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Директорам обласних еколого-           
                          натуралістичних центрів

(станцій юних натуралістів)
Директорам закладів загальної

середньої освіти
Щодо проведення Всеукраїнського 
конкурсу «Кролик»

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових 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  підвищення ефективності
діяльності  навчальних закладів  в галузі  тваринництва,  залучення учнівської
молоді до активної роботи в цій сфері, проведення професійно-орієнтаційної
роботи  серед  підростаючого  покоління  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді проводить щорічний Всеукраїнський
конкурс «Кролик».(далі – конкурс).

Умови конкурсу на сайті НЕНЦ (https://  nenc  .  gov  .  ua  ).
Головними завданнями конкурсу є:
• надання учням теоретичних знань з питань біології кролів, технологій

їх годівлі, систем утримання, методів розведення; 
•ознайомлення  з  основами  економіки  та  менеджменту  в  галузі

кролівництва; 
• підготовка підростаючого покоління до роботи в умовах нових форм

ринкових відносин, до самостійного ведення господарства; 
• формування в учнів свідомого, відповідального ставлення до роботи; 
• формування навичок, умінь; надбання досвіду ведення господарства.

До  участі  в  конкурсі  запрошуються  учнівські  об'єднання  закладів
загальної середньої та позашкільної освіти, які мають на своїй базі навчальну
кролеферму та родинні колективи. 

http://www.nenc.gov.ua/


Конкурс проходить у два етапи: 
І етап - учасники розробляють свій власний бізнес-проєкт кролеферми

(ескізи  кліток,  вольєрів,  опис  технології  утримання,  вирощування,  перелік
породного та кількісного складу тварин, розрахунок очікуваного економічного
ефекту). 

ІІ етап - реалізація проєкту. Фактично отриманий результат (кількість
отриманого поголів’я кролів). 

Бажаючим  прийняти  участь  у  Всеукраїнському  конкурсі  необхідно
надіслати заявку та звіт про роботу учнівського (родинного) об'єднання до 31
березня  ц.р.  кур’єром за  адресою:  Національний  еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді, 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19 (з поміткою
«Кролик»).

Інформація  про  підсумки  Всеукраїнського  конкурсу  «Кролик»  буде
розміщена на сайті НЕНЦ (www.nenc.gov.ua).

Детальна  інформація  про  Всеукраїнський  конкурс  «Кролик»  за  тел.:
(063) 183-79-32, e-mail: naida  @  nenc  .  gov  .  ua   (Надія Василівна Найда). 

Просимо  інформацію  про  проведення  Всеукраїнського  конкурсу
«Кролик»  довести  до  відома  педагогічних  працівників  і  учнів  (вихованців)
закладів загальної середньої та позашкільної освіти України.

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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