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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО КОНКУРС  «ЖИТТЯ БЕЗ СМІТТЯ» 

І. Загальні положення 

1.  Це Положення визначає порядок проведення конкурсу «Життя без 

сміття»(далі - Конкурс). 

2.  Конкурс проводиться з метою формування в дітей та молоді 

дбайливого ставлення до природи, привернення уваги до актуальної 

екологічної проблеми сучасності – засміченості, знайдення шляхів подолання 

даної проблеми. 

3.  Основними завданнями Конкурсу є: 
 формування екологічної культури, насамперед у питаннях поводження з 

відходами та раціонального використання природних ресурсів; 

 творчі змагання, можливість застосування креативність і винахідливість; 

 встановлення зворотного зв’язку із молоддю, популяризації серед дітей 

причин та наслідків нераціонального використання природних ресурсів,  

що сприяють виникненню негативних явищ у навколишньому 

середовищі; 

 пошук і підтримка обдарованої учнівської молоді. 

 
          4.      Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 
учнів 3-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

          5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює 

департамент екології та природних ресурсів та департамент освіти і науки 

Львівської облдержадміністрації. 

          6.  Інформація про проведення Конкурсу розміщується на веб-сайтах 

департаменту екології та природних ресурсів та департаменту освіти і науки 

Львівської облдержадміністрації, у соціальній мережі Facebook, у засобах 

масової інформації.  

 

II. Учасники Конкурсу 

1.  До Конкурсу приймаються роботи, виготовлені учасниками 

індивідуально або командно. 

2. Участь у Конкурсі можуть брати учні 3-7 класів. 

3. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цього 

Положення, норм поведінки, правил техніки безпеки. 

III. Умови Конкурсу 

1.  Конкурс проводиться у трьох номінаціях: 
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1. “Друге життя вторинної сировини” (робота виготовлена з матеріалів, які 

вже використовувались в побуті (пластик або папір); 

2. «Екореклама» (інформаційний плакат, плакат-заклик, літературний твір); 

3. «Еко-торба» (альтернатива одноразовій тарі та упаковці). 

2. На конкурс подаються вироби, виготовлені з пластику, паперу, тканини.  

    Всі вироби повинні бути екологічного спрямування. 

    Виставкові зразки подаються у готовому вигляді. 

3.  До роботи додається короткий опис, в якому зазначити:  

    прізвище, ім’я, по батькові автора; 

    вік автора (авторів); 

    клас, у якому навчається автор; 

    назву роботи; 

    повну назва і адресу навчального закладу; 

    номер телефону автора та навчального закладу; 

    номінація. 

 

         4. В ході проведення конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється  з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 
IV. Порядок і строки проведення Конкурсу 

1. Конкурс проводиться у два етапи: 
 

I  етап –  районний  (між навчальними закладами району);  

II  етап –  обласний (фінальний). 

III І етап – на рівні районів області; 

IV ІІ етап – на обласному рівні з 04.11.2016 по 11.11.2016.  

 

2. Для участі в І етапі Конкурсу учасники подають конкурсний проект 

до з 03.10.2016 по 01.11.2016 ( проекти подаються до школи, визначеної 

районним відділом освіти або до районного відділу освіти). 

3.  Журі Конкурсу розглядає подані учасниками І етапу конкурсні 

проекти та визначає учасників II етапу Конкурсу  до 04.11.2016.  

4. Кількість представників від району для участі у II етапі Конкурсу 

не може перевищувати 1 учасника у кожній номінації. За рішенням журі, в 

окремих випадках, може бути збільшено кількість представників для участі у II 

етапі Конкурсу, але не більше трьох учасників у кожній номінації. 

5. Роботи учасників, допущені до II етапу Конкурсу подаються в  

департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації    

до 11.11.2016. 

6. Програма II етапу Конкурсу передбачає виставку учнівських робіт в 

Департаменті екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації 



3 

 

(м.Львів, вул.Стрийська, 98), Львівській обласній державній адміністрації, 

Львівському обласному еколого-натуралістичному центрі. 

 
V. Журі Конкурсу 

1.  Журі Конкурсу (далі - журі) формується з метою забезпечення 

об’єктивності оцінювання робіт учасників та визначення переможців і призерів 

Конкурсу. 

2. Журі I етапу Конкурсу  формується з числа педагогічних і науково-

педагогічних працівників загальноосвітніх  навчальних закладів, районних 

управлінь освіти. 

3. Журі II етапу проведення Конкурсу формується з числа 

представників департаменту екології та природних ресурсів Львівської 

облдержадміністрації,  департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації, представників природоохоронних установ, еколого-

натуралістичних центрів, громадських організацій (за згодою). Склад журі 

затверджується наказом департаменту екології та природних ресурсів та 

департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації 

4. Кількість членів журі не повинна бути меншою ніж п’ять осіб. 

До складу журі входять: голова журі, члени та секретар журі. 

5.  Журі очолює голова, який організовує та проводить його засідання, 

бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, затверджує список 

переможців і призерів Конкурсу. 

6.  Члени журі: 

забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних проектів учасників 

під час проведення Конкурсу; 

визначають переможців Конкурсу. 

7.  Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення 

документів і матеріалів Конкурсу. 

VI. Визначення  переможців та їх нагородження  

1.  Вибір переможців Конкурсу здійснюється за такими критеріями:  

відповідність темі Конкурсу – до 5 балів; 

оригінальність художнього оформлення - до 5 балів; 

екологічна спрямованість і подальше використання – до 5 балів; 

 

Максимальна кількість балів, яку можуть отримати учасники за    

реалізацію творчого проекту  - 15 балів. 

 

2. У кожній номінації передбачено по 3 призові місця.  

3. Підсумки Конкурсу та фото кращих конкурсних робіт оприлюднюються 
на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів 
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Львівської облдержадміністрації не пізніше ніж через 10 робочих днів 
після його завершення. 

4. Переможці конкурсу визначаються у кожній номінації та отримують 
призи. 

  Для усіх учасників II етапу Конкурсу буде організована екскурсія у 

Львівському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді.  

 

 


