-натуралістичного напряму позашкільної
освіти, що подається на Виставку
3.1. На Виставку подається видавнича продукція з еколого-натуралістичного напряму
позашкільної освіти, підготовка і видання якої здійснена відповідно до законів України
«Про видавничу справу», «Про авторське право і суміжні
права», Державного стандарту України ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види.Терміни
та визначення», інших нормативно-правових актів щодо науково-методичного
забезпечення позашкільної освіти.
3.2. Експозиції Виставки, сформовані відповідно до тематичних розділів,зазначених в
пункті 2.2. цього Положення, можуть доповнюватися методичною продукцією
прикладного характеру: сценаріями, матеріалами, що ілюструють роботу педагогічного
колективу над науково-методичною темою, проспектами,каталогами тощо.
3.3. Подана на Виставку видавнича продукція має бути видрукована українською мовою
з дотриманням правописних норм, правил цитування, оформлення списку використаної
літератури та за відповідною структурою.
3.4. На титульному листі видання має бути зазначена така інформація: офіційна назва
навчального закладу; ініціали, прізвище автора чи колективу авторів;назва роботи;
населений пункт, рік.
4. Критерії оцінювання поданих видань
Подані видання оцінюються за такими критеріями :
• актуальність та педагогічна доцільність видання;
• новизна, оригінальність;
• повнота та інформативність;
• науково-теоретичний рівень;
• стиль і доступність викладу, логічність структури;
• дидактична досконалість;
• виховний потенціал навчального матеріалу;
• творчий потенціал навчального матеріалу;
• якість оформлення і наочність;
• можливість широкого практичного використання видання.
5. Підведення підсумків Виставки
5.1. Для підведення підсумків Виставки створюється журі з числа представників
Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру

2/4

Положення про щорічну Всеукраїнську виставку видавничої продукції з позашкільної освіти

учнівської молоді, Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України,
Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Інституту
зоології імені І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України, Інституту ботаніки
імені М.Г. Холодного Національної академії наук України тощо.
5.2. За підсумками Виставки:
- готується загальний каталог видавничої продукції з еколого-натуралістичного напряму
позашкільної освіти виданої у поточному році;
- на базі НЕНЦ планується організація постійно діючої виставки видавничої продукції з
позашкільної освіти;
- визначаються кращі видання (методична продукція).
5.3. Учасники Виставки отримують сертифікат, автори кращих робіт нагороджуються
відповідними дипломами.
5.4.Наказ про підсумки проведення Виставки, загальний каталог розміщується на сайті
www.nenc.gov.ua, а також публікується в науково-методичному віснику.

Анкета-заява

учасника Всеукраїнської виставки видавничої продукції

з позашкільної освіти

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва позашкільного навчального закладу (повністю)
Повна адреса закладу
Номер телефону автора роб.
E-mail
Вид видавничої продукції
Назва
Тематичний розділ виставки
Прізвище, ім'я, по батькові автора або авторів (повністю)
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9. Займана посада
10. Положенням про Виставку ознайомлений(а)

Дата заповнення П.І.Б. керівника позашкільного навчального закладу

«____»________________201 __________________________

Підпис____________________

Примітка: анкета-заява заповнюється окремо на кожний вид видавничої

продукції і надсилається за адресою Оргкомітету разом з виданнями.
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