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 Керівникам (головам) ОТГ 

Начальникам місцевих органів 

управління освітою 

Керівникам закладів освіти 

 

Про проведення дитячого еколого-патріотичного конкурсу  
„Рятуймо природу в дні війни”  

 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді спільно спільно з Міжрелігійним та громадянським 
природоохоронним форумом Східної Європи (IRCEF) та Союзом охорони 
природи та біорізноманіття Німеччини (NABU проводить дитячий 
екологічний конкурс „Рятуймо природу в дні війни” (далі – Конкурс). 
Умови Конкурсу додаються. 

Головною метою Конкурсу є привернення уваги суспільства, зокрема 
дітей і молоді, до питань охорони та збереження навколишнього природного 
середовища, розвиток екологічної культури школярів. 

    Основними завданнями Конкурсу є: 
- поглиблення знань дітей про різні біотопи, рослинний та тваринний світ; 
- залучення широкого кола молоді до вивчення природи рідного краю; 
- активізація творчого потенціалу дітей; 
- виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді. 

    На Конкурс подаються роботи у наступних номінаціях: 
1. „Екологічна сумка з мотивами природи”;  
2. твір-роздум „Рятуймо природу в дні війни”; 
3. „Страждання природи у час війни” (відеоролик); 
4. „Природа очима дітей”  (малюнок, аплікація); 
5. Екочелендж „Хай буде мирним небо”. 

  Учасниками Конкурсу є учні та вихованці закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти віком від 8 до 14 років. 

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

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

Контактна особа: Оксана Іванівна Кремінь (тел. 0664437546)  
 

 

Директор ЗОЕНЦ                                                            Олександр ГЕРЕВИЧ 
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ПОЛОЖЕННЯ 

 про дитячий екологічний конкурс  
„Рятуймо природу в дні війни” 

 

Дитячий екологічний конкурс „Рятуймо природу в дні війни” (далі – 

Конкурс) зумовлений екологічним викликами сьогодення. 
 

 Це Положення визначає порядок організації та проведення дитячого 
екологічного конкурсу „Рятуймо природу в дні війни”. 

 

І. Мета та завдання Конкурсу 

1.1. Головною метою Конкурсу є привернення уваги суспільства, зокрема 
дітей і молоді, до питань охорони та збереження навколишнього природного 
середовища, розвиток екологічної культури школярів. 

1.2. Основними завданнями Конкурсу є: 
 поглиблення знань дітей про рослинний та тваринний світ; 
 залучення широкого кола молоді до вивчення природи рідного краю;  
 розвиток спостережливості, образної пам’яті, уваги та креативності;  
 активізація творчого потенціалу дітей;  
 виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді. 
 

ІІ. Організація Конкурсу 

2.1.Організатором Конкурсу є Закарпатський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді (ЗОЕНЦ) спільно з Міжрелігійним та 
громадянським природоохоронним форумом Східної Європи (IRCEF) та Союзом 
охорони природи та біорізноманіття Німеччини (NABU).  

2.2. 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/.   

2.3. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України „Про захист персональних 
даних”. 

ІІІ. Умови участі в Конкурсі 
3.1.Учасниками Конкурсу є учні та вихованці закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти віком від 8 до 14 років.  
3.2. Приймаються індивідуальні, авторські роботи, що відповідають умовам 

Конкурсу. 
3.4. На Конкурс подаються роботи у наступних номінаціях: 

1. „Екологічна сумка з мотивами природи”;  
2. твір-роздум „Рятуймо природу в дні війни”; 
3. „Страждання природи у час війни”; 
4. „Природа очима дітей”  (малюнок, аплікація); 
5. Екочелендж „Хай буде мирним небо”. 
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ІV. Вимоги до конкурсних робіт 

4.1. Роботи в номінації „Екологічна сумка з мотивами природи” – це 
ручні вироби з тканини, шкіри, та інших матеріалів (з аплікаціями, вишивкою, 
малюванням, оздобленням бісером, квілінг тощо); 

