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К А Ф Е Д Р А 

ХІМІЧНОЇ ТЕХНІКИ та 

ПРОМИСЛОВОЇ ЕКОЛОГІЇ 

 За підтримки наукового 

студентського товариства 

  «ЕКОЛОГІЧНИЙ КЛУБ 

     Я – ЕКОЛЮДИНА» 

 

Запрошує 
учнів 1-х – 11-х класів взяти участь у 

Х КОНКУРСІ ПЛАКАТІВ, КОМІКСІВ ТА САМОРОБОК НА 

ЕКОЛОГІЧНУ ТЕМАТИКУ 

Для участі в конкурсі необхідно до 01 квітня 2023 року заповнити 

онлайн-форму за посиланням: http://surl.li/edoat або відсканувавши QR-код. 

Завантаження конкурсної роботи є останнім 

пунктом онлайн-форми. 

За підсумками конкурсу усі учасники 

отримають сертифікати-подяки в електронному 

вигляді, а переможці – сертифікати із зазначенням 

місця, яке вони посіли (також в електронному 

вигляді), окремі сертифікати за підготовку учнів до 

конкурсу отримає вчитель, директор та школа. 

Результати будуть оприлюднені на сайті кафедри 

(https://web.kpi.kharkov.ua/htpe) та на офіційній сторінці у Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/kafhtpe) не пізніше 15 травня 2023 р. 

 

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. 

Ми не обмежуємо Вашу фантазію, бо у світі так багато екологічних 

проблем, кожна варта уваги! 

Робота (фотографія, сканований малюнок, або робота 

виконана у комп’ютерній програмі) надсилається тільки у вигляді 

документу формату PDF. 

 

http://surl.li/edoat
http://www.facebook.com/groups/kafhtpe)


Якщо конкурсна робота складається із серії малюнків, пропонуємо ії 

об‘єднати у один документ текстового редактора Microsoft Word або 

Microsoft PowerPoint, а потім конвертувати у формат 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, при реєстрації в анкеті через кому треба 

вказати імена та прізвища усіх авторів роботи. 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. 
 

Вимоги до конкурсних робіт за напрямком «Саморобки»  
До участі приймаються фотоматеріали із зображенням саморобок учнів 

на екологічну тематику, або апсайклінг (творче перетворення старих та 

непотрібних речей у витвори мистецтва, іграшки, ялинкові прикраси та ін.).  

Робота (фотографія саморобки) надсилається тільки у вигляді 

документу формату PDF. 

Файли номінації «Саморобка» підписуться таким чином: 

С_клас_прізвище конкурсанта (Приклад: С_8_Шевченко).  

 До розгляду приймаються і колективні роботи, при реєстрації в анкеті 

через кому треба вказати імена та прізвища усіх авторів роботи. 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. 

 

 

 
 


