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Творчий конкурс «Сіверський Донець – очима молоді» (далі – Конкурс)
започаткований Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів
спільно з громадською організацією «Сіверський Донець – відродження» у 2007
році і проводиться на території Харківської, Донецької та Луганської областей
в суббасейні Сіверського Дінця району басейну річки Дон в межах України
(на контрольованій території) протягом кожного року в рамках заходів,
присвячених Всесвітньому дню води (22 березня) та Дню Сіверського Дінця
(21 вересня).
1. Мета і завдання конкурсу
1.1. Метою Конкурсу є формування екологічного світогляду дітей та молоді
Придінців’я і залучення їх до заходів, спрямованих на збереження, відновлення
та раціональне використання водних ресурсів суббасейну Сіверського Дінця.
1.2. Основними завданнями Конкурсу є:
- підтримка творчого потенціалу юного покоління, активізація інтересу до
системних спостережень та вивчення природи рідного краю;
- підвищення обізнаності дітей та молоді про основну водну артерію Сходу
України – річку Сіверський Донець та її роль у водозабезпеченні регіону;
- формування екологічного світогляду, активної громадянської позиції з
питань раціонального використання, збереження та відновлення джерел, річок і
водойм суббасейну Сіверського Дінця;
- заохочення учасників Конкурсу та освітян до популяризації дбайливого
ставлення до водних ресурсів і практичної природоохоронної діяльності,
спрямованої на поліпшення стану водних об’єктів регіону;
- виховання патріотизму через почуття любові до природи рідного краю.
2. Організація та проведення конкурсу
2.1. Співзасновниками та організаторами Конкурсу є Сіверсько-Донецьке
басейнове управління водних ресурсів та громадська організація «Сіверський
Донець – відродження».
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2.2. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює
оргкомітет, до складу якого входять керівництво та профільні фахівці
Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, голова та
представники громадської організації «Сіверський Донець – відродження».
2.3. За попередньою домовленістю до участі в організації Конкурсу можуть
залучатися партнери – органи влади, громадські об’єднання, заклади освіти і
культури, підприємства різних форм власності, засоби масової інформації та ін.
3. Номінації конкурсу
До участі в Конкурсі приймаються творчі роботи за такими номінаціями:
1) Фотографія.
2) Малюнок.
3) Мотиваційна розробка.
4) Літературний твір (поезія, проза).
5) Дослідницька робота.
6) Виховний захід.
4. Учасники конкурсу
До участі в Конкурсі (крім номінації «Виховний захід») запрошуються учні
та студенти загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих
навчальних закладів Харківської, Донецької та Луганської областей, які
відповідно до вимог Конкурсу надали оргкомітету належним чином оформлені
творчі роботи.
До участі в Конкурсі за номінацією «Виховний захід» запрошуються
педагогічні працівники освітніх закладів Харківської, Донецької та Луганської
областей, які відповідно до вимог Конкурсу надали оргкомітету належним
чином оформлені творчі роботи.
5. Вимоги до конкурсних робіт
5.1 До участі в Конкурсі допускаються тільки оригінальні АВТОРСЬКІ
роботи! Будь-яке копіювання з мережі Інтернет вважатиметься плагіатом
(перевіряється за допомогою спеціальної програми). Викритий плагіат
позбавляє права на участь у Конкурсі із внесенням такого учасника у «чорний
список»! Творчі роботи, повністю виконані дорослими (батьками, вчителями,
тощо) замість дітей, також не допускаються до участі у Конкурсі.
5.2. Фотографії приймаються у паперовому вигляді розміром не менше А4
та дублюються в електронному вигляді (у форматі JPG, PNG) на е-майл
оргкомітету. Фотографії слід надавати у файлах і без рамок!
5.3. Малюнки мають бути виконані на папері розміром не менше А4,
техніка виконання – акварель, гуаш, олія, олівці та ін. за вибором учасника
(техніку малюнку слід вказати на етикетці до творчої роботи). Малюнки слід
надавати без рамок!
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5.4. Мотиваційні розробки можуть бути виконані у будь-якій техніці та
представляти собою плакати, буклети, лепбуки, презентації, відеоролики тощо,
які відповідають меті Конкурсу. Відеоролики (у форматі mkv, mov, mp4, avi)
тривалістю до 5 хвилин мають бути надіслані на е-майл оргкомітету конкурсу
(з використанням інтернет-файлообмінника) або надані на електронному носії.
5.5. Літературні твори (поетичні чи прозові) мають бути грамотно та
акуратно оформлені. Приймаються у роздрукованому вигляді та обов’язково
дублюються в електронному вигляді (MS Word у форматі DOC, RTF) на е-майл
оргкомітету.
5.6. Дослідницькі роботи приймаються у роздрукованому вигляді та
обов’язково дублюються в електронному вигляді (MS Word у форматі DOC,
RTF) на е-майл оргкомітету. Мають містити самостійні дослідження під
керівництвом викладачів на актуальні теми, пов’язані з водними ресурсами
суббасейну Сіверського Дінця. Роботи, які є лише передруком інформації з
мережі Інтернет, до розгляду конкурсної комісії не допускатимуться!
5.7. Виховні заходи – єдина категорія творчих робіт, що пропонується
для безпосередньої участі педагогічних працівників освітніх закладів з метою
заохочення педагогічної спільноти до творчого пошуку в екологічнопросвітницькій та патріотично-виховній роботі з юним поколінням.
