
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про IX міський конкурс «Екологічна казка» 

Шановні діти! 

З 1993 року в багатьох країнах світу за ініціативи Міжнародної асоціації 

водопостачання і ЮНЕСКО 22 березня відзначається Всесвітній день води.  

Центр дитячої та юнацької творчості, спільно з КП «Черкасиводоканал», 

Черкаською обласною організацією Всеукраїнської екологічної ліги, 

читацьким буккросинг-клубом "Freebook" ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 

навчально-науковим інститутом природничих наук ЧНУ ім. Богдана 

Хмельницького  з 15 грудня 2018року оголошують IX міський конкурс 

«Екологічна казка». 
  

МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ: 

− виховання небайдужого ставлення до проблем охорони навколишнього 

природного середовища; 

− підтримка творчо обдарованої молоді; 

− формування  громадянської позиції щодо захисту довкілля, любові до 

рідного краю; 

− залучення дітей до здорового способу життя. 

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 

1. Прийом робіт: 14 січня – 15 лютого включно 

2. Визначення переможців: 16 лютого – 21 березня 

3. Нагородження переможців – 22 березня. 

ЗМІСТ КОНКУРСУ: 

Конкурс проводиться серед школярів: 

1-3 класів, 4-6класів , 7-11 класів. 

Учасники 1-3 класів на конкурс подають лепбук на тему: «Вода у природі». 

4-6 класів створюють лепбук на тему: «Використання води у побуті». 

7-11 класів на конкурс подають екологічний відеоролик на тему: «Шлях 

води: від водойми до квартири». 
  

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 

Вимоги до лепбука: 

- українська мова; 

-  розмір готового лепбука  – тека А4 в складеному вигляді ( у 

розгорнутому вигляді лепбук повинен мати розмір формату А3); 

- лепбук приносити за адресою: 

м. Черкаси, вул. Смілянська, 33, Центр дитячої та юнацької творчості,  

кабінет №75 (ігротека), №70(бібліотека), №94 (методичний відділ). 

Обов’язково: 

роботи приймаються з довідкою про автора (див. додаток №1), міцно 

прикріпленою до лепбука. 
  

Вимоги до екологічного ролика: 



- якісне відео, відзняте за допомогою відеокамери, цифрового 

фотоапарата, мобільного телефона, смартфона, планшета тощо; 

- хронометраж до  3 хвилин; 

- українська мова; 

- відео з титрами , у яких зазначаються автори матеріалу і керівник 

проекту; 

-        завантажити ролик на свій Ютуб-канал . 

-  посилання на відео з довідкою про автора (див. додаток 1) у форматі Word 

надсилати на електронну пошту:  voda13-17@ukr.net, із поміткою «На 

конкурс».  

- Останній титр ролика оформлюється за зразком:  

 Відеоробота (або колективна відеоробота) на 9 міський конкурс "Екологічна 

казка" учня\учениці  (учнів) клас, школа . Керівник:  прізвище, ім&apos;я,  по 

батькові повністю.   

  

Критерії оцінювання робіт: 

- творчий підхід до розкриття теми; 

- оригінальність; 

- змістовність; 

- охайність.  

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ. НАГОРОДЖЕННЯ: 

Переможці визначаються у кожній віковій категорії і нагороджуються за І, ІІ 

та ІІІ місце. 

Журі залишає за собою право на визначення заохочувальних призів для 

учасників конкурсу і відзначення їх грамотами та листами подяки.  

Спеціальні призи: страхова компанія «UNIQA», Черкаська дирекція. 

Рішення журі є остаточним і оскарженню та перегляду не підлягає. 

До складу журі входять представники КП «Черкасиводоканал», 

Черкаської обласної організації  Всеукраїнської екологічної ліги, ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького, фахівці Центру дитячої та юнацької творчості. 

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 

Роботи приймаються до 15 лютого (включно) 2019 р.  

У період із 16 лютого по 21 березня журі визначає переможців. 

22 березня в актовій залі ЦДЮТ відбудеться підведення підсумків 

конкурсу. Переможці і лауреати конкурсу будуть запрошені  на 

нагородження особисто у телефонному режимі.  

Телефони для довідок : 33-30-08, 33-30-93  
  

Примітки: 

усі роботи, надіслані на адресу конкурсу, не повертаються авторам.  

Роботи, що не відповідають вимогам положення, до участі в конкурсі не 

допускаються.  

Від одного учасника приймається не більше однієї роботи.  
  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

Додаток№1 

  

ДОВІДКА ПРО АВТОРА 

  

1.Прізвище_________________________________________________________ 

2.Ім’я_____________________________________________________________ 

3. По батькові ______________________________________________________ 

  

4.Дата народження, повні роки________________________________________ 

5.Навчальний заклад________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6.Клас____________________________________________________________ 

7.Вчитель(керівник гуртка), посада, П.І.Б.(повністю)_____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

8.Контактний телефон_______________________________________________ 

  

  

  
 


