Національний технічний
університет «Харківський
«політехнічний
інститут»
КАФЕДРА
ХІМІЧНОЇ ТЕХНІКИ та
ПРОМИСЛОВОЇ ЕКОЛОГІЇ

За підтримки
наукового
студентського
товариства
«Екологічний клуб
«Я – Еколюдина»

Запрошує
школярів 7- 11 класів взяти участь у
VIII КОНКУРСІ ПРОЄКТІВ, ПЛАКАТІВ ТА КОМІКСІВ НА
ЕКОЛОГІЧНУ ТЕМАТИКУ
Для участі в конкурсі необхідно до 28 лютого 2021 року заповнити
онлайн-форму за посиланням:
https://cutt.ly/XhU02yf
Завантаження конкурсної роботи є останнім пунктом онлайн-форми.
За підсумками конкурсу усі учасники отримають сертифікати в
електронному вигляді, переможці отримують дипломи, в електронному
вигляді, окремі сертифікати за підготовку учнів до конкурсу отримають вчителі
та школи.
Результати

будуть

(https://web.kpi.kharkov.ua/htpe)

оприлюднені
та

на

офіційній

на

сайті
сторінці

кафедри
у

Facebook

(https://www.facebook.com/groups/kafhtpe) не пізніше 01 травня 2021 року.

Експерти з оцінки конкурсних робіт:
Зайцев Юрій Іванович – к.т.н., проф; проректор НТУ «ХПІ» з науково-педагогічної
роботи

Шапорев Валерій Павлович – д. т. н., проф.; завідувач кафедри ХТПЕ
Тихомирова Тетяна Сергіївна – к.т н., доц.; керівник студентського наукового гуртка
«Екологічний клуб «Я – еколюдина»»

Шестопалов Олексій Валерійович – к.т н., доц.; заступник директора з наукової роботи
інституту МІТ

Філенко Олеся Миколаївна – к.т н., доц; керівник групи з грантрайтингу ХОО ВЕЛ
Размєтаєв Сергій Володимирович – к.ю.н, доц.; голова Харківської обласної
організації Всеукраїнської екологічної ліги (ХОО ВЕЛ)

Опанасенко Вікторія Геннадіївна – головний редактор інформаційного порталу
Proмусор; член міжнародної асоціації International Solid Waste Association (ISWA) в Україні

Вимоги до конкурсних робіт за напрямком «Проєкт»
До участі у конкурсі приймаються проєкти, що стосуються вирішення
локальних екологічних проблем
Проєкти надсилаютья у вигляді презентації, яка

виконана у програмі

Microsoft PowerPoint об’ємом до 12 слайдів включно, у форматі PDF.
Для конвертації презентації у формат PDF пропонуємо використати одну із
наступних онлайн-програм:
1. https://www.ilovepdf.com/ru/powerpoint_to_pdf
2. https://smallpdf.com/ru/ppt-to-pdf
3. https://www.pdf2go.com/ru/powerpoint-to-pdf
4. https://pdf.io/ru/ppt2pdf/
До розгляду приймаються і колективні роботи (до трьох осіб включно),
анкета для участі заповнюється всіма авторами.
Файл

підписується

таким

чином:

П_клас_прізвище

конкурсанта

(Приклад: П_8_Шевченко). Якщо робота колективна у назві файлу вказується
лише одне прізвище.
Презентація не повинна містити інформацію про авторів (ПІБ, контактні
дані). Усі конкурсні роботи будуть зашифровані.

Вимоги до конкурсних робіт за напрямком «Комікс» та
«Плакат»
До участі приймаються малюнки, карикатури у жанрі комікс, плакати, що
можуть бути виконані на папері (формат А4 і більше) та у комп’ютерних
програмах. Використання об ‘ємних елементів із тканини, пластику та інших
матеріалів для декору та оздоблення дозволяється.
Окремі номінації за напрямком «Комікс» та «Плакат»:
1. Сортування сміття
2. Раціональне споживання
Але не обмежуйтесь цими темами, у світі так багато екологічних проблем,
кожна варта уваги!

Робота (фотографія, сканований малюнок, або робота виконана у
комп’ютерній програмі) надсилається тільки у вигляді документа формату PDF.
Для конвертації роботи у формат PDF пропонуємо використати одну із
наступних онлайн-програм:
1. https://www.ilovepdf.com/ru/jpg_to_pdf
2. https://jpg2pdf.com/ru/
3. https://smallpdf.com/ru/jpg-to-pdf
Якщо конкурсна робота складається із серії малюнків пропонуємо ії об
‘єднати у один документ текстового редактора Microsoft Word або Microsoft
PowerPoint, а потім використати для конвертації роботи у формат PDF одну із
наступних онлайн-програм:
Для текстового редактора Microsoft Word
1. https://www.ilovepdf.com/ru/word_to_pdf
2. https://smallpdf.com/ru/word-to-pdf
3. https://pdf.io/ru/doc2pdf/
Для програми Microsoft PowerPoint
1. https://www.ilovepdf.com/ru/powerpoint_to_pdf
2. https://smallpdf.com/ru/ppt-to-pdf
3. https://www.pdf2go.com/ru/powerpoint-to-pdf
Файли номінації «Комікс» підписуться таким чином: К_клас_прізвище
конкурсанта (Приклад: К_8_Шевченко ). Файли номінації «Плакат»:
ПЛ_клас_прізвище конкурсанта (Приклад: ПЛ_8_Шевченко). До розгляду
приймаються і колективні роботи, анкета для участі заповнюється всіма
авторами. Якщо робота колективна у назві файлу вказується лише одне
прізвище.
Конкурсна робота не повинна містити

інформацію про авторів (ПІБ,

контактні дані). Усі конкурсні роботи будуть зашифровані.

