
 

 
 

Положення 

про проведення Міжнародного конкурсу  

серед здобувачів освіти 

«Врятуймо планету разом!» 

 

1. Загальні положення 

 1.1. Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного конкурсу серед 

здобувачів освіти «Врятуймо планету разом!» (Далі – Конкурс). 

 1.2. Конкурс проводиться щороку на добровільних засадах і є відкритим для 

здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти, позашкільної та професійно-

технічної освіти віком 13-18 років. 

 1.3. Мета Конкурсу полягає у виявленні творчого потенціалу, індивідуальних 

наукових здібностей, інноваційних креативних ідей для пошуку шляхів збереження 

навколишнього середовища, здоров’я людини; розвитку всебічного світогляду, всіх 

компетентностей, засад раціонального природокористування здобувачів освіти; у 

вихованні громадянської свідомості; популяризації та розвитку молодіжної науки в 

Україні та за її межами, виявленні найбільш талановитих її представників, які 

можуть стати майбутнім джерелом зростання економічного та інтелектуального 

потенціалу країни.  

1.4. Завдання Конкурсу: 

- популяризація наукової STEM-діяльності серед здобувачів освіти в Україні та за її 

межами; 

- підтримка юних винахідників та надання змоги реалізації кращих наукових 

проєктів, підтримка та сприяння розвитку потенційних наукових кадрів; 



- виховання відповідального ставлення до навколишнього середовища, здоров’я 

людини;  

- допомога молодим та обдарованим учасникам Конкурсу визначити їх 

профорієнтаційний та науковий напрямок у майбутньому житті; 

- поширення досвіду та здобутків у наукових проєктах учасників Конкурсу;  

- визначення кращого серед юних винахідників та присвоєння звання «Кращий 

винахідник-2021». 

1.5. До участі у Конкурсі можуть приєднуватись освітні установи інших держав за 

наявності національного координатора Конкурсу. 

1.6. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

2. Організація, умови, терміни проведення Конкурсу 

2.1. Для організації Конкурсу створюється Організаційний комітет, який: 

- визначає дату та правила проведення Конкурсу; 

- організовує перевірку робіт учасників Конкурсу, відзначення і нагородження 

переможців; 

- оприлюднює результати Конкурсу на сайтах КЗПО «Центр освітніх інновацій 

Івано-Франківської міської ради», Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради, у соціальних мережах; 

- опрацьовує зауваження щодо проведення Конкурсу. 

2.2. Конкурс проводиться щороку у два етапи: 

     2.2.1. І етап: з 15 березня по 12 квітня 2021 року, впродовж якого учасникам 

необхідно надіслати на електронну пошту закладу cei.if.ua@gmail.com матеріали:  

- заявку учасника (додаток 1); 

- опис проєкту винаходу до 10 сторінок (вертикальний формат А4, розмір літер – 14, 

шрифт – Times New Roman, поля: зліва – 2.5 см, праворуч, внизу і вгорі – 1,5 см);  

- презентацію проєкту, винаходу (до 30 слайдів). 

Надіслані файли повинні бути названі за зразком: прізвище учасника + робота; 

заявка (bibik_proekt; bibik_zajavka, bibik_prezentatsiya). 

Журі оцінює роботи учасників І етапу та повідомляє особисто про участь у ІІ 

етапі до 14 квітня 2021р. 

Зі списком учасників ІІ етапу можна буде ознайомитись за посиланням 

https://www.facebook.com/cei.if.ua/ та на сайті закладу: https://cei.if.ua/ 
 

    2.2.2. ІІ етап: 17-18 квітня 2021 року – очний захист проєктів, винаходів 

учасниками Конкурсу (у разі запровадження карантинних обмежень 

відбуватиметься онлайн-захист проєктів, винаходів). 
 

2.2.3. 18 квітня 2021 року відбудеться оголошення та нагородження переможців.  

 

2.3. Терміни, умови проведення Конкурсу визначаються й погоджуються 

Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради; Департаментом 

освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації з урахуванням місцевих можливостей. 

