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                            Директорам
                                                              закладів позашкільної освіти 

                         Директорам
                                                                        закладів загальної середньої освіти 

                                                                                   
Про XІІІ Міжнародний 
екологічний конкурс 

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України доводить до вашого відома про оголошення
Польщею  XІІІ  Міжнародного  конкурсу  еколого-валеологічної  спрямованості.
Тема конкурсу у 2020 навчальному році - «Метелики – німий шедевр природи».

Його мета – розвиток екологічного мислення.

Конкурс проводиться  у співпраці з Департаментом охорони здоров'я та
соціальних  справ  Міського  управління  Вроцлава  (Польща)  під  егідою
Вроцлавського Природничого Університету. Організатором конкурсу в Україні є
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

До участі у конкурсі запрошуються учні І-VІIІ класів закладів загальної
середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти відповідного віку.

Конкурсні  роботи  від  обласних  оргкомітетів  відповідно  до  умов
надсилаються Національному оргкомітету до 04 березня 2020 року на адресу:
04074,  Київ,  вул.  Вишгородська,  19,  Національний  еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді (відділ екології, на конкурс «Метелики – німий шедевр
природи»).

Конкурсні роботи переможців Національного етапу до 01 квітня будуть
відправлені організаторам міжнародного етапу.

Просимо  вас  поширити  інформацію та  провести  роботу  по  залученню
школярів до участі в конкурсі.

mailto:nenc@nenc.gov.ua


За додатковою інформацією звертатися в Києві: тел. (044) 430-43-90, 430-
00-64,  ел.  пошта:  nenc@nenc.gov.ua; radchenko@nenc.gov.ua;  сайт:
https://nenc.gov.ua .

Додаток на 3 арк.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



Додаток 
до листа НЕНЦ

 №29 від 04 лютого 2020 р.

Умови проведення 
XІІІ Міжнародного конкурсу еколого-оздоровчої спрямованості 

 «Метелики – німий шедевр природи»

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  у  співпраці  з  Департаментом  охорони
здоров'я  і  соціальних  питань  Вроцлавського  Муніципалітету  під  егідою
Вроцлавського  Природничого  університету  проводить  XІІІ  Міжнародний
конкурс еколого-оздоровчої спрямованості.  Тема конкурсу у 2020 навчальному
році – «Метелики – німий шедевр природи»

I. Мета конкурсу: розвиток екологічного мислення, зокрема: 

• дізнатися про будову та  життєдіяльність  однієї  з  найчисленніших груп
комах,

• привернути  увагу  на  величезну  роль  комах  (включаючи  метеликів)  у
підтримці біологічного балансу в природному середовищі,

• зазначення ролі метеликів як запилювачів у підтримці / збереженні життя
на Землі,

• вдосконалення  вміння висловлюватись 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 шкіл у навчальному процесі.

ІІ. Учасники конкурсу
Учні  І-VIІІ  класів  закладів  загальної  середньої  освіти  та  вихованці

закладів позашкільної освіти відповідного віку.

ІІІ.  Умови конкурсу
Номінації конкурсних робіт:

1. «Якби не було метеликів, то поети їх вигадали би» - вірш або пісня:
максимум 1 сторінка, шрифт 14, через 1,5 інтервали; 
учасники – учні I-VІІI класів, максимум 10 робіт від однієї області (до тексту
пісні треба додати запис музики, вже знаної або власної).

2. «Одягнена метеликом» - ручні вироби: прикраси або аксесуари (кулон /
сережки / браслет / окуляри); 
учасники - учні IV-VІІI класів, максимум 10 робіт від однієї області.



3.  «Екологічна  сумка з  мотивом метелика»  -  ручні  вироби з  тканин (з
аплікаціями, вишивкою, малюванням тощо);  
учасники - учні I-VІІI класів, максимум 10 робіт від однієї області.

4.  «Хай  метелик  на  хвилинку  сяде  на  віконці»  -  вітраж;  формат  А3
(вироблений на склі або прозорій фользі);
учасники - учні I-VІІI класів, максимум 10 робіт від однієї області.

5. «Танок метелика над весняною лукою» - ручні вироби, техніка довільна
(не використовувати парчу або блискітки);
учасники - учні I-ІІI класів, максимум 10 робіт від однієї області. 

6.  «Симетрія  та  романтизм  у  метелику  зачаровані»  -  художня  праця,
формат А3, техніка – фарби або пастель;
учасники - учні IV-VІІI класів, максимум 10 робіт від однієї області.

7. «Метелик - ефемерна краса» - фотографія (матова), формат А4;
учасники  -  учні  I-VІІI  класів,  максимум 5  робіт  з  однієї  школи  або  10  з-за
кордону.

8.  «Один день з  життя метелика» -  мультфільм,  максимальний час – 3
хвилини, зі звуковим супроводженням (музика, розповідь);
учасники - учні IV-VІІI класів, максимум 10 робіт від однієї області. 

ІV. Загальні умови конкурсу:

• діти  виконують  роботу  самостійно  і  індивідуально  (допускається
невелика  допомога  дорослих  при  виготовленні  фотографії,  прикрас  і
екологічної сумки);

• орфографічні помилки автоматично виключають оцінювання літературної
праці;

• робота  повинна  бути  описана  на  візитці,  що  розташована  на  обороті
праці; 

• в ній треба подати друкованими літерами назву роботи, ім'я, прізвище та
вік автора, точну адресу школи з телефоном, прізвище та ім'я керівника;

• до  кожної  роботи  треба  додати  згоду  батьків  (в  довільній  формі)  чи
законного  опікуна  на  використання  особових  даних  дитини  з  метою
організації конкурсу;

• роботи від обласних оргкомітетів належить висилати до НЕНЦ – вулиця
Вишгородська, 19, Київ, 04074.
Надіслані  роботи  мають  супроводжуватися  переліком  робіт  окремо  по

кожній номінації (див. форму нижче) і загальним переліком робіт від області за
наведеною нижче формою.

Перелік також повинен бути надісланий електронною поштою на адресу:
ekoviddil@nenc.gov.ua  з  приміткою:  Конкурс   «Метелики  –  німий  шедевр
природи».



Номінація……………………………………………………..

№ Ім’я та прізвище
автора

Назва роботи Прізвище та
ініціали керівника

1.

2.

 ...

Загальна кількість робіт: 

Роботи, що виконанні з недотриманням вимог не розглядатимуться!
Конкурсні роботи не рецензуються і не повертаються!

V.Терміни проведення конкурсу:

1. лютий 2020 р. – обласний етап конкурсу;
2.  березень 2020 р. – Національний етап конкурсу;
3. До 04 березня 2020 р. - крайній термін надсилання конкурсних робіт до

НЕНЦ;
4. До 01 квітня 2020 р.  -  крайній термін надсилання робіт переможців

Національного туру до Польщі;
5. До 17 квітня 2020 р. - засідання окремих 6 комісій журі у Вроцлаві;
6.  30  квітня  2020  р.  –  оголошення  про  результати  конкурсу  на  сайті

http://www.sp118.pl

У  НЕНЦ  буде  організовано  виставку  робіт  учасників  конкурсу. Кращі
конкурсні  роботи  будуть  розміщені  на  сайті  НЕНЦ  (https://nenc.gov.ua)  та
надруковані в журналі "Паросток".


	Директор НЕНЦ,

