
Про  проведення обласного 
конкурсу  художніх та фоторобіт 
учнів ПТНЗ «Небезпеки  
майбутнього. Погляд молодих»  

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ  ТА СПОРТУ У К Р АЇ НИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ 

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Н А К А З 
 
03.09. 2012                         м. Дніпропетровськ                                  № 100 
  

 
 

 
 

 
           

         Згідно з планом роботи Навчально-методичного центру профтехосвіти у 
Дніпропетровській області з метою сприяння в учнів відчуття причетності до 
рішення питань збереження навколишнього середовища,  формування 
навичок усвідомленого ставлення до навколишнього середовища,  пошуку й 
підтримки талановитих учнів, здатних до прикладної дослідницької 
діяльності 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести впродовж 2012-2013 навчального року обласний конкурс 
художніх та фоторобіт учнів ПТНЗ «Небезпеки майбутнього. Погляд 
молодих» (далі - Конкурс). 

2. Затвердити Умови проведення Конкурсу, склад організаційного 
комітету, що додаються. 

3. Методисту НМЦ ПТО Гришаєвій О.В. здійснити організаційно-
методичне забезпечення Конкурсу.  

4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів сприяти 
участі викладачів та учнів у Конкурсі.  

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 

Директор                                                                         В.М.Василиненко 
                 

              



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ НМЦ ПТО у 
Дніпропетровській області 
від 03.09.2012  № 100 

 
 

УМОВИ 
проведення обласного конкурсу художніх та фоторобіт учнів ПТНЗ 

«Небезпеки майбутнього. Погляд молодих» 
 

1. Загальні положення 
      Обласний конкурс художніх та фоторобіт учнів ПТНЗ «Небезпеки 
майбутнього Погляд молодих» (далі - Конкурс) проводиться згідно з планом 
роботи Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Дніпропетровській області. Конкурс організовується за номінаціями: 

-  «Наше місто могло би бути таким, але …»; 
- «Земля благає: SOS»; 
- «Сучасні технології на «службі» природі»; 
- «Допоможемо планеті разом»; 
- «Сміття і люди: хто кого?»; 
- «Вода в небезпеці»; 
- «Краса природи, яку знищує людина»; 
- «Молодь Дніпропетровщини обирає майбутнє!» (Учнівська молодь 

бере участь в природоохоронних заходах)  
 

2. Мета конкурсу 
          Головною метою Конкурсу є сприяння в учнів відчуття причетності до 
рішення питань збереження навколишнього середовища,  формування 
навичок усвідомленого ставлення до навколишнього середовища,  пошуку й 
підтримки талановитих учнів, здатних до прикладної дослідницької 
діяльності 

3. Завдання конкурсу 
3.1. Залучення громадськості до практичної природоохоронної діяльності в 
межах Дніпропетровської області; 
3.2. Формування екологічної свідомості та поглиблення екологічних знань 
учнівської молоді; 
3.3. Виховання дбайливого та ощадливого ставлення до природи рідного 
краю; 
3.4. Виховання любові до рідної природи через використання засобів 
художньо-естетичного сприйняття довкілля; 
3.5. Поширення інформованості сталого використання природних ресурсів; 
3.6. Висвітлення актуальних проблем стану природних ресурсів регіону, його 
реального впливу на здоров’я людей 



4. Керівництво конкурсом 
Керівництво Конкурсом здійснюється оргкомітетом, на який 

покладається відповідальність за його організацію та підведення підсумків. 
Для якісного оцінювання робіт запроваджується «народне голосування». 
Призерів і переможців Конкурсу визначає «народне» журі. В журі входять всі 
педагоги, які оцінять роботи конкурсантів. Члени оргкомітету підводять 
підсумки за результатами «народного оцінювання».  

Виставка робіт буде організована в рамках круглого столу для 
викладачів біології, який буде проведено 21 березня 2013 року в 
Царичанському аграрному професійному ліцеї.  

 
5. Порядок проведення конкурсу 

Конкурс проводиться в три етапи: 
I етап - ПТНЗ протягом I півріччя навчального року готують матеріали та 

до 15 лютого 2013 року надсилають в Навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області в натуральному та 
електронному вигляді заявки з відповідними матеріалами для участі в 
Конкурсі. 