2.4. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює 

Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр освітніх інновацій Івано-

Франківської міської ради». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
mailto:cei.if.ua@gmail.com
https://www.facebook.com/cei.if.ua/


2.5. Місце проведення - Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр освітніх 

інновацій Івано-Франківської міської ради» (м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 

36). 

2.6. Заявки приймаються як індивідуально, так і від групи здобувачів освіти (не 

більше 3-х осіб), до складу якої можуть входити представники однієї чи різних 

вікових груп. 

2.7. Обов’язковою умовою для участі в Конкурсі є наявність керівника. Керівник 

проєкту виконує партнерську роль помічника, радника у виробленні оптимальних 

рішень щодо проєкту винаходу. 

2.8. Програма ІІ етапу Конкурсу включає захист учасниками проєктів, винаходів з 

кожного напрямку окремо. Роботи мають відповідати віковим інтересам, 

пізнавальним можливостям, ґрунтовним знанням учасників. 

Учасники не можуть подавати аналогічні роботи, які були представлені в попередні 

роки чи написані іншими авторами.  

2.9. Підсумки Конкурсу оприлюднюються на офіційних вебсайтах Департаменту 

освіти та науки Івано-Франківської міської ради, Департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації та 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр освітніх інновацій Івано-

Франківської міської ради» не пізніше ніж через 10 робочих днів після його 

завершення. 

 

3. Учасники Конкурсу 
3.1. У Конкурсі беруть участь здобувачі освіти закладів загальної середньої, 

позашкільної, професійно-технічної освіти віком 13-17 років. 

3.2. Подавати роботи на Конкурс можна на українській, англійській, польській, 

німецькій, французькій, чеській, румунській мовах. 

3.3. До місця проведення захисту конкурсних проєктів учасники прибувають 

організовано в супроводі керівника, який призначається з числа педагогічних 

працівників закладів загальної середньої, позашкільної,професійно-технічної освіти. 

3.4. Керівник відповідає за безпеку життя і здоров’я учасників та оформлення 

документів щодо участі у Конкурсі. 

3.5. Учасники з інших регіонів України чи з-за кордону можуть брати участь у 

захисті роботи у ІІ етапі, використовуючи інтернет-ресурс. 

3.6. Учасники Конкурсу мають право ознайомитися з результатами оцінювання та 

отримати пояснення щодо його критеріїв та об’єктивності. 

3.7. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, 

програми Конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації 

обладнання й приладів. 
 

4.   Вимоги до проєктів учасників Конкурсу 
 

4.1. До участі в Конкурсі подаються проєкти винаходів за напрямками: 

- І номінація: науково-дослідний, науково-технічний, IT-інженерія; 

- ІІ номінація: еколого-натуралістичний, біотехнологічний; соціальний; 

- ІІІ номінація: художньо-естетичний, дизайн і архітектура. 

4.2. Для участі в Конкурсі подається заявка (додаток 1) із зазначенням номінації та 

напрямку, опис проєкту згідно з вимогами в електронному вигляді (до 10 сторінок) 

та презентація проєкту (10-30 слайдів).  

4.3. Вимоги до структури оформлення проєкту: 

Титульний аркуш має містити назву проєкту, відомості про виконавців, назву 

організації, контактні дані учасника та керівника. 



1. Організація проєкту: 

- пошук напрямків діяльності; 

- формування проблеми проєкту (тема, мета); 

- постановка цілей (завдання); 

- ефективність проєкту (економічність, результативність, доцільність). 

2. Планування реалізації проєкту: 

- обумовлення шляхів розв’язання проблеми; 

- вивчення критеріїв оцінювання діяльності; 

- визначення форм представлення результатів; 

- обгрунтування шляхів розв’язання проблеми; 

- припущення/ризики; 

- очікувані результати (кількісний та якісний). 

3. Реалізація проєкту: 

- самостійна творчо-пошукова, дослідницька діяльність; 

- формування кошторису та пошук ресурсів; 

- виготовлення продукту (винаходу); 

- життєздатність проєкту. 

