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Директорам обласних екологонатуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів)
Директорам закладів загальної
середньої освіти
Щодо проведення Всеукраїнського
конкурсу «Годівничка»
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки України від 15.12.2021 № 1379 та з метою привернення уваги
учнівської молоді до проблем охорони птахів та їх природних біотопів,
виховання ціннісного ставлення до біорізноманіття і проведення широкої
просвітницької роботи та практичних дій з охорони та збереження
орнітофауни Національний
еколого-натуралістичний
центр учнівської
молоді проводить щорічний Всеукраїнський конкурс «Годівничка».(далі –
конкурс).
Умови конкурсу рощзміщені на сайті НЕНЦ (https://nenc.gov.ua).
Головними завданнями конкурсу є:
 ознайомлення з видовим різноманіттям зимуючих птахів своєї
місцевості;
 надання учням знань з біології птахів, аспектів їх підгодівлі;
 оволодіння методиками визначення, спостереження та обліку
зимуючих птахів;
 розвиток гуманного ставлення до птахів, мотивація до їх охорони.

До участі у конкурсі запрошуються учні (вихованці) закладів загальної
середньої та позашкільної освіти України, громадські екологічні об’єднання.
Роботи можуть бути як індивідуальні, так і командні.
І крок – вивчення орнітофауни своєї місцевості, складання каталогів птахів,
визначення місць, де птахи зустрічаються найчастіше, виготовлення
годівниць та заготівля кормів.
ІІ крок – розвішування годівничок та здійснення підгодівлі птахів.
ІІІ крок – проведення свята, на якому підводяться підсумки конкурсу.
Конкурс проводиться заочно у два етапи:
І етап - обласний – до 15 березня поточного року;
ІІ етап – фінальний (Всеукраїнський) - до 15 квітня поточного року.
Матеріали за результатами обласних етапів конкурсу (протоколи
підведення підсумків обласного етапу, короткі інформаційні довідки, кращі
роботи учасників) надсилати кур’єром на адресу Оргкомітету: 04074, м. Київ,
вул. Вишгородська 19, Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді (лабораторія зоології). Роботи направлені на конкурс не
рецензуються та не повертаються. Дослідницько-пропагандистські
(реферати, презентації, літературні твори, тощо) просимо надсилати на email: naida@nenc.gov.ua
Інформація про підсумки Всеукраїнського конкурсу «Годівничка» буде
розміщена на сайті НЕНЦ (www.nenc.gov.ua).
Детальна інформація за тел.: (063) 183-79-32, та електронною поштою:
naida@nenc.gov.ua (Надія Василівна Найда).
Просимо інформацію про проведення Всеукраїнського конкурсу
«Годівничка» довести до відома педагогічних працівників і учнів
(вихованців) закладів загальної середньої та позашкільної освіти України.
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