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1. Загальні положення 

1.1. Конкурс «Жити в стилі ЕКО» (далі – Конкурс) проходить в рамках 

Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою разом!» (лист Департаменту 

професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України від 

15.02.2016 № 3/3-9-81-16 «Про проведення всеукраїнської екологічної акції 

«Зробимо Україну чистою разом!»). 

1.2. Конкурс проводиться з метою підвищення екологічної свідомості 

та відповідальності учнівської молоді у сфері поводження з відходами 

побутового електронного та електричного устаткування, заохочення до 

економного використання природних ресурсів та розуміння необхідності 

екологічно безпечного вторинного використання ресурсів. Учасникам 

надається можливість реалізувати власні творчі здібності та таланти. 

 

2. Організатори конкурсу 

2.1. Організаторами конкурсу є відділ з організації виховної роботи зі 

студентами Сумського національного аграрного університету. 

2.2. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення проведення 

конкурсу покладається на коледжі Сумського національного університету та 

факультети університету. 

 

3. Умови участі у конкурсі 

3.1. Участь у конкурсі можуть брати діти, що мешкають в сільській 

місцевості Сумської області та студенти коледжів СНАУ за віковими 

категоріями: 

І категорія: 15-16 років (1, 2 курс коледжів Сумського НАУ); 

ІІ категорія: 15-17 років (учні 9-11 класів шкіл). 

3.2. Конкурсні роботи учасники (будь-які вікові категорії) виконують за 

номінаціями: 

1) «Кращий малюнок «Жити в стилі ЕКО»; 

2) «Кращий плакат «Жити в стилі ЕКО»; 



3) «Краща фотографія «Жити в стилі ЕКО»; 

4) Творчі вироби «Жити в стилі ЕКОЛ». 

3.3. Вимоги до робіт учасників конкурсу: 

3.3.1. На конкурс представляються виключно індивідуальні творчі 

роботи, виконані в довільній графічній або живописній техніці (олівці, 

фломастери, фарби тощо). Допускаються фотографії виконані у будь-якій 

техніці. 

3.3.2. Розмір малюнка не обмежується. 

1.3.4. Малюнки не оформлювати рамкою, наклейками та інше. 

3.3.4. Творчі вироби повинні бути виконані у стилі Hand Made (тобто 

своїми руками). 

3.3.5. На зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно 

зазначити (українською мовою): 

 номінація; 

 назва роботи, техніка виконання; 

 прізвище, повне ім'я та вік автора малюнка, плаката, фотографії; 

 населений пункт проживання; 

 коротка біографічна довідка з описом творчих досягнень та хобі; 

 повна назва навчального закладу, контактний телефон. 

3.4. Критерії оцінки робіт: 

 актуальність та повнота розкриття теми та мети; 

 рівень володіння технікою виконання, матеріалом; 

 творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення тем тощо); 

 оригінальність ідеї; 

 яскравість і виразність роботи; 

 міра інформативності; 

 охайність роботи та старанність. 

3.5. Роботи, що не відповідають вимогам пункту 3.3, для участі у 

конкурсі не приймаються. 

3.6. Предметом конкурсу є конкурсні роботи учасників як результат їх 

творчої діяльності. За згодою учасника (його батьків, опікунів або інших 

осіб, визначених чинним законодавством) організатор конкурсу має право 

для подальшого використання цих робіт. 

 

4. Умови проведення конкурсу 

4.1. Конкурс проводиться у два тури. Перший тур проводиться в 

школах сільської місцевості та коледжах Сумського національного аграрного 

університету в термін до 14 квітня 2016 року. 



4.2. В першому турі конкурсні журі формуються з представників школи 

та  коледжу.   

4.3. Конкурсні роботи приймаються  до 14 квітня у школах або 

коледжах для оцінки та визначення кращих. 

4.4. Конкурсна комісія до 15 квітня на засіданні затверджує переможців 

першого туру конкурсу (перше, друге і третє місця) у кожній номінації 

відповідно до вікових категорій. Роботи призерів передаються до 23 квітня 

2016 року до Сумського НАУ  для участі у ІІ турі конкурсу. 

4.6. Головне конкурсне журі з представників університету розглядає 

роботи учасників, отримані від  шкіл, коледжів  та визначає серед них 

переможців.  

4.7. Оголошення переможців відбудеться 23 квітня 2016 року на 

пленарному засіданні форуму сільської молоді  за номінаціями.  

 

5. Нагородження переможців та виставка їх робіт 

5.1. Нагородження подарунками та заохочувальними призами 

переможців фінального туру конкурсу здійснюється головою журі. 

Допускаються додаткові заохочувальні призи для учасників, роботи яких не 

стали переможцями. 

5.2. З електронних копій робіт учасників ІІ туру конкурсу Сумський 

НАУ формує презентацію «Жити в стилі ЕКО» і розміщує на сайті та 

розсилає їх на електронні адреси шкіл або коледжів. 

5.3. Витрати на проведення урочистого нагородження, організацію 

виставки робіт, та придбання цінних подарунків (заохочувальних призів) 

фінансуються за рахунок благодійного фонду СНАУ та профспілкової 

організації студентів та аспірантів. 
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