
ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський конкурс плакатів до Всесвітнього Дня 
Землі 

«Майбутнє планети у наших руках!» 

 
І. Загальні положення 

l.l. Основними завданнями Конкурсу є промоція заходів у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання, 

відтворення i охорони природних ресурсів; утвердження екоцінностей i 

поваги підростаючого покоління до планети Земля i своєї Батьківщини 

зокрема; популяризація взаємозалежності між планетою, її екосистемами i 

людиною; формування екологічної культури дітей; стимулювання їхньої 

пізнавальної активності та творчих здібностей; пошук нових форм, методів 

i моделей організації еколого-просвітницької діяльності серед дітей та 

підлітків. 

1.2. Мета Конкурсу: радикальне поліпшення екологічної ситуації у світі та в 

Україні зокрема; побудова громадянського суспільства, що грунтується на 

загальнолюдських цінностях та принципах екологічної етики; формування 

життєвих екологічних компетентностей; застосування екологічних знань та 

навичок на практиці; виховання культури поведінки, відповідальності за свої 

вчинки у природі; розкриття у творчості дітей прагнення до збереження 

екосистем, примноження ïx природних ресурсів. 

1.3. Організаторами конкурсу є Національна бібліотека України для  дітей  

(далі — НБУ для дітей), Громадська Організація «Українська асоціація 

працівників бібліотек для дітей» (далі — ГО «Українська асоціація працівників 

бібліотек для дітей»), Державна екологічна інспекція України, Національна 

спілка художників України. 

1.4. Обласні бібліотеки для дітей є співорганізаторами Конкурсу та 

координаторами його проведення в областях. 

1.5. Організаційно-методичне забезпечення i загальну координацію Конкурсу 

здійснює НБУ для дітей. Організаційно-методичне забезпечення проведення 

обласного туру Конкурсу здійснює КЗК «Донецька обласна бібліотека для 



дітей». 

  1.6. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційних 

вебсайтах НБУ для дітей, Державної екологічної інспекції України, обласних 

бібліотек для дітей – учасників Конкурсу, партнерів, а також в інших засобах 

масової інформації. 

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року. 

ІІ. Умови Конкурсу 

2.1. У Конкурсі беруть участь діти 6-18 років у 2-х вікових категоріях: 

- читачі-учні 1-5 класів; 

- читачі-учні 6-11 класів. 

2.2. На Конкурс у кожній віковій категорії приймаються індивідуальні роботи, а 

також колективні роботи, виконані виключно колективами творчих художніх 

студій та бібліотечних клубів за інтересами. 

2.3. Конкурс проводиться з 17 січня по 22 квітня 2022 року у три тури: 

перший – з 17 січня по 28 лютого – на місцевому рівні; 

другий – з 1 по 15 березня – на обласному рівні; 

третій (підсумковий) – з 16 березня по 22 квітня – на загальнодержавному рівні 

в НБУ для дітей. 

2.4. Учасники Конкурсу кожної вікової категорії готують плакат формату А3 у 

довільній графічній, живописній  формах, виконаний будь-якими художніми 

засобами, який за змістом і жанром відповідає темі та містить авторське 

бачення щодо збереження природи на планеті, захисту нашого спільного дому – 

планети Земля. 

2.5. Плакати, виготовлені учасниками місцевого рівня, направляються 

виключно до обласної бібліотеки для дітей з метою визначення переможців 

даної області. 

2.6. На Конкурс приймаються оригінальні індивідуальні та колективні плакати, 

які вперше подаються до участі у конкурсах. 



2.7. Роботи надсилаються з коротким повідомленням про автора: ім’я у 

називному відмінку, повна дата народження, домашня адреса (поштова), 

мобільний телефон для зв’язку (телефон батьків);для колективних робіт – назву 

гуртка, ПІБ його керівника, мобільний телефон для зв’язку. 

2.8. До участі у Конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають умовам, 

визначеним цим положенням.  

ІІІ Організаційний комітет і журі Конкурсу 

3.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється головний 

Організаційний комітет. До його складу входять представники організаторів 

Конкурсу, громадських організацій, меценати. 

3.2. Для проведення обласного туру Конкурсу в обласних бібліотеках для дітей 

створюються обласні організаційні комітети та журі. 

3.3. Для визначення переможців Конкурсу затверджується склад Головного 

журі, до складу якого входять професійні художники-ілюстратори, 

мистецтвознавці. 

IV. Визначення та відзначення переможців Конкурсу 

4.1. Обласні журі Конкурсу підсумовують та визначають переможців (І, ІІ, ІІІ 

місця) у кожній віковій категорії серед індивідуальних і колективних учасників 

до 15 березня 2022 року. 

4.2. Творчі роботи - плакати надсилати до 1 березня 2022 року (з адресною 

доставкою) до «Донецької обласної бібліотеки для дітей» за адресою  - 87555, 

Донецька область, м. Маріуполь, пр. Металургів, 29 з приміткою 

Всеукраїнський конкурс «Майбутнє планети у наших руках!». Куратор 

обласного туру – Ірина Миколаївна Марченко, довідки за телефоном – 067 862 

06 64 або надсилайте свої запитання на е-скриньку metod.dobd@gmail.com.  

4.3. Конкурсні роботи переможців обласного туру відправляються разом з 

протоколом до головного Організаційного комітету у Національну бібліотеку 

України для дітей до 17 березня 2022 року. Роботи, надіслані пізніше вказаної 

дати, не розглядатимуться. 
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4.4. Для переможців Всеукраїнського підсумкового туру Конкурсу 

встановлюються І, ІІ, ІІІ місця в кожній віковій категорії серед індивідуальних 

та колективних робіт. 

4.5. Головне журі оцінює роботи, що надійшли від обласних журі, та до 22 

квітня 2022 року визначає переможців. 

4.6. Усі учасники, конкурсні роботи яких пройшли у підсумковий тур, 

отримають електронний сертифікат фіналіста Конкурсу. 

4.7. Переможців Конкурсу буде оголошено 22 квітня 2022 року у Міжнародний 

день Землі. Переможців відзначать дипломами та пам’ятними призами. 

V Зберігання та публікація робіт, надісланих на Конкурс 

5.1. Плакати, надіслані на Конкурс, авторам на повертаються. Роботи 

переможців зберігаються в НБУ для дітей та можуть бути використані в її 

подальшій роботі. 

5.2. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті НБУ для дітей, 

Державної екологічної інспекції України, обласних бібліотеках для дітей, та 

партнерів Конкурсу, а також у фахових друкованих виданнях.  

5.3. Після підведення підсумків буде підготовлено АЛЬМАНАХ за 

результатами Всеукраїнського конкурсу плакатів до Всесвітнього Дня Землі 

«Майбутнє планети у наших руках!» у рамках Року збереження природи та 

живого миру в Україні, оголошеного президентом України, до якого увійдуть 

100 кращих робіт. 

 


