
 Слов’янська міська рада  
Громадська організація «Летавиця» 

За підтримки Посольства Великої Британії в Україні 
в рамках проекту «Зелене мислення – зелене майбутнє Донеччини»  

запрошує взяти участь у  
конкурсі дитячої творчості 

«ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА МОЄ ЗЕЛЕНЕ МАЙБУТНЄ»  
(малюнки \ плакати) 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
 

Конкурс тематичних дитячих малюнків \ плакатів проводиться в рамках 

регіональних заходів з популяризації енергоефективності та підготовки до 

регіонального Тижня енергоефективності.  

 

Метою конкурсу є сприяти формуванню культури «зеленого мислення» серед 

підростаючого покоління шляхом привертання уваги до актуальної теми 

відношення до енергоресурсів та заохочення дітей замислитись над 

можливостями покращення свого майбутнього завдяки збереженню ресурсів, в 

першу чергу, енергії…    

 

Завдання конкурсу:   

• сприяти формуванню енергосвідомого світогляду майбутнього споживача енергії 

серед представників молодшого покоління громадян нашої країни  

• привернути увагу дітей до теми «зеленого майбутнього» через формування 

відношення до енерго- та ресурсоспоживання  

• спонукати дітей виразити своє бачення зеленого майбутнього свого міста  

• сприяти розвитку творчого потенціалу дітей, проявленню таланту  

• виявити оригінальні креативні ідеї з метою їх подальшого використання в 

заходах популяризації «зелених енергоефективних дій» на території громади.  

 

Конкурс проводиться під девізом:   

 
«БАГАТО СПОЖИВАЄМО – МАЙБУТНЄ МИ ВТРАЧАЄМО…  ЗБЕРЕЖИ 
МАЙБУТНЄ!  ЖИВИ ЗЕЛЕНІШЕ!» 

 
 
ТЕМАТИКА МАЛЮНКІВ:  

• економія електроенергії,  тепла, води 

• зменшення споживання (сміття)  

• зелена енергія (використання енергії сонця, вітру, біомаси, води, землі) 

• зелене майбутнє - здорове середовище 

 
УЧАСНИКИ.  
У конкурсі можуть брати участь учні, вихованці, слухачі загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів, дитячих будинків двох вікових груп: 

- перша група – діти від 6 до 9 років. 

- друга група – діти від 10 до 14 років. 



 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ. 
 

Конкурс стартує 17  листопада 2014 року і завершується 17 грудня 2014 
року.  

Кінцевий термін подачі робіт – не пізніше 15 грудня 2014 року. 
 
 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ (МАЛЮНКІВ \ ПЛАКАТІВ) КОНКУРСУ.  
 

Малюнок \ плакат має бути виконаний на паперовому або картонному аркуші у 

форматі А4 або А3 . На малюнку має бути підпис, в якому повинно міститися ім’я 

та прізвище автора, вік, учбовий заклад, місто, а також назва роботи. На 

зворотній стороні малюнка повинно бути вказано контакти автора роботи (тел. 

для зв’язку).   

 

Конкурсна робота надсилається в завершеному вигляді на адресу:  

 

84122 м. Слов’янськ, пл. Жовтневої революції, 2а Центральна міська 

бібліотека (з приміткою «Конкурс малюнків»).    

 

Матеріали, що не відповідають вимогам, розглядатися не будуть. 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ: 

- розкриття теми конкурсу, загальне бачення теми;   

- креативний погляд на тему; 

- ступінь самостійності школярів у виконанні малюнка; 

- якість малюнка. 

 

ПІДВЕДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ. Оцінювання робіт та підведення 

підсумків конкурсу проходитиме з 15 по 20 грудня 2014 року. 
 

Оцінюватиме роботи професійне журі, до складу якого увійдуть представники 

місцевої влади, експерти, що працюють у сфері енергетики і освіти, професійні 

художники, представники засобів масової інформації, представники 

громадськості.  

 

Всіх учасників конкурсу буде нагороджено дипломами. Переможці у своїх 

вікових категоріях отримають призи відповідно до зайнятого місця.  

 

Кращі роботи переможців будуть використані для соціальної реклами з питань 

енергозбереження, тематичних календарів на наступний рік, та започаткують 

галерею «Енергозбереження очима дітей», що буде розміщена в приміщенні 

Центральної бібліотеки міста \ міської ради.  

 

 