II етап – 21 березня 2013 року всі надані матеріали  розміщуються на 
виставці, в рамках проведення круглого столу викладачів біології, екології. 
«Народне» журі Конкурсу (всі присутні викладачі біології, екології) 
розглядає матеріали, надіслані конкурсантами і виставляє оцінки. 
     IІІ етап – до 10 квітня 2013 року члени оргкомітету за оцінками 
«народного» журі визначають дві найкращі роботи з кожної номінації. 

 
6. Учасники конкурсу 

У Конкурсі беруть участь учні ПТНЗ за особистими заявками.  
 

7. Матеріали, які надсилаються на конкурс 
7.1. Заявка на участь у Конкурсі. 
7.2. Конкурсна робота. 
7.3. Слоган до конкурсної роботи.  

 
8. Вимоги до оформлення матеріалів, що надсилаються на конкурс 

8.1. Вимоги до фоторобіт:  
– На Конкурс фоторобіт надсилається серія з трьох фотографій формата 

21х30 см, які розміщуються на одному листі А-3;  
– робота повинна бути підписана автором на зворотній стороні з 

вказівкою прізвища, ім’я, по батькові та назвою навчального закладу;  
– інформація про роботу та її автора надається на окремому аркуші А4;  
– до роботи надсилається слоган (на плакаті або окремо) обємом не 

більше 4 строчок;  
– навчальні заклади беруть участь тільки в одній із номінацій.  
 

8.2. Вимоги до художніх робіт: 



- на Конкурс можуть бути надані роботи в будь-якій техніці виконання, 
розмір А3; 

- робота повинна бути підписана автором на зворотній стороні з 
вказівкою прізвища, ім’я, по батькові та назвою навчального закладу;  

- інформація про роботу та її автора надається на окремому аркуші А4;  
- до роботи надсилається слоган (на плакаті або окремо) обємом не 

більше 4 строчок;  
- навчальні заклади беруть участь тільки в одній із номінацій. 

8.3.  Надані на Конкурс матеріали не рецензуються та не повертаються.  
 

9. Відзначення переможців конкурсу 
9.1 Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І-ІІ ступенів.  
9.2 Кращі конкурсні роботи будуть опубліковані в окремій збірці з 

дотриманням авторських прав.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО                          
наказ НМЦ ПТО  
у Дніпропетровській області 
від 03.09.2012 № 100 

 
СКЛАД 

організаційного комітету обласного конкурсу художніх та фоторобіт 
учнів ПТНЗ «Небезпеки майбутнього. Погляд молодих» 

 
 
Корнієнко М.М.  –  заступник директора Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області, 
голова  організаційного комітету 

 
Зозуля   Н.В.        –  директор Криворізького міського методичного центру 

професійно-технічної освіти, заступник голови 
організаційного комітету 

 
Члени організаційного комітету: 

 
Гришаєва О.В.   –  методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 
 
Куницька І.В. - методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Дніпропетровській області 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1  
до наказу НМЦ ПТО  
від 03.09.2012 № 100 

 
Організаційному комітету  

обласного конкурсу художніх  
та фоторобіт учнів ПТНЗ 

«Небезпеки майбутнього. Погляд молодих» 
від _____________________________ 

               (ПІБ) 
учня  _____________________________ 

(назва навчального закладу) 
 

ЗАЯВКА 

на участь у конкурсі 

Прошу вас прийняти матеріали для участі у обласному конкурсі художніх 
та фоторобіт учнів ПТНЗ «Небезпеки майбутнього. Погляд молодих» в 
номінації  ____________________________. 

З умовами конкурсу ознайомлений(а). 

Публікацію матеріалів прошу здійснити на благодійних засадах. 

 

Підпис  ____________________________________________________   

Дата _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА   УЧАСНИКА                                                                                            
обласного конкурсу художніх та фоторобіт учнів ПТНЗ  

«Небезпеки майбутнього. Погляд молодих» 
№ 
з/п 

Питання Відповідь 
 

1 ПІБ учасника (ків)  
2 Дата народження  
3 Навчальний заклад 

(назва закладу, група, 
курс)  

 

4 Адреса проживання, 
телефони, email  

 

5 Назва роботи, номінація   
6 Слоган конкурсної 

роботи  
 

7 Чому Ви вирішили взяти 
участь у конкурсі? 

 

8 Інформація про 
координатора учасника 
(ПІБ, дата народження, 
навчальний заклад, 
посада) 

 

9 Додаткова інформація 
про себе 

 

  
 


