
Порядок проведення 

обласного краєзнавчого еко- challenge 

«Станьмо разом на варті нашого довкілля!» 

І. Загальні положення 

1.1. Обласний краєзнавчий еко- challenge відео презентацій  «Станьмо разом 

на варті нашого довкілля!»  (далі – Акція-challenge) - це нагода кожному 

продемонструвати громадянську позицію, небайдужість до стану довкілля, 

повагу і любов до  

рідної країни, до рідної землі.  Захід проводиться до Всесвітнього дня охорони 

довкілля та спрямована на проблему підвищення ролі бібліотеки в 

екологічному вихованні юних громадян, формування в них екологічної 

культури та екологічного мислення, активної життєвої позиції шляхом 

залучення їх до вирішення екологічних проблем; прищеплення їм навичок 

дбайливого ставлення до природи, сприяння зростанню дітей екологічно 

освіченими, здатними не тільки зберегти природу, а й відтворити її.   

 

1.2. Організатором та координатором Еко- challenge є Миколаївська обласна 

бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна (далі – бібліотека). 

Телефон для довідок: (0512) 37-66-44 

1.3. Інформація про проведення Еко- challenge розповсюджується через мережу 

бібліотек Миколаївської області, що обслуговують дітей (районних (міських)  

бібліотек для дітей ЦБС області та бібліотек об’єднаних територіальних 

громад), розміщується на сайті організатора. 

1.4 Еко- challenge проводиться з метою: 

 привернення уваги українців до непоправної шкоди,  завданої  довкіллю 

України, екологічних проблем,  підвищення рівня екологічної свідомості 

та еко-патріотизму  

 посилення активних спільних дій бібліотек Миколаївської області в 

залученні Інтернет-спільноти до вирішення екологічних проблем. 

 

ІІ. Учасники Еко- challenge 

2.1. Учасниками Еко- challenge є: 

 бібліотеки Миколаївської області, що працюють з дітьми 

 діти, підлітки та їх батьки 

 громадськість (представники влади, вчителі  тощо) 

 

ІІІ. Строки та умови проведення Еко- challenge  

3.1. Еко- challenge проводиться з 15  червня  до 15 липня 2020 року 
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3.2. Еко- challenge безпосередньо складається з: 

  самостійної підготовки на вибір відео презентацій ( з 15  червня до  30 

червня) 

 реалізації інтернет-кампанії у вигляді challenge (з 01 липня  до 15 липня) 

3.4. Еко- challenge проводиться у 2 етапи: 

І етап, Підготовчий – з 15  червня до  30 червня  

      На першому етапі усі бібліотеки області, що працюють з дітьми, 

здійснюють інформаційну рекламну кампанію на своєму сайті, блозі або в 

соціальних мережах  з метою залучення дітей, підлітків та  громадськість до 

участі в Еко- challenge.   

Головною умовою участі у Еко-challenge є створення учасниками творчої 

електронної відео презентації у вигляді мультимедійного слайд – шоу чи 

відеороліка з використанням власних світлин, малюнків або відео демонстрацій 

корисних справ за зазначеною тематикою.  

Учасники можуть створювати як індивідуальні, так і колективні відео 

презентації. 

          Головна ідея роботи - це  промоція учасником(ами) на прикладі власних 

дій і активної життєвої позиції щодо збереження рідної природи, її відтворення, 

виявлення небайдужості до стану довкілля, поваги і любові до рідної країни, до 

рідної землі. Заклик громади до збереження природи, як рідного краю, так і 

України в цілому. 

Рекомендації до змісту та оформлення творчої роботи: 

 Титульний слайд  із зазначенням назви, присвяченої темі челенджу. 

 Основна частина – це представлення авторів творчої відео 

презентації із зазначенням: ПІБ; назви місцевості, де проживають; 

назви бібліотеки, де читають;  світлини, що відображають 

різноманітні події на  екологічну тему за участю авторів відео 

(відпочинок на природі; висадка дерев; впорядкування територій 

біля власних будинків; навчальних закладів, в парках, скверах, на 

вулицях; реклама існуючих сімейних традицій в еко – стилі ( 

створення поробок, еко- торбинок тощо), участь у соціокультурних 

еко - заходах бібліотеки; слайд – шоу власних малюнків, 

присвячених темі челенджу. Доцільним у відео – презентації буде 

відображення думок дітей – учасників про екологічні проблеми 

краю, країни в цілому. Завершити творчу роботу можна закликом 

до громади про збереження природи рідного краю.  

          Технічні вимоги до творчих  робіт: 

 Монтаж роботи можна здійснити в будь-якій комп’ютерній 

програмі (Power Point, Windows Movie Maker, Windows live тощо) 

навіть за допомогою мобільного телефону. 
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 Формат роботи може бути наступним: AVI, FLV, MP4, WMV. 

 Тривалість відеоролика – до 3-х хвилин  

 Відеоматеріал може  мати звукове наповнення (музика, голос), при 

його відсутності має бути текстове супроводження (титри). 

 Для фото рядка бажано використовувати колаж з текстовим 

супроводженням 

2 етап, Основний - з 01 липня до 15 липня 2020 р. 

З  01 липня стартує  Еко-challenge в Інтернет-просторі. У цей період 

бібліотека – учасниця повинна розмістити відповідно графіку з позначкою ( 

тегуванням)  #еко-challenge2020 на власній сторінці у Facebook або на власному 

бібліотечному сайті чи блозі.  

Посилання  на розміщену відео презентацію обов’язково надсилається 

організатору електронною поштою: E-mail: odbmetodist@ukr.net .  

Усі надіслані відео презентації будуть розміщенні на відео блозі 

Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна «ВООК-NET» 

протягом зазначеного періоду. 

Графік розміщення відео презентацій та передачі челенджу: 

1. З 01 липня по 03 липня : 

 Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім.. В. О. Лягіна; 

  Центральна бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера і  В. Хоменка  та 

її філіали;  

2. 06 липня:  

 Арбузинська РДБ, Баштанська РДБ, Березанська РДБ, сільські 

бібліотеки зазначених ЦБС (за узгодженням);  

3. 07 липня: 

 Братська РДБ, Березнегуватська РДБ , Врадіївська РДБ, сільські 

бібліотеки зазначених ЦБС (за узгодженням);  

4. 08 липня: 

 Єланецька РДБ, Кривоозерська РДБ ,Новобузька РДБ, сільські 

бібліотеки зазначених ЦБС (за узгодженням) ; 

5. 09 липня:  

 Новоодеська РДБ, Первомайська РДБ, Снігурівська РДБ, 

сільські бібліотеки зазначених ЦБС (за узгодженням);  

6. 10 липня: 

 дитяча бібліотека КЗ «Бібліотечна мережа               м. 

Вознесенська», міська бібліотека-філія №2 ЦБС м. 

Первомайська, КЗ «Бібліотека для дітей» м. Южноукраїнська; 

7. 13 – 15 липня:  
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 Веселинівська ОТГ, Доманівська ОТГ, публічні бібліотеки ОТГ 

(за узгодженням)   

ІV. Підведення підсумків Еко-challenge 

1. Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна складає зведений 

інформаційний звіт про проведення заходу і розміщує його в ЗМІ, на сайті 

Обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна, а також здійснює інформаційний 

супровід ходу Еко- challenge. 
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