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Директорам
позашкільних навчальних закладів
Директорам
загальноосвітніх навчальних закладів
Про X Міжнародний
екологічний конкурс
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України доводить до Вашого відома про оголошення Польщею X
Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості. Тема конкурсу у
2017 році - « Вода – джерело життя».
Його мета - пропаганда та провадження здорового способу життя, виховання
гармонійно розвиненої особистості.
Конкурс проводиться у співпраці з Департаментом охорони здоров'я та
соціальних справ Міського управління Вроцлава (Польща) під егідою
Вроцлавського Природничого Університету. Організатором конкурсу в Україні є
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
До участі у конкурсі запрошуються вихованці дошкільних навчальних закладів
(віком 5-6 р.) з батьками, учні І-VI класів загальноосвітніх навчальних закладів
та вихованці позашкільних навчальних закладів відповідного віку.
Конкурсні роботи від обласних оргкомітетів відповідно до умов надсилаються
Національному оргкомітету до 8 березня 2017 року на адресу: 04074, Київ, вул.
Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді (відділ екології, на конкурс
« Вода – джерело життя»).
Конкурсні роботи переможців Національного етапу до 31 березня будуть
відправлені організаторам міжнародного етапу.
Просимо Вас поширити інформацію та провести роботу по залученню школярів
та дітей до участі в конкурсі.
За додатковою інформацією звертатися в Києві:
тел. (044) 430-43-90, 430-00-64, ел. пошта: radchenko@nenc.gov.ua;
сайт: https://nenc.gov.ua
Додаток на 3 арк.
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

Додаток
до листа НЕНЦ №4
від 12.01.2017 р.
Умови проведення
X Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості
« Вода – джерело життя».
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України у співпраці з Департаментом охорони здоров'я та
соціальних справ Міського управління Вроцлава під егідою Вроцлавського
Природничого Університету проводить X Міжнародний конкурс екологовалеологічної спрямованості. Тема конкурсу у 2017 році -« Вода – джерело
життя».
I. МЕТА КОНКУРСУ:
Загальна мета: впровадження здорового та екологічного способу життя.
Конкретні цілі:
• розширити знання про проблему забруднення води і її надмірного споживання
людиною,
• сприяння вживанню чистої води в протилежність солодким та забарвленим
напоям,
• розуміння значення чистої води для життя живої природи,
• усвідомлення необхідності захисту якості та економії води,
• ознайомлення з наслідками подальшого забруднення води на нашій планеті,
• розвиток навичок логічного і творчого мислення,
• удосконалення здібності обговорювати тему в різних формах творчого
самовираження,
• розвиток здібностей розв'язання проблемних завдань та творчого мислення,
• підтримка всебічних здібностей дітей, створення умов для розвитку інтересів,
• впровадження використання інформаційних технологій в засвоєнні та
обробітку
знань,
• підвищення дитячої віри в свої можливості,
• заохочення дітей до здорового суперництва,
• підвищення активності шкіл у навчальному процесі.
ІІ. Учасники конкурсу
Вихованці дошкільних навчальних закладів (віком 5-6 р.) з батьками, учні
І-VI класів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованці позашкільних
навчальних закладів відповідного віку.
ІІІ. Умови конкурсу
Номінації конкурсних робіт / на вибір, кількість не обмежена/:

