
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАК ЛАД  

« ХАРК І В С ЬКИЙ  ОБЛАСНИЙ  ПАЛАЦ  
ДИ ТЯЧО Ї  Т А  ЮНАЦЬКО Ї  Т ВОРЧОС Т І »   
 
61022, м. Харків, вул. Сумська, 37 Тел. (057) 700-38-47 
е-mail: first_palace@ukr.net www. firstpalace.kh.ua  
 

03 березня 2023 р. № 49/01-20 
                                                                                 Начальникам місцевих органів 
                                                                                 управління у сфері освіти 

Директорам закладів освіти 
обласного підпорядкування 

Про проведення обласного 
етапу Міжнародного екологічного 
конкурсу на тему «Душа села» 
 

Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 
та юнацької творчості» доводить до відома, що відповідно до Плану всеукраїнських 
і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 
2023 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 28.11.2022 № 1063, плану роботи 
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості» на 2023 рік, ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від 05.01.2023 № 3 
«Про проведення Міжнародного екологічного конкурсу на тему «Душа села»,  
у період із 13 березня 2023 року по 15 березня 2023 року Комунальним закладом 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» у дистанційному 
форматі проводиться обласний етап Міжнародного екологічного конкурсу на тему 
«Душа села» (далі – Конкурс). 

До участі у Конкурсі запрошуються учні І – IV класів закладів загальної 
середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти Харківської області 
відповідного віку. Форма участі – індивідуальна. 

Учасник може взяти участь в одній із 3-х номінацій (на вибір). Дозволяється 
брати участь у всіх номінаціях, але в кожній номінації один учасник може надати 
лише одну роботу. 

Для участі у Конкурсі необхідно до 13 березня 2023 року заповнити заявку за 
посиланням:  
https://forms.gle/wV6DCZ19X5BN8zCk7  
та прикріпити фото робіт (JPG 72dpi, 800 х 1200pixel) та відеоматеріали. 

Відповідно до рішення журі обласного етапу Конкурсу переможці (І місце) 
беруть участь у Всеукраїнському етапі та надсилають роботи (оригінали) самостійно 
до 31 березня 2023 року з поміткою «Душа села» на поштову адресу: Національний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 



 
 
04074 або до відділення Нової пошти № 252 (обов’язково з кур’єрською доставкою). 
Тел. для довідок: 098-597-08-80 (Людмила ЦЮНЬ). 

Посилки не приймаються без оплати кур’єрської доставки відправником. 
Конкурсні роботи не повертаються! 
 
Додаток: на 2-х арк. в 1прим. 

 
 
Директор оригінал підписано                 Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 
 
 
 
Ольга Ярошенко, 068-88-45-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Додаток 
до листа КЗ «ХОПДЮТ» 
від 03.03.2023 №49/ 01-20 

 
Умови проведення обласного етапу Міжнародного 

екологічного конкурсу на тему «Душа села» 
 

І. Загальні положення 
1.1. Обласний етап Міжнародного конкурсу на тему «Душа села» (далі – Конкурс) 
проводиться відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 28.11.2022 № 1063, плану роботи Комунального закладу «Харківський 
обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2023 рік, ураховуючи лист 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства 
освіти і науки України від 05.01.2023 № 3 «Про проведення Міжнародного конкурсу 
на тему «Душа села». 
1.2. Мета та завдання Конкурсу 
Мета – привернути увагу до українського села з його прадавніми духовними 
підвалинами, на яких тримається вся енергетична сув’язь українськості, поповнити 
знання дітей про рослинний і тваринний світ рідного краю, формувати основи 
екологічної культури та мислення, патріотизм. 
Завдання: 
- розвивати спостережливість, образну пам’ять, увагу, кмітливість, виховувати 
любов до природи, бережливе ставлення до навколишнього середовища; 
- привернути увагу до величезної ролі рослинного та тваринного світу з підтримки 
біологічного балансу в природному середовищі; значення ролі комах як запилювачів 
у підтримці/збереженні життя на Землі; 
- вдосконалення вміння висловлюватися з заданої теми в різних формах творчого 
самовираження; 
- розвиток навичок логічного та творчого мислення; 
- підтримка всебічних талантів дітей, створення умов для розвитку інтересів; 
- виховання у дітей віри у власні здібності; 
- заохочення учнів до здорового суперництва; 
- підвищення активності закладів освіти в освітньому процесі. 
1.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Комунальний заклад 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 
ІІ. Учасники Конкурсу 
До участі в Конкурсі запрошуються учні І – IV класів закладів загальної середньої 
освіти та вихованці закладів позашкільної освіти Харківської області відповідного 
віку. Форма участі – індивідуальна. 
ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу 
І етап – обласний  –із 13 березня по 15 березня 2023 року; 



 
 
ІІ етап – Всеукраїнський) – до 31 березня 2023 року (м. Київ, Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України); 
ІІІ етап – Міжнародний – до 30 квітня 2023 року – оголошення про результати 
Міжнародного конкурсу на сайті НЕНЦ (https://nenc.gov.ua) 
IV. Умови участі в обласному етапі Конкурсу 
4.1. Конкурс проводиться у дистанційному форматі; форма участі – індивідуальна. 
Учасник може взяти участь в одній із 3-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 у Конкурсі необхідно до 13 березня 2023 року заповнити заявку за 
посиланням 
https://forms.gle/wV6DCZ19X5BN8zCk7 
та прикріпити фото робіт (JPG 72dpi, 800 х 1200pixel) та відеоматеріали. 
4.3. Номінації конкурсних робіт: 
1. «Природні об’єкти села очима дітей» - ручні вироби: прикраси або аксесуари 
(кулон/сережки/браслет/окуляри): учасники – учні І – IV класів. 
2. «Екологічна сумка з мотивами сільських краєвидів» – ручні вироби з тканини  
(з аплікаціями, вишивкою, малюванням тощо); учасники – учні І – IV класів. 
3. «Один день з життя села» - відео-блог/еко-реклама,  
максимальний час – 3 хвилини, зі звуковим супроводом, учасники – учні І – IV 
класів. 
V. Вимоги до конкурсних робіт 
- діти виконують роботу самостійно і індивідуально (допускається невелика 
допомога дорослих при виготовленні прикрас, екологічної сумки та відеоблогу); 
- орфографічні помилки автоматично виключають оцінювання праці; 
- робота повинна мати візитівку, що прикріплюється зі зворотної сторони (треба 
подати друкованими літерами назву роботи, ім’я, прізвище та вік автора, повну 
назву закладу освіти, прізвище, ім’я та посаду керівника); 
- до кожної роботи треба додати згоду батьків (в довільній формі) чи законного 
опікуна на використання особових даних дитини з метою організації Конкурсу. 
Визначення переможців 

Переможці та призери обласного етапу Конкурсу нагороджуються грамотою 
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості». 

Відповідно до рішення журі обласного етапу Конкурсу переможці (І місце) 
беруть участь у Всеукраїнському етапі та надсилають роботи (оригінали) самостійно 
до 31 березня 2023 року з поміткою «Душа села» на поштову адресу: Національний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 
04074 або до відділення Нової пошти № 252 (обов’язково з оплаченою кур’єрською 
доставкою). Тел. для довідок: 098-597-08-80 (Людмила ЦЮНЬ). Посилки не 
приймаються без оплати кур’єрської доставки відправником. 

Конкурсні роботи не повертаються. 


