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 26.03.2021  № 01-20/142 

                                                                               Начальникам місцевих органів 

                                                                               управління у сфері освіти 

                                                                              

Директорам закладів освіти                                      

обласного підпорядкування 

 

 

Про проведення обласної  

виставки-акції «SOS вернісаж,  

або друге життя відходів» 
 
 

           Відповідно до плану роботи  Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, ураховуючи постанову Кабінету 

Міністрів України від 17.02.2021 № 104 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» з 17 по 24 квітня 2021 року відбудеться обласна 

виставка-акція «SOS вернісаж, або друге життя відходів» (далі - Виставка-акція) у 

дистанційному форматі на офіційному сайті Палацу за електронною адресою: 

https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/  та офіційній сторінці Палацу в Facebook за 

електронною адресою: https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua     

Виставка-акція проводиться в рамках Міжнародного Дня Землі-2021 та 

Всеукраїнського Дня Довкілля. 

   До участі у заході запрошуються учні закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти та закладів освіти обласного підпорядкування Харківської 

області. 

        Для участі у Виставці-акції необхідно до 17 квітня 2021 року на електронну 

адресу ekologonatur@ukr.net надати фотографії поробок з відходів та заявки. 

        Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення обласної Виставки-

акції розміщено на сайті Палацу: www.firstpalace.kh.ua.  

       Додаток на 2 арк. в 1-му прим.  

Директор  оригінал підписано                    Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

Овелян, 0665231336 
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                                                  Додаток  

до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

                                              від 26.03.2021 № 10-20/142 

 

Інформаційно-методичні рекомендації  

щодо проведення обласної виставки-акції 

«SOS вернісаж, або друге життя сміття» 

1.Загальні положення 

 1.1. Обласна виставка-акція «SOS вернісаж, або друге життя сміття» (далі 

– Виставка-акція) проводиться відповідно до плану Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» (далі - Палац) на 2021 

рік у дистанційному форматі в рамках Міжнародного Дня землі- 2021 та Дня 

Довкілля. 

 1.2. Мета Виставки-акції– підвищення рівня екологічної культури населення, 

формування у школярів та учнівської молоді небайдужого ставлення до довкілля, 

привернення уваги громадськості до проблем відходів, розвиток творчих 

здібностей дітей та учнівської молоді.  

 1.3. Організатори Виставки-акції – Комунальний заклад «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» та Екологічна громадська 

організація школярів та учнівською молоддю «Екоцентр». 

         1.4. Виставка-акція проводиться на офіційному сайті Палацу за електронною 

адресою: https://firstpalace.kh.ua/onlajn-vistavka/  та офіційній сторінці Палацу в 

Facebook за електронною адресою: https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua     

2. Терміни та порядок проведення Виставки-акції 

         2.1. Виставка-акція відбудеться у дистанційному форматі з 17 по 24 квітня    

2021 року.  

   2.2. У Виставці-акції беруть участь учні закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти та закладів освіти обласного підпорядкування Харківської 

області. 

  2.3. Для участі у Виставці-акції необхідно до 17 квітня 2021 року на електронну 

адресу ekologonatur@ukr.net надати фотографії поробок з відходів та заявки (зразок 

додається). 

3. Умови участі 

  3.1. На  Виставку-акцію приймаються  естетично оформлені  роботи, 

виконані  з побутових відходів та відходів промислових підприємств.  

        3.2. Кожна фотографія роботи обов’язково повинна містити наступну 

інформацію: назва роботи, прізвище та ім’я виконавця, вік виконавця, скорочена 

назва закладу освіти, назва району, назва міста/селища/села.  

Приклад:  Квіти. Панчіщенко Маргарита. 12р. Коломацький ліцей. 

Богодухівський. Коломак. jpg. 

          3.3. Технічні вимоги до фотографій: 

▪ формат – .jpg;  .jpеg; 

▪ дозвіл зображення – не менше 600-800 dpi; 
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▪ розмір файлу – не більше 3 Мб; 

4. Визначення та нагородження 

4.1. Оприлюднення підсумків Виставки-акції 30 травня 2021 року.  

4.2. Активні учасники акції  нагороджуються подяками Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості».  

5. Контакти оргкомітету 

Телефони     для     довідок:  (066)52-31-336 - Овелян Вікторія Керопівна. 

           

 

Заявка 

на участь в обласній виставці-акції  

 «SOS вернісаж, або друге життя відходів» 

 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

учасника 

Назва роботи Вік 

учасника 

Повна назва 

закладу освіти. 

Назва району, 

міста/селища/ 

села 

Найменування 

творчого 

учнівського 

об’єднання 

П.І.Б. 

керівника 

1       

       

       

       

       

       

 

 

 

М.п.                                                     підпис 

 
 

 

 

 

 

 