1. Оповідання з діалогом "Розмова з краплею води" - обсяг – максимум 1
сторінка, шрифт "12", 1,5 інтервали, максимум 10 робіт від області.
Учасники – учні IV - VI класів.
2. "Пейзаж з водою на тлі" – техніка - акварелі на спеціальному папері для
акварелі (мокрий по мокрому), формат А3, максимум 10 робіт від області.
Учасники – учні IV - VI класів.
3. Символ води в скульптурі (H2O) – об'ємна форма, висота 30-50 см, техніка
довільна, максимум 10 робіт від області.
Учасники – учні IV - VI класів.
4. Мультимедійна презентація PowerPoint або Prezi – не більше 25 слайдів.
Тема: "Природні водойми моєї місцевості та їх важливість для місцевої
громади" (річка, струмок, ставок, озеро, море). Презентація повинна включати:
географічний опис водного об'єкту, опис флори, фауни, опис естетичної та
рекреаційної цінності, опис використання водного об'єкту місцевою громадою,
максимум 5 робіт від області.
Учасники – учні IV - VI класів.
5. "Вода – це здоров'я (моя етикетка на пляшці)" - техніка комп'ютерної
графіки, формат 10 х15 см (будь ласка, не використовуйте існуючі на ринку
назви і символи мінеральні води), максимум 10 робіт від області. Учасники –
учні IV - VI класів.
6. "Крапля води в об'єктиві" (природний стан води) –фотографії кольорові,
матові, формат А-4, максимум 10 робіт від області.
Учасники – вихованці дошкільних навчальних закладів віком 5 років
(підготовчі групи до школи), учні І-VI класів.
7. Вірш «Розмова з краплею води" - обсяг максимум 4 строфи, шрифт "20",
максимум 10 робіт від області.
Учасники – учні I-III класів.
8. "Життя в воді" - художня робота на картоні, в техніці олійної пастелі або
колажу, формат А-3, максимум 10 робіт від області.
Учасники – вихованці дошкільних навчальних закладів віком 5 років
(підготовчі групи до школи), учні І-III класів,
IV. Загальні вимоги конкурсу
1. На конкурс приймаються лише ті роботи, що виконані індивідуально і
самостійно (допускається невелика допомога дорослих при виготовленні фото).
2. Літературні твори з орфографічними помилками не розглядатимуться.
3. Роботи повинні мати «візитну картку»: на зворотному боці розбірливо
друкованими літерами позначити:
- номінацію та назву роботи;
- ім’я, прізвище, вік автора та клас;

- назву та повну (селище, місто, область) поштову адресу навчального закладу з
телефоном (електронною поштою);
- прізвище, ім'я та по-батькові керівника або вихователя.
4. Кожна робота повинні супроводжуватися письмовою згодою батьків
(законних опікунів) для обробки персональних даних дитини в процесі
проведення конкурсу.
5. Надіслані роботи від обласних оргкомітетів повинні супроводжуватися
переліком робіт окремо по кожній категорії і загальним переліком робіт від
області за наведеною нижче формою; перелік також повинен бути надісланий
електронною поштою на адресу: radchenko@nenc.gov.ua з
приміткою: Конкурс "Вода – джерело життя".
Номінація ……………………………………………………..
№
№

Ім’я та
прізвище
автора

Назва роботи

Прізвище та ініціали
керівника

1.
2.
...
Загальна кількість робіт:
6. Роботи, що виконанні з недотриманням вимог не розглядатимуться!
7. Конкурсні роботи не рецензуються і не повертаються!
V. Терміни проведення конкурсу
Національний етап – роботи надсилаються до 8 березня 2017 року на адресу
НЕНЦ: 04074 Київ-74, вул. Вишгородська, 19, відділ екології та охорони
природи з приміткою: Конкурс "Вода – джерело життя".
Переможці Національного етапу нагороджуються грамотами Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Міжнародний етап – до 31 березня 2017 року кращі роботи (по 10 з кожній
номінації) будуть відправлені до Польщі.
10 квітня –5 травня 2017 р. – робота журі у Вроцлаві.
Підведення підсумків конкурсу у Вроцлаві – 18 травня 2017 року (адреса сайту
- http://www.szkola@sp118.wroc.pl.
В НЕНЦ буде організована виставка робіт учасників конкурсу.
Кращі конкурсні роботи будуть розміщені на сайті НЕНЦ (https://nenc.gov.ua) та
надруковані в журналі "Паросток".