Це АВТОРСЬКІ методичні розробки, дидактичні матеріали, сценарії
окремих творчих елементів навчальних занять або позакласних заходів, занять
екогуртка (гра-квест, вікторина, брейн-ринг, виступ агіт-бригади, клуб
«чомучок» тощо), проведення яких автором-учасником Конкурсу підтверджено
відеоматеріалами чи фотографіями. Приймаються у роздрукованому вигляді
(крім відеоматеріалів) та обов’язково дублюються в електронному вигляді
(MS Word у форматі DOC, RTF) на е-майл оргкомітету.
6. Основні критерії оцінювання
Основні критерії оцінювання конкурсних робіт:
- відповідність темі й меті конкурсу,
- взаємозв’язок форми та змісту,
- глибина розкриття обраної теми,
- самостійність виконання роботи,
- оригінальність, самобутність,
- творчий підхід та образність мислення,
- грамотність та естетичність оформлення.
Перевага надаватиметься творчим роботам, що зорієнтовані на висвітлення
екологічних проблем та пошуки шляхів їх вирішення.
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7. Умови подання конкурсних робіт
7.1. Конкурсна робота має бути оформлена етикеткою з такою інформацією:
- номінація і назва роботи (для малюнків вказується техніка виконання);
- прізвище та ім’я автора роботи, число повних років;
- назва учбового закладу, клас / курс, де навчається автор;
- П.І.Б. педагога, який є керівником конкурсної роботи (якщо є).
7.2. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних».
7.2. Для участі у Конкурсі подаються:
1) належним чином оформлена конкурсна робота (з етикеткою);
2) супровідний лист від навчального закладу з переліком конкурсних
робіт та зазначенням контактної інформації у двох варіантах:
а) в електронному вигляді (MS Word у форматі DOC, RTF) на е-майл
оргкомітету: konkurs.sdbuvr@gmail.com;
б) у паперовому вигляді (разом з роботами) на офіційному бланку за
підписом відповідальних осіб від навчального закладу.
7.3. Витрати, пов’язані з поштовою доставкою конкурсних робіт,
здійснюються за рахунок учасників.
7.4. Конкурсні роботи не рецензуються і не повертаються!
7.5. Оргкомітет залишає за собою право на організацію та проведення
виставок конкурсних робіт, а також видання інформаційних матеріалів з
використанням поданих на Конкурс творчих робіт (з обов’язковим зазначенням
імені та прізвища автора конкурсної роботи) для безкоштовного поширення з
метою популяризації дитячо-юнацької творчості екологічного спрямування.
7.6. Пропонуючи для участі у Конкурсі творчу роботу та надаючи
оргкомітету можливість завантажити її з файлообмінника, учасник таким чином
дає згоду на використання цієї роботи для показу на некомерційних публічних
заходах, поширення її у соціальних мережах, друкованих інформаційнопросвітницьких виданнях, демонстрацію у засобах масової інформації.
7.7. Учасники, які надають творчі роботи для участі в Конкурсі, у разі
використання чужої інтелектуальної власності несуть відповідальність згідно із
законодавством України.
7.8. Подання робіт на Конкурс є свідченням згоди учасників з усіма
вимогами та умовами цього Положення.
8. Оцінювання конкурсних робіт
8.1. Оцінювання конкурсних робіт здійснюється експертною комісією, до
складу якої оргкомітетом можуть бути запрошені представники органів влади,
громадських об’єднань, закладів освіти і культури, екологічних установ та інші
особи, які мають відповідні фахові знання.
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8.2. Участь у роботі експертної комісії Конкурсу здійснюється на
добровільних громадських засадах.
8.3. Надані на Конкурс роботи відповідно до номінацій аналізуються та
оцінюються експертною комісію за багатобальною системою з урахуванням
основних та додаткових для кожної номінації критеріїв.
8.4. Рішення експертної комісії оформлюється протоколом, що не підлягає
перегляду.
9. Порядок проведення конкурсу
9.1. Терміни проведення Конкурсу і прийому творчих робіт визначаються
щороку в рамках заходів з відзначення Всесвітнього дня води (22 березня) і
Дня Сіверського Дінця (21 вересня) та оприлюднюються на офіційному
вебсайті Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів:
www.sdbuvr.gov.ua.
9.2. Конкурс проводиться у кілька етапів: оголошення Конкурсу,
інформування навчальних закладів, прийом творчих робіт, аналіз, відбір та
оцінювання конкурсних робіт експертною комісією, підведення підсумків
Конкурсу, організація виставок та церемоній нагородження переможців.
9.3. Інформація про перебіг проведення Конкурсу висвітлюється на
вебсайті Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів:
www.sdbuvr.gov.ua, а також на сторінках соціальних мереж та у засобах
масової інформації.
9.4. Учасники Конкурсу надають свої роботи оргкомітету Конкурсу за
адресою Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів:
84122, м. Слов’янськ, вул. Торська, 35, тел. (06262) 2-78-94 та на е-майл:
konkurs.sdbuvr@gmail.com.
9.5. Після підведення підсумків Конкурсу, переможці та призери
запрошуються на церемонію нагородження за контактною інформацією
навчальних закладів, вказаною у супровідному листі.
9.6. При оголошенні підсумків Конкурсу відзначаються організації,
підприємства, установи, які надали підтримку в його проведенні та створенні
призового фонду для нагородження переможців.
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