ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЛІМПІАДУ ДЛЯ ЕКОЛОГІВ ПІДПРИЄМСТВ-2021
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
ПРО ОЛІМПІАДУ ДЛЯ ЕКОЛОГІВ ПІДПРИЄМСТВ-2021 (далі — Олімпіада), мету
проведення, правила організації і процедуру визначення переможців — у Положенні про
Олімпіаду (далі — Положення).
1. МЕТА ОЛІМПІАДИ
Підвищення професійного рівня працівників екологічних служб
У процесі підготовки відповідей на завдання Олімпіади здобувачі звання «Еколог року
— 2021» удосконалюють знання природоохоронного законодавства, слідкують за його
змінами, новітніми тенденціями в екологічному менеджменті та екотехнологіями в Україні та
світі, чим підвищують рівень власних знань.
Учасники Олімпіади підвищують рівень кваліфікації, виконуючи завдання.
Об’єднання професіоналів з усіх регіонів України
Усі фахівці, які візьмуть участь в Олімпіаді, отримають широкі можливості для
подальшого професійного розвитку, спілкування з колегами, професійного обговорення
актуальних тем.
2. ОРГАНІЗАТОР, УЧАСНИКИ І ЖУРІ ОЛІМПІАДИ
Організатор Олімпіади
Організатором Олімпіади є журнал «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» і
Всеукраїнське громадське об’єднання «Професійна асоціація екологів України» (далі —
Організатор).
Організатор:








є керівним органом Олімпіади, здійснює загальне управління та контроль за його
проведенням відповідно до цього Положення;
затверджує склад журі Олімпіади (далі — Журі), що визначає переможця;
забезпечує роботу Журі і комунікації між його членами;
здійснює організаційно-технічне забезпечення проведення Олімпіади, підведення
підсумків і визначення переможця Олімпіади;
розміщує інформацію про Олімпіаду на інтернет-ресурсі Організатора;
організовує нагородження лауреатів і переможця Олімпіади;
здійснює інші функції, необхідні для успішного проведення Олімпіади.

Учасники (здобувачі звання «Еколог року — 2021»)

Будь-хто охочий, хто має досвід роботи екологом на підприємстві (екологомінженером, екологом-правником, фахівцем зі сталого розвитку)
Буде простіше тим, хто:






володіє базовим об’ємом знань з фізики, хімії, біології, інформатики;
має необхідні знання з природничих наук (геологія, метеорологія, гідрологія та інші);
досконало володіє умінням використовувати знання з професійних дисциплін
(моніторинг
навколишнього
середовища,
екологічне
право,
економіка
природокористування, заповідна справа, нормування антропогенного навантаження на
природне середовище тощо);
є не лише фахівцем у галузі екології, але й хорошим інженером. Тому що розібратися у
всіх хитросплетіннях виробництва може тільки людина, яка розуміє технологію
виробництва. Інженерні знання допомагають вирішувати проблеми і суто технічного
характеру.

Також важливо володіти не лише знаннями, а й уміти адекватно поводитися у певних
ситуаціях, застосовуючи свої уміння, орієнтуватися у чимраз більшому потоці екологічної
інформації, вміти шукати потрібні джерела і вибирати саме необхідну інформацію.
Учасниками не можуть бути працівники ТОВ «Екобізнес Груп».
Для участі в Олімпіаді потрібно пройти реєстрацію і виконати завдання, опубліковані
на сайті Олімпіади.
Реєструючи свої персональні дані, учасник погоджується на їх обробку, а також на
публікацію прізвища, імені та посади у разі виграшу.
Журі Олімпіади
З метою об’єктивного визначення лауреатів і переможців Олімпіади Організатором
створюється Журі. До складу Журі запрошуються представники профільного міністерства,
інших державних установ, фахівці високої кваліфікації з природоохоронного законодавства,
екологічного менеджменту, прикладної екології, експерти Професійної асоціації екологів
України, а також представники Організатора Олімпіади.
Голова Журі призначається Організатором Олімпіади.
Журі:




здійснює наукову та консультаційну допомогу у формуванні завдань для учасників
Олімпіади;
бере участь у перевірці завдань і підведенні підсумків Олімпіади;
бере участь у нагородженні переможців Олімпіади.

3. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ
Терміни проведення Олімпіади
Триває з 1 травня до 31 жовтня 2021 року і складається з трьох турів:




І тур — з 1 травня до 31 серпня 2021 року (тестові завдання) — online
ІІ тур — з 1 вересня до 31 жовтня 2021 року (практичні завдання) — online
ІІІ тур — з 1 листопада до 15 листопада 2021 року (підготовка практичних кейсів) —
online

Фінал — в листопаді (презентація кейсів) — online
Церемонія нагородження відбудеться у грудні 2021 року.
Завдання
Завдання перших двох турів публікуються на Сайті Організатора.
Завдання І туру представлено у вигляді тестових запитань (правильною є лише одна
відповідь).
Завдання ІІ туру представлені у вигляді вирішення практичних завдань.
Завдання ІІІ туру передбачають підготовку авторських практичних кейсів та їх
презентації для журі під час щорічної ЕКОконференції у листопаді. До участі у фінальному
етапі допускаються ті учасники, які набрали максимальну кількість балів за результатами
попередніх турів.
Головним переможцем стає учасник, котрий набрав найбільшу кількість балів за
результатами всіх турів.
Відповіді на завдання Олімпіади
Відповіді на завдання Олімпіади публікуються на сайті Організатора після завершення
турів.
4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Вирішення спорів
Усі запитання, пов’язані з отриманням завдань турів і відповідей на них, приймаються через
форму зворотного зв’язку.
Звернення розглядає Оргкомітет протягом місяця з дня його надходження.
Оргкомітет не веде листування з учасниками Олімпіади.

Підведення підсумків
Остаточні підсумки підводяться після виконання учасниками завдань ІІI туру.
Імена переможців і лауреатів Олімпіади оголошуються на урочистій церемонії нагородження,
а потім публікуються на сайті Організатора.
5. НОМІНАЦІЇ
Переможцем та номінантами (2-ге та 3-тє місця) стають учасники, які набрали абсолютну
більшість балів за підсумками трьох турів.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Організатор залишає за собою право змінювати не більш ніж на три робочих дні терміни
проведення турів Олімпіади.

