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22.02.2022 №

/01-20
Начальникам місцевих органів
управління у сфері освіти
Директорам закладів освіти
обласного підпорядкування

Про проведення обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу
«Годівничка»
Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої
та юнацької творчості» інформує, що відповідно до листа Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від
09.02.2022 № 33 «Щодо проведення Всеукраїнського конкурсу «Годівничка» у 2022
році оновлено умови проведення Всеукраїнського конкурсу «Годівничка» (раніше –
Всеукраїнська природоохоронна акція «Годівничка»), які розміщено на сайті НЕНЦ
https://nenc.gov.ua
Всеукраїнський конкурс «Годівничка» (далі – Конкурс) проводиться заочно у
два етапи:
І етап - обласний – із 15 березня по 22 березня 2022 року;
ІІ етап – фінальний (Всеукраїнський) - до 15 квітня 2022 року.
До участі у Конкурсі запрошуються учні (вихованці) закладів загальної
середньої та позашкільної освіти. Роботи можуть бути як індивідуальні, так і
командні.
Номінації Конкурсу:
- проведення учнями дослідницької роботи та спостережень за птахами;
- конкурс на кращу годівничку;
- конкурс на кращий малюнок, фотороботу, поробку;
- конкурс на кращий вірш, оповідання про птахів;
- конкурс на кращу агітаційну листівку про зимуючих птахів.
Серед вчителів, керівників гуртків:
- конкурс на кращий сценарій свята зимуючих птахів;
- конкурс на кращу розробку заняття про птахів.
Для участі у Конкурсі необхідно до 22 березня 2022 року заповнити заявку за
посиланням
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYlx_6fMWpPV5RjPyMrsioBl18Dy0lwiYpI47e728ZNK1pA/viewform

та прикріпити фото конкурсних робіт, презентації, відео, творчі звіти або
дослідницькі роботи.
Журі обласного етапу Конкурсу визначає переможців та направляє до
оргкомітету фінального етапу Конкурсу протокол підбиття підсумків із переліком
робіт переможців у кожній номінації.
Відповідно до рішення журі обласного етапу Конкурсу переможці
надсилають роботи самостійно кур’єром на адресу оргкомітету: 04074, м. Київ, вул.
Вишгородська 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
(лабораторія зоології, з позначкою «Годівничка»). Роботи направлені на Конкурс не
рецензуються та не повертаються. Дослідницько-пропагандистські роботи
переможців обласного етапу (реферати, презентації, літературні твори, тощо)
необхідно надсилати на email: naida @nenc.gov.ua
Додатки: на 6-ти арк. в 1прим.
З повагою,
директор

Ярошенко, 068-88-45-990
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