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   14.03.2023  № 52/01-20 

                                                                                 Начальникам місцевих органів 

                                                                                 управління у сфері освіти 

Директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування 

Про проведення обласної 

акції «Еко дія на захист первоцвітів» 

 

Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» доводить до відома, що відповідно до листа Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України від 14.02.2023 № 36 «Інформаційно-методичний матеріал «Еко дія на захист 

первоцвітів», у період із 15 березня 2023 року по 25 квітня 2023 року Комунальним 

закладом «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» у 

дистанційному форматі проводиться обласна акція  «Еко дія на захист первоцвітів» 

(далі – Акція). 

Мета Акції – привернути увагу громадськості до проблеми охорони 

ранньоквітучих лісових рослин і спрямувати зусилля учнів, молоді, пересічних 

громадян на практичні дії щодо захисту первоцвітів України. 

До участі у Конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти 

та вихованці закладів позашкільної освіти Харківської області. Форма участі – 

індивідуальна. 

Акція проводиться за номінаціями: 

- «Слайд-фільм» про ранньовесняні квіти: біологічні особливості та 

екологічні фактори розвитку, значення для природи і в житті людини, необхідність 

захисту первоцвітів, первоцвіти в поезії, міфології, народній творчості (презентація 

Power Point, кількість слайдів – до 20 шт., обов’язково надати посилання на джерело 

використаної інформації); 

- «Відео» (тривалість творів, де є робота спікера/ведучого/диктора, не 

повинні перебільшувати 3 хвилини ефіру; тривалість творів, де немає роботи 

спікера/ведучого/диктора, не повинні перебільшувати 1 хвилини ефіру); 

- авторський плакат або листівка на захист первоцвітів; 

- авторське фото «Первоцвіти мого краю». 

Учасник може взяти участь в одній із 4-х номінацій (на вибір). Дозволяється 

брати участь у всіх номінаціях, але в кожній номінації один учасник може надати 

лише одну роботу. 
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Для участі у Конкурсі необхідно до 25 квітня 2023 року заповнити заявку за 

посиланням:  

https://forms.gle/MVBrs5bbYDAjxoLr7  

та прикріпити фото робіт (JPG 72dpi, 800 х 1200pixel), відео, презентації. 

Учасники Акції отримають сертифікати. Переможці будуть нагороджені 

грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». 

Додаток: на 2-х арк. в 1 прим. 

 

 

Директор  оригінал підписано                Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

 

 

Ольга Ярошенко, 068-88-45-9 
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Додаток 

до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

від  14.03.2023 №52 / 01-20 

 

Умови проведення обласної акції «Еко дія на захист первоцвітів» 

 

І. Загальні положення 

1.1. Обласна акція «Еко дія на захист первоцвітів» (далі – Акція) проводиться 

відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 14.02.2023 № 36 «Інформаційно-

методичний матеріал «Еко дія на захист первоцвітів». 

1.2. Мета та завдання Акції 

Мета – привернути увагу громадськості до проблеми охорони 

ранньоквітучих лісових рослин і спрямувати зусилля учнів, молоді, пересічних 

громадян на практичні дії щодо захисту первоцвітів України. 

Завдання акції – навчити дітей відчувати та оберігати первоцвіти; розвивати 

почуття дбайливого господаря своєї землі; формувати у підростаючого покоління 

природоохоронні навички, прищеплювати елементарні поняття екологічної 

культури. 

1.3. Організаційно-методичне забезпечення Акції здійснює Комунальний заклад 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

ІІ. Учасники Акції 

До участі в Акції запрошуються учні закладів загальної середньої освіти та 

вихованці закладів позашкільної освіти Харківської області. Форма участі – 

індивідуальна. 

ІІІ. Порядок і строки проведення Акції 

Акція проводиться з 15 березня 2023 року по 25 квітня 2023 року. 

IV. Умови участі в Акції 

4.1. Акція проводиться у дистанційному форматі; форма участі – індивідуальна. 

Учасник може взяти участь в одній із 4-х номінацій (на вибір). Дозволяється брати 

участь у всіх номінаціях, але в кожній номінації один учасник може надати лише 

одну роботу. 

4.2. Для участі в Акції необхідно до 25 квітня 2023 року заповнити заявку за 

посиланням https://forms.gle/MVBrs5bbYDAjxoLr7 

та прикріпити фото робіт (JPG 72dpi, 800 х 1200pixel), відео, презентації. 

4.3. Номінації конкурсних робіт: 

- «Слайд-фільм» про ранньовесняні квіти: біологічні особливості та екологічні 

фактори розвитку, значення для природи і в житті людини, необхідність захисту 

первоцвітів, первоцвіти в поезії, міфології, народній творчості (презентація Power 

Point, кількість слайдів – до 20 шт., обов’яково  надати посилання на джерело 

використаної інформації); 
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- «Відео» (тривалість творів, де є робота спікера/ведучого/диктора, не повинна 

перебільшувати 3 хвилини ефіру; тривалість творів, де немає роботи 

спікера/ведучого/диктора, не повинна перебільшувати 1 хвилини ефіру); 

- авторський плакат або листівка на захист первоцвітів; 

- авторське фото «Первоцвіти мого краю». 

V. Форми та методи проведення Акції: 

– лекції, презентації, відео про ранньовесняні квіти (біологічні особливості та 

екологічні фактори розвитку, значення для природи і в житті людини, необхідність 

захисту первоцвітів, первоцвіти в поезії, міфології, народній творчості); 

– розробка листівок, плакатів про збереження  ранньоквітучих рослин і розміщення 

їх у місцях продажу квітів, а також спостереження за квітами у природі (доречно 

організувати гру-вікторину на знання первоцвітів, згадати приказки, загадки, 

легенди, вірші, пісні про лісові квіти); 

– перегляд науково-популярних фільмів про охорону рідкісних та зникаючих видів 

рослин; 

– оформлення стендів та фотомонтажів у загальнодоступних місцях; 

– пропонувати заповнення анкет з висвітленням таких питань: які ви знаєте 

первоцвіти, їх зовнішній вигляд, значення для природи та людини, екологічні 

особливості, як потрібно оберігати ранні квіти, чому перші весняні квіти 

з’являються не в кожному лісі; 

– практикувати введення первоцвітів в культуру шкільних ділянок, як засобу 

пропаганди ідеї захисту цих рослин; 

– дарувати первоцвіти на світлинах, адже зірвані квіти – це варварство, 

сфотографовані – мистецтво. 

Лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 

14.02.2023 «Інформаційно-методичний матеріал «Еко дія на захист первоцвітів» 

можна переглянути за посиланням 

https://drive.google.com/drive/folders/1iikmabJ6IfbRY4D8DN_I7f0Gnimoev8P?usp=shar

ing 

Визначення переможців 

Учасники Акції отримають сертифікати. Переможці будуть нагороджені 

грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». 
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