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Про проведення 
Всеукраїнського екологічного конкурсу
«Чорнобильська катастрофа:
30 років опісля – що далі?»

До 30-ї річниці з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції  з
метою зберегти живу пам’ять про Чорнобильську катастрофу та пошуку більш
безпечних  для  людей  та  довкілля  джерел  енергії,  формування  ощадливого
використання  природних  ресурсів  Національний  еколого-натуралістичний
центр  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  підтримує
ініціативу Бюро Української  греко-католицької  церкві з  питань екології  щодо
проведення  Всеукраїнського  екологічного  конкурсу  «Чорнобильська
катастрофа: 30 років опісля – що далі?». 

Просимо поширити інформацію та долучитися до участі  у зазначеному
конкурсі.

Умови проведення конкурсу в додатку на 2-х аркушах

З повагою,
Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор Вербицький В. В.
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Додаток до листа.НЕНЦ
№ 81 від 30.03.2016 р.

Умови проведення
Всеукраїнського екологічного конкурсу «Чорнобильська катастрофа: 30 років

опісля – що далі?»
     Бюро УГКЦ з питань екології за інформаційної підтримки Національного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України
проводить Всеукраїнський екологічний конкурс «Чорнобильська катастрофа: 30 років
опісля – що далі?». 
Конкурс  проводиться  в  контексті  наближення  30-ї  річниці  з  дня  аварії  на
Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), яка спричинила  найбільшу в історії
людства  техногенну  соціально-екологічну  катастрофу.  Сотні  тисяч  квадратних
кілометрів радіоактивно забруднених територій,  багатомільярдні  економічні  втрати,
сотні  тисяч  евакуйованих  та  переселених  людей,  сотні  тисяч  учасників  ліквідації
наслідків на ЧАЕС – поламані долі, втрачене здоров’я і життя, – все це лише деякі з
довгого переліку наслідків аварії, яка стала національною трагедією України.

Мета: розвинути  у  дітей  та  молоді  чутливість  до  ризиків  модерних  технологій  і
спричинитись  до  формування  відповідальності  за  створіння  та  ощадливого
використання природних ресурсів. 

Основні завдання:
Зберегти  живу  пам’ять  про  Чорнобильську  катастрофу,  яка  стала  національною
трагедією України. 
Привернути  увагу  до  соціально-економічних,  медичних  та  екологічних  наслідків
Чорнобильської катастрофи. 
Застановитися  над  можливостями  використання  більш  безпечних  для  людей  та
довкілля джерел забезпечення енергією та енергоефективності.

Номінації: малюнок, вірш, роздуми (короткий твір до 2 стор. А4, шрифт 
TimesNewRoman, кегль – 14, інтервал 1,15).

Умови конкурсу:
1. Участь бере учнівська та студентська молодь
2. Мають бути чітко вказані:
         • назва роботи та номінації;
         • ім’я, по батькові та прізвищеучасника;
         • адреса та контактний телефон;
         • навчальний заклад, клас/курс 
3. Роботи потрібно надіслати до 26 квітня 2016 р. з приміткою «на Конкурс», на 
адресу:
Бюро УГКЦ з питань екології 
вул. Гарбарська, 22
м. Івано-Франківськ, 76019
або e-mail: ekoburougcc@ukr.net

Кращі роботи будуть представлені в серії виставок у багатьох містах, серед яких Київ,
Рим, Відень, Львів, Івано-Франківськ та вийдуть у світ окремою збіркою, а найкращі в
отримають цінні призи. 

Інформаційна служба Бюро УГКЦ з питань екології
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