
 

 

 

 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі 

Офіс) запрошує школярів 5 - 11 класів взяти участь у літературному конкурсі 

на екологічну тематику за двома напрямами - ВІРШ та ЕСЕ. Конкурс 

присвячений ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ВОДНИХ РЕСУРСІВ, який щорічно 

відзначається 22 березня. Тому ТЕМАТИКА РОБІТ ПОВИННА БУТИ 

ПОВ’ЯЗАНА З ОХОРОНОЮ ВОДНИХ РЕСУРСІВ (РІЧОК, ОЗЕР, 

ІНШИХ ВОДОЙМ ТОЩО). 

Задачі конкурсу: 
 пропаганда принципів екологічної відповідальності та розвитку еко-

свідомості; 

 розвиток творчого підходу до вирішення екологічних питань; 

 формування позитивного ставлення до екології; 

 виявлення нових методів та ідей для збереження навколишнього 

середовища. 

 

Для участі в конкурсі необхідно до 15 березня надіслати конкурсну роботу до 

жюрі з конкурсних робіт на електронну адресу: zmy_sumyrovr@davr.gov.ua. 

Для реєстрації учасника разом з роботою надсилається анкета, яка містить 

наступні дані про учасника: 

1. ім’я та прізвище;  

2. назва навчального закладу; 

3. клас; 

4. ім’я та прізвище керівника; 

5. контактні телефони та електронна адреса. 

 

Вимоги до конкурсних робіт за напрямом «Вірш»:  

На конкурс приймаються окремі вірші, один автор може подати до 3 віршів 

українською мовою (обсягом до 32 рядків). Жанр поезії за  вибором автора, 

включаючи вільний вірш. Переклади з іноземних мов до конкурсу не 

допускаються. 

Бажання учасника взяти участь у поетичному конкурсі вважається згодою на 

можливість публікації твору на офіційному сайті Офісу, включно з 

цитуванням вірша і посиланням на ім’я автора.  

Робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактора Word, 

розміру 14 з інтервалом 1,5. Конкурсні поезії приймаються у форматі «.doc». 

Файли, що не відповідають вимогам, скріншоти, фото надрукованого тексту 

розглядатися не будуть.   



Файл підписується таким чином: В_клас_прізвище конкурсанта (Приклад: 

В_7_Онісковець). Текст конкурсної роботи не повинен містити інформацію 

про авторів (ПІБ, контактні дані). Усі конкурсні роботи будуть зашифровані. 

Вимоги до конкурсних робіт за напрямком «Есе»: 

 До участі у конкурсі приймаються есе на екологічну тематику українською 

мовою (обсягом до 5 сторінок). Основні теми:  

1. екологічні проблеми очима учнів;  

2. яким буде наше майбутнє;  

3. як допомогти (не нашкодити) природі. 

Бажання учасника взяти участь у літературному конкурсі вважається згодою 

на можливість публікації твору на офіційному сайті Офісу, включно з 

цитуванням твору і посиланням на ім’я автора.  

 Робота має відповідати жанру есе, унікальність тексту більше 70%. Автором 

може бути лише одна особа, колективні роботи не приймаються. Робота 

друкується шрифтом Times New Roman текстового редактора Word, розміру 

14 з інтервалом 1,5. Конкурсні есе приймаються у форматі «.doc». Файли, що 

не відповідають вимогам, скріншоти, фото надрукованого тексту розглядатися 

не будуть. Файли підписуться таким чином: Е_клас_прізвище конкурсанта 

(Приклад: Е_8_Шведенко). Текст конкурсної роботи не повинен містити 

інформацію про авторів (ПІБ, контактні дані). Усі конкурсні роботи будуть 

зашифровані. 

Підведення підсумків і відзначення переможців:  

Вчасно надані та допущені до конкурсу роботи будуть оцінюватися 

спеціальним журі, до складу якого входять фахівці Регіонального офісу 

водних ресурсів у Сумській області. 

По одному переможцю в кожній номінації буде нагороджено дипломом та 

цінним подарунком, призери будуть відзначені заохочувальними призами. 

Церемонія підведення підсумків конкурсу та нагородження переможців –  

22 березня в приміщенні Офісу, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 27. 

 

Додаткова інформація за телефонами: (0542)770 222, +380955511864 


