
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ  КОНКУРСУ ЕКОЛОГІЧНИХ АГІТБРИГАД 

  

Загальні положення 

 

Відповідно плану обласних масових заходів управління освіти і науки 

облдержадміністрації в березні  2012 року ОЦЕНТУМ проводить конкурс 

екологічних агітбригад, з метою широкого залучення школярів до 

оздоровлення довкілля, формування в учнівської молоді активної життєвої 

позиції, пропаганди екологічної культури у природному середовищі та на 

відзначення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища. 

Завдання конкурсу створення банку даних екологічних проблем в 

області; пропаганда екологічної культури серед учнівської молоді; розвиток 

пізнавальних інтересів, прагнення пізнати рідну природу і її красу. 

  

Учасники конкурсу 

 

До участі в конкурсі запрошуються агітбригади (учні 7 – 11 класів), 

що стали переможцями районного (міського) етапу конкурсу, але їх 

кількісний склад не може перебільшувати 7 учнів. 

 

Термін  проведення 

 

Конкурс екологічних агітбригад проводиться поетапно: 

І етап – шкільний – січень 2012 року; 

ІІ етап – районний (міський) –  лютий 2012 року; 

ІІІ етап – обласний – березень 2012 року 

Вимоги до конкурсних програм: 

 

1. Тривалість конкурсного виступу до 20 хвилин, включаючи візитку 

даного колективу. За порушення регламенту знімаються бали. 

2. Актуальність екологічної проблеми та її соціальне значення для 

області, району, міста, села.              (1-5 балів) 

3. Наявність сценарію (на електронних носіях та в друкованому вигляді) 

та ілюстративного матеріалу до виступу (плакати, малюнки, фотографії, 

відео матеріали про природоохоронну і екологічну діяльність колективу).     

(1-5 балів) 

4. Результативність та кількість проведених виступів у регіонах, їх 

підтвердження.     (1-5 балів) 

5. Зв’язок з громадськими та державними екологічними організаціями 

при вирішення проблем, результативність проведеної роботи.  (1-5 балів) 

6. Оригінальність художнього оформлення.    (1-3 бали) 

7. Рівень виконавської майстерності.      (1-3 бали) 

8. Використання засобів активізації аудиторії.      (1-2 бали) 

9. Відповідність костюмів.   (1-3 бали) 

10.  Рівень режисури.     (1-3 бали) 



Керівництво конкурсом 

 

Керівництво І етапом здійснюють адміністрації навчальних закладів, 

ІІ етап  - районні (міські) оргкомітети за участю станцій юних натуралістів, 

будинків дітей та юнацтва, представників державних екологічних 

організацій, які визначають переможців  і  з   відповідним   наказом   

направляють  команди для участі у ІІІ етапі конкурсу до обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Керівництво ІІІ етапом конкурсу екологічних агітбригад, підведення 

підсумків, визначення переможців здійснює оргкомітет та журі конкурсу, 

створене з представників управління освіти і науки облдержадміністрації, 

управління екології та природних ресурсів в Кіровоградській області, 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

громадських екологічних організацій. 

 

Фінансування конкурсу та визначення переможців 

 

Фінансові витрати на проведення І  та ІІ етапів конкурсу 

здійснюються за рахунок місцевих бюджетів або залучених коштів, ІІІ етап – 

за рахунок коштів передбачених на проведення обласних масових заходів, 

крім проїзду дітей та відрядження супроводжуючих осіб. 

Переможці та учасники конкурсу нагороджуються дипломами 

управління освіти і науки облдержадміністрації.  

 

 

 

 

 

 

 