Роботи в  номінації твір-роздум „Рятуймо природу в дні війни” – 

обсягом не більшим за один аркуш формату А4 (MS Word в форматі doc/docx, 
шрифт – TimesNewRoman, 14, інтервал – полуторний, поля – звичайні); 

Роботи в номінації „Страждання природи у час війни” – підготувати 
відео (до 2 хв.) у формі слайд-шоу або відеоролика про природні пам’ятки, річку, 
ліс, інші цікаві місцини природи; 

Роботи в номінації „Природа очима дітей” (малюнок, аплікація) – формат 
А4, техніка виконання – довільна; 

Роботи в номінації екочелендж „Хай буде мирним небо” – зняти відео до 
1 хвилини із закликом до миру (за бажанням розмістити відео у Facebook або 
Instagram їз хештегом #хай_буде_мирним_небо. Передати естафету друзям). 

4.2. Важливо! Роботи, представлені на конкурс, обов’язково повинні мати 
етикетку, в якій зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, вік автора, назву роботи, 
клас (гурток) та заклад освіти, прізвище керівника. (див. Додаток 1) 

4.3. Кожен автор може подати роботу в кількох номінаціях. 
 

V. Критерії оцінювання конкурсних робіт 

- відповідність роботи тематиці конкурсу; 
- актуальність теми; 
- загальне враження від роботи; 
- ідея роботи; 
- якість виконання; 
- новизна, оригінальність. 
 

VІ. Порядок і строки проведення Конкурсу 

6.1. Конкурс проводиться заочно з 15 вересня до 21 жовтня 2022 року.  
6.2. Конкурсні матеріали у номінаціях: „Рятуймо природу в дні війни”, „Хай 

буде мирним небо”,  „Страждання природи в час війни” надсилаються на 
електронну адресу zoenc.orgmas@gmail.com (з приміткою екологічний 
Конкурс „Рятуймо природу в дні війни”). 

 Дитячі роботи у номінаціях: „Екологічна сумка з мотивами природи” та 
„Природа очима дітей” (малюнок, аплікація) приймаються за адресою: 88000, м. 
Ужгород, вул. Будителів 1. Також через пошту за рахунок отримувача:                
Нова пошта (відділення №10), вул. Заньковецької, 48а, Ужгород, 88015                
та Укрпошта  вул. Богомольця, 22, корпус 2, Ужгород, 88015 на ім’я           
Кремінь Оксана (тел.: 0664437546). 

 

6.3. Важливо! Роботи приймаються до 21 жовтня 2022 року. 
Підсумки конкурсу будуть опубліковані до 31 жовтня 2022 року на сайтах 

ЗОЕНЦ https://zoenc-edukit.uz.ua/ та IRCEF https://ircef.com/. 
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VIІ. Підведення підсумків конкурсу 

Переможці Конкурсу у кожній номінації нагороджуються грамотами, 
подяками та цінними подарунками за: 

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

ІІ місце – бездротові навушники (навушник-bluetooth); 

ІІІ місце –  павер-банк (Power Bank). 

Всі учасники конкурсу також отримають на згадку друковану електронну 
версію екопросвітницьких видань від організаторів конкурсу та партнерів. 

 

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 0664437546           

Оксана КРЕМІНЬ (завідувачка відділу організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ) 
 

 

Оргкомітет Конкурсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  
 

(Зразок етикетки) 
 

 

Номінація________________________________________________________ 

 

Назва роботи______________________________________________________ 

 

Автор (ПІП,вік)____________________________________________________ 

 

Клас (назва гуртка)_____________________________________________ 

 

Повна назва закладу освіти (село, місто, район, ОТГ)____________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

ПІП керівника класу (гуртка)________________________________________ 

 

Моб.тел:__________________________________________________________ 

 

Електронна пошта (E-mail) __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


