
 

«11» серпня 2022 р.                                                                            № 140 

Директорам закладів  

позашкільної освіти 

Директорам закладів загальної 

середньої та професійної  

(професійно-технічної) освіти 

Громадським організаціям України 

 

 

Про проведення Всеукраїнської  

віртуальної виставки голубівництва  

і птахівництва 
 

 З метою популяризації голубівництва та птахівництва в Україні, пошуку 

нових форм, методів та моделей організації науково-дослідницької діяльності 

учнівської молоді, демонстрації здобутків декоративного та 

сільськогосподарського птахівництва, залучення учнів та вихованців до вирішення 

практичних завдань із зоології, екології та тваринництва, Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді МОН України 17 вересня 2022 року 

проводить Всеукраїнську віртуальну виставку голубівництва і птахівництва 

(далі - Виставка).  

До участі у Виставці запрошуються громадяни України, команди закладів 

позашкільної, загальної середньої та професійної освіти які займаються 

дослідницькою діяльністю в галузі голубівництва і птахівництва.  

 На виставці в онлайн режимі та в змішаній системі (по запрошенню) 

будуть експонуватися елітні представники голубів різних порід, а також 



сільськогосподарські та декоративні птахи (кури, качки, павичі, цесарки, гуси, 

канарки та ін.).  

Для участі у Всеукраїнській віртуальній виставці голубівництва і 

птахівництва необхідно з 15 серпня по 10 вересня зареєструватись за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp1ebMZR6kgObT2VPZ0fPlzQfpO5QYVAhN4E

cYuTIg37_HYg/viewform, вказавши: ПІБ повністю, назву закладу, ел. адресу, номер 

телефону, кількість порід голубів або інших птахів, що подаються для оцінки та 

прикріпити фото і відео матеріали.  

  Детальна інформація за тел.: +38 (096) 046-46-95. Координатор заходу: 

Микола Пінчук, е-mail: pinchuk@nenc.gov.ua 

Положення про проведення заходу розміщено на сайті https://nenc.gov.ua. 

 

     Директор НЕНЦ Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp1ebMZR6kgObT2VPZ0fPlzQfpO5QYVAhN4EcYuTIg37_HYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp1ebMZR6kgObT2VPZ0fPlzQfpO5QYVAhN4EcYuTIg37_HYg/viewform
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Додаток до листа НЕНЦ  

№ 140 від 11.08.2022 р. 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Всеукраїнської віртуальної виставки  

голубівництва і птахівництва 

 
І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення 

Всеукраїнської віртуальної виставки голубівництва і птахівництва (далі - 

Виставка). 

1.2. Основними завданнями Виставки є: 

• демонстрація здобутків голубівництва і птахівництва та залучення 

здобувачів освіти до вирішення практичних завдань з зоології та 

екологічних напрямів роботи; 

• пошук нових форм, методів та моделей організації науково-дослідницької 

діяльності здобувачів освіти; 

• популяризація голубівництва та птахівництва в Україні; 

• розвиток стійкого інтересу до запровадження інноваційних технологій в 

галузі голубівництва і птахівництва; 

• обмін досвідом між учасниками виставки. 

1.3. Виставка проводиться на добровільних засадах і є відкритою для 

учасників. 

1.4. Організаційно-методичне забезпечення проведення Виставки здійснює 

Національний еколого-натуралістичний центр МОН України (далі – НЕНЦ). 

1.5. Інформація про проведення Виставки розміщується на офіційних веб-

сайтах Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) та НЕНЦ, а 

також у засобах масової інформації. 

1.6. Під час проведення Виставки обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних 

даних". 

 

ІІ. Порядок проведення Виставки 

2.1. Учасниками Виставки є громадяни України, команди закладів 

позашкільної, загальної середньої та професійної освіти, які займаються 

дослідницькою діяльністю в галузі голубівництва і птахівництва (далі - учасники). 

2.2. Виставка проводиться 17 вересня 2022 року на базі Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України. 

2.3 Для участі у Виставці необхідно з 15 серпня по 10 вересня надіслати 

заявку та опис експонатів за посиланням. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


2.4. Формат проведення виставки: в онлайн режимі та в змішаній системі (по 

запрошенню). 

2.5. При участі у виставці онлайн необхідно надати фото та відео матеріали. 

2.6. Вимоги до відео: тривалість відео до 180 секунд, у відео повинні бути 

ракурси: спереду, збоку, ззаду; зйомка проводиться на одному рівні з 

експонатом; відстань до експозиції під час зйомки не більше 1 метра. Подіум 

повинен бути із щільного, не слизького матеріалу, колір подіуму не повинен 

заважати сприйняттю об'єкта. 

Вимоги до фото: кількість - 3 шт., фото в ракурсі – збоку; відстань до 

експозиції під час зйомки не більше 1 метра. Подіум повинен бути із щільного, 

не слизького матеріалу, колір подіуму не повинен заважати сприйняттю об'єкта. 

2.7. Експонати повинні відповідати вимогам стандарту породи, бути 

типовими для даної породи. 

 

ІІІ. Організаційний комітет Виставки 

3.1. З метою організації та проведення Виставки наказом НЕНЦ 

створюються організаційний комітет. 

3.2. Очолює організаційний комітет Виставки голова. 

Голова організаційного комітету: 

- визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету; 

-  керує роботою з організації та проведення відповідного етапу Виставки. 

3.4. Члени організаційного комітету: 

- дійснюють організаційну роботу щодо проведення Виставки; 

- забезпечують порядок проведення Виставки. 

3.5. Секретар організаційного комітету Виставки: 

- оформляє документи щодо проведення та підбиття підсумків Виставки; 

- сприяє висвітленню результатів Виставки в засобах масової інформації. 

 

ІV. Журі Виставки 

4.1. Персональний склад журі Виставки затверджуються наказом НЕНЦ. 

4.2. Кількість членів журі становить не менше 5 осіб. 

До складу журі в кожній номінації Виставки входять: голова журі, члени та 

секретар журі. 

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами 

учасників Виставки. 

4.3. Журі Виставки очолює голова, який організовує роботу членів журі, 

проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів 

Виставки, підписує оціночні протоколи Виставки. 

4.4. Члени журі Виставки: 

- забезпечують об’єктивність оцінювання проектів учасників та їх доповідей 

під час проведення Виставки; 

- заповнюють оціночні протоколи Виставки; 



- визначають переможців та призерів Виставки. 

4.5. Секретар журі Виставки забезпечує зберігання, систематизацію, 

оформлення документів і матеріалів Виставки. 

 

V. Вимоги до експонатів та критерії їх оцінювання 

5.1. Оцінка проводиться шляхом порівняння птахів з урахуванням вимог 

стандарту даної породи: 

- чистокровність (чистопородність), що характеризує генотип організму; 

– життєздатність – пристосованість організму до умов утримання, погоди та 

клімату; 

- льотні якості - здатність голуба літати на великій або малій висоті, добре 

орієнтуватися під час польоту, долати великі відстані; 

– характер воркування, що властивий деяких порід; 

- темперамент - поведінка голуба, що характеризує його в навколишньому 

середовищі; 

- виводкові якості - здатність продовження свого роду (несучість, висиджування 

і вирощування). 

Оцінка проводиться за позиціями: 

1. Голова, очі, повіка. 

2. Дзьоб. 

3. Колір, блиск. 

4. Структура оперення. 

5. Масть (малюнок). 

6. Шия, крила, хвіст. 

7. Ноги, постава. 

8. Фігура. 

9. Виставкова кондиція.  

10. Загальне враження. 

 

Сума