4. Підсумок проєкту: 

- оформлення результатів; 

- підготовка презентації; 

- захист проєкту та формування висновків; 

- додаткові матеріали. 

4.4. Журі Конкурсу визначає три найкращі проєкти винаходів учасників (по 

одному І місцю у кожній з трьох номінацій). Переможцю, який набере 

найбільшу кількість балів, буде присвоєно звання «Кращий винахідник-2021». 

      Оцінювання проєктів здійснюватиметься за такими критеріями: 
 

Критерії оцінювання  Бали 

1 2 

1. Актуальність теми 

проєкту, наявність 

елементів наукової 

новизни. 

Суттєве значення, 

відповідність теми 

проєкту сучасним 

потребам певної галузі 

науки та перспективам її 

розвитку, практичним 

завданням відповідної 

сфери діяльності 

0 – актуальність теми не 

обгрунтована;  

6 – часткове розкриття 

актуальності теми;  

8 – новизна присутня, та 

науково не обгрунтована;  

10 – роботі притаманна 

наукова новизна; 
 



2. Обгрунтованість 

отриманих 

результатів 

Отримані новітні 

науково-обгрунтовані 

результати, які в 

сукупності вирішують 

конкретну проблему та 

дозволяють створити 

необхідний винахід 
 

0 – немає обгрунтованих 

результатів;  

6 – частково помітний 

результат;  

8 – результат наявний, та 

науково не 

обгрунтований;  

10 – отриманий новітній 

науково-обгрунтований 

результат 

3. Спрямованість на 

результат 

Витриманість формули 

дослідження: 

обґрунтованість 

актуальності теми 

роботи, її зв’язок з 

об’єктом і предметом 

дослідження; змістова 

відповідність мети, 

завдань і 

конструктивних 

висновків 

0 – побудова роботи не 

відповідає цілям та 

завданням дослідження, 

об’єкт і предмет 

дослідження не визначені 

або не відповідають темі;  

6 – побудова роботи 

частково відповідає 

поставленим меті й 

завданням, актуальність 

теми подана як 

констатація, формула 

роботи витримана не 

повністю;  

8 – побудова роботи в 

цілому є логічною, 

формулювання предмету, 

мети, завдань, висновків 

мають несуттєві 

змістовні або редакційні 

недоліки; 

10 – побудова є 

логічною, 

взаємоузгоджені 

формулювання предмету, 

мети, завдань, висновків, 

актуальність доведена 

4. Організація 

презентації 

 

 

Використання, якість та 

доцільність підготовки 

ілюстративних 

матеріалів, володіння 

змістом та культурою 

презентації 

0 – ілюстративні 

матеріали не 

використано; 

6 – ілюстративні 

матеріали низької якості, 

в організації презентації 

спостерігається 

невпевненість; 

8 - презентація гарно 

організована, доповідь 

супроводжується 

ілюстративними 



матеріалами,  на які не 

завжди дано посилання у 

доповіді або 

ілюстративні матеріали 

оформлені з незначними 

зауваженнями; 

10 – презентація гарно 

організована, доповідь 

супроводжується 

змістовними 

ілюстративними 

матеріалами  

5. Якість виконаного 

проєкту 

Відповідність побудови 

проєкту, винаходу 

заданій структурі, 

спрямованість на 

результат 

0 – побудова проєкту не 

відповідає її назві;  

6 – побудова проєкту 

частково відповідає 

назві, актуальність теми 

подана як констатація; 

8 – побудова проєкту в 

цілому є логічною, 

формулювання назв 

розділів мають несуттєві 

змістовні або редакційні 

недоліки; 

10 – побудова проєкту є 

логічною, 

взаємоузгоджені 

формулювання об’єкту, 

мети, завдань, висновків, 

актуальність доведена 

 

4.5. Конкурсні роботи учасників, проєкти винаходів не повертаються авторам. 

4.6. Конкурсні проєкти, які не стали переможцями Конкурсу, можуть бути 

реалізовані за подальшої  підтримки організаторів Конкурсу. 

                     

5. Організаційний комітет Конкурсу 

 

5.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, 

склад якого затверджується наказом уповноваженого органу управління освітою. 

5.2. До складу організаційного комітету входять педагогічні та науково-педагогічні 

працівники закладів загальної середньої, позашкільної освіти (за згодою). 

5.3. Очолює організаційний комітет голова, який визначає та розподіляє 

повноваження членів організаційного комітету, керує роботою з організації й 

проведення Конкурсу. 

5.4. Члени оргкомітету здійснюють організаційну роботу щодо проведення 

Конкурсу та забезпечують порядок його проведення. 

5.5. Секретар організаційного комітету: 

- оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу; 

- сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації; 



- відповідає за зберігання документів та матеріалів щодо проведення Конкурсу. 

 

6. Журі Конкурсу 

 

6.1. Журі формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання робіт 

учасників Конкурсу та визначення його переможців і призерів. 

6.2. Журі формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників 

навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою). Склад журі 

Конкурсу затверджується наказом уповноваженого органу управління освітою. 

6.3. До складу журі  входять: голова журі, члени та секретар журі. 

 До складу журі не можуть входити близькі особи учасників Конкурсу. 

6.4. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання 

журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, підписує 

протоколи Конкурсу. 

6.5. Члени журі: 

- забезпечують об’єктивність оцінювання робіт учасниками; 

- заповнюють протоколи Конкурсу; 

- визначають переможців та призерів Конкурсу. 

6.6. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і 

матеріалів Конкурсу. 

 

7. Визначення і нагородження переможців фестивалю 

 

7.1. Переможці Конкурсу визначаються членами журі в кожній номінації окремо за 

загальною кількістю набраних ними балів. Переможцю, який набрав найбільшу 

кількість балів, присвоюється звання «Кращий винахідник-2021». 

7.2. Переможці Конкурсу отримають грошову винагороду для розвитку своєї ідеї у 

розмірі 3000 (трьох тисяч) гривень, «Кращий винахідник-2021» - 5000 (п’ять 

тисяч) гривень. 

Учасники ІІ етапу будуть нагороджені Дипломами відповідних ступенів, а їх 

керівники – Подяками. 

 

 

8. Апеляція та громадський контроль 

8.1 Апеляційна комісія уповноважена розглядати апеляції учасників Конкурсу з 

приводу порушення процедури проведення Конкурсу та інформувати 

уповноважений орган управління освітою про свою позицію щодо обґрунтованості 

поданих апеляцій. 

8.2  Апеляція подається оргкомітету впродовж трьох днів з моменту 

оприлюднення результатів Конкурсу. 

8.3 Склад апеляційної комісії затверджує організаційний комітет Конкурсу. 

8.4 Апеляційна комісія розглядає апеляції впродовж трьох робочих днів, приймає 

рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів та складає 

протокол, який підписують голова, секретар та члени апеляційної комісії. 

8.5 Висновки апеляційної комісії, викладені в протоколі, подаються до 

оргкомітету впродовж двох робочих днів та доводяться до відома учасників 

Конкурсу.   

9. Фінансові  умови 
 



9.1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок 

коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

9.2. Витрати на проїзд та перебування під час проведення Конкурсу здійснюються за 

кошти учасників. 

 

Додаток 

до Положення про Конкурс  

  

Заявка 

на участь у Міжнародному конкурсі «Врятуймо планету разом!» 

 

 
 

 

 
 

  Прізвище, ім’я та по батькові 
автора проєкту 

 

  Дата народження (день, місяць, рік)  

  Заклад освіти, який представляє  

  Клас  

  Назва номінації  

  Напрям роботи 
 

 

  Назва роботи учасника 
 

 

  Адреса електронної пошти  

  Контактний телефон 
 

 

  Необхідні умови для 
демонстрації презентації 
 

 

  Чи подавали роботу на інші 
конкурси? Які? 

 

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО  КЕРІВНИКА 
 

  Прізвище, ім’я та по батькові  

  Місце роботи  

  Посада  

  Електронна пошта 
 

 

  Контактний телефон 
 

 


