
 

 

 
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

 «04»вересня 2020 р.         № 175 

 На № ___ від ___________ 

Директорам 

закладів позашкільної освіти 

 

Директорам закладів 

загальної середньої освіти 

 

Про проведення ІV Всеукраїнського 

конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» 

 

          Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України спільно з Благодійною організацією 

«Благодійний фонд «Щаслива лапа» розпочинає ІV Всеукраїнський конкурс 

«Гуманне ставлення до тварин». 

 Його мета — популяризація та пропедевтика гуманного ставлення до 

тварин у суспільстві, насамперед  серед учнівської молоді. 

 Завдання конкурсу — необхідно скласти історію про тварину (собаку або 

кішку) з притулку та оформити її у саморобну книгу. 

 До участі у конкурсі запрошуються учні 4-8 класів закладів загальної 

середньої освіти та закладів позашкільної освіти відповідного віку. 

 Строки проведення конкурсу:  вересень 2020 р. – квітень 2021 р.  

Конкурсні роботи надсилаються до 16 квітня 2021 року на адресу: 01133, 

а/с 95, БО «БФ «Щаслива лапа», з приміткою: Конкурс «Гуманне ставлення до 

тварин». 

         Просимо Вас поширити інформацію та провести роботу із залучення 

школярів та вихованців до участі в конкурсі. 

 За додатковою інформацією звертатися в м. Києві: тел. (044) 430-00-64;  

067 658 80 20,   (044) 290 03 29,   093 916 72 55 (Ельвіна Москалик, менеджер 

проекту «Біоетика» БО «БФ «Щаслива лапа»). 

Ел. пошта:bioetika@happypaw.ua                 

Сайти: https://www.nenc.gov.ua; http://happypaw.ua/ua/ 

Додаток на 3 арк. 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,  

професор                                                                                В. В. Вербицький 
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 Додаток  

 до листа НЕНЦ № 175 

 від  04.09.2020 р. 

 
Умови проведення 

ІV Всеукраїнського конкурсу творчих робіт школярів 

«Гуманне ставлення до тварин» 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України спільно з Благодійною організацією 

«Благодійний фонд «Щаслива лапа» проводять ІV Всеукраїнський конкурс 

«Гуманне ставлення до тварин» (далі — Конкурс). 

І. Мета Конкурсу: 

- популяризація та пропедевтика гуманного ставлення до тварин в 

суспільстві, насамперед серед учнівської молоді. 

II. Конкретні цілі: 

 розширити знання про проблему безпритульних тварин; 

 розуміння відповідальності за домашніх улюбленців; 

усвідомлення необхідності захисту «братів наших менших»; 

 ознайомлення з наслідками безвідповідального ставлення до тварин; 

 розвиток навичок логічного і творчого мислення; 

 удосконалення здібності обговорювати тему в різних формах творчого 

самовираження; 

 розвиток здібностей розв'язання проблемних завдань та творчого 

мислення; 

 підтримка всебічних здібностей дітей, створення умов для розвитку 

інтересів; 

 впровадження використання інформаційних технологій у засвоєнні та 

обробітку знань; 

 підвищення дитячої віри в свої можливості; 

заохочення дітей до здорового суперництва. 

 

ІІI. Учасники Конкурсу 

До участі у Конкурсі запрошуються учні 4-6 та 7-8 класів закладів 

загальної середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти 

відповідного віку. 

 

ІV. Умови участі в Конкурсі 

Для участі в Конкурсі необхідно скласти історію про тварину (собаку або 

кішку) з притулку та оформити її у саморобну книгу та надіслати роботу на 

адресу: 01133, а/с 95, БО «БФ «Щаслива лапа», з приміткою: Конкурс «Гуманне 

ставлення до тварин». 



Участь у Конкурсі може бути індивідуальною або колективною. 

Подання роботи на конкурс автоматично надає згоду на обробку 

персональних даних учасника в процесі проведення конкурсу.  

 

V. Вимоги до робіт 

1. Історія має бути авторською. 

2. Конкурсні роботи подаються у друкованому вигляді (формат А4 або А5) 

об'ємом 8-12 сторінок. 

3. Конкурсна робота повинна супроводжуватись «візитівкою» із зазначенням: 

 ім’я, прізвища  

 статусу учасника/ів (наприклад: учень 8а класу або вихованець гуртка 

«Юні зоологи») та повної назви навчального закладу 

 віку автора/ів та в якому класі навчається 

 поштової адреси навчального закладу (область, район, назва населеного 

пункту, вулиця, номер будинку, індекс); 

 електронної пошти; 

 контактного номеру телефону; 

 прізвище, ім'я та по-батькові посади керівника. 

 

Приклад оформлення «візитівки»: 

Ольга Макаренко 

учениця 4-б класу Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району Запорізької області 

13 років, 4 клас 

Запорізька область, Більмацький район, с.Шевченківське, вул. Шевченка, 14, 

71031 

shevchenzos@gmail.com 

моб. 0676588020 

Марчена Валентина Іванівна, вчителька української мови та літератури 

Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Комиш-Зорянської 

селищної ради Більмацького району Запорізької област 

4. До участі в Конкурсі допускаються лише роботи виконані українською 

мовою. 

 

VI. Визначення переможців 

Переможці Конкурсу визначаються у загальному порядку в таких вікових 

категоріях: 
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- учні 4-6 класів; 

- учні 7-8 класів. 

VІІ.Критерії оцінювання робіт 

Роботи, надіслані на Конкурс, будуть оцінюватися за такими критеріями:  

 відповідність тематиці, меті та умовам конкурсу;  

 художня виразність; 

 оригінальність роботи; 

 самостійність виконання роботи дітьми. 

Роботи, що виконанні з недотриманням вимог не розглядатимуться! 

Конкурсні роботи не рецензуються і не повертаються! 

VІІІ. Терміни проведення Конкурсу 

Конкурс проводиться протягом вересня 2020 р. – квітня 2021 р. 

Роботи надсилаються до 16 квітня 2021 року на адресу: 01133, а/с 95, БО 

«БФ «Щаслива лапа», з приміткою: Конкурс «Гуманне ставлення до тварин».   

ІХ. Нагородження переможців Конкурсу 

Підведення підсумків, нагородження переможців конкурсу – травень 

2021 року. 

Автори кращих робіт будуть нагороджені дипломами I, II, III ступеню 

та подарунками*. 

Найкращі роботи конкурсу можуть бути розміщенні: 

- на сайті НЕНЦ (http://www.nenc.gov.ua) та на сайті БО «БФ «Щаслива 

лапа» (http://happypaw.ua/ua/); 

- в дитячій літературі. 

 

* для кожного призового місця передбачено 1 подарунок. 
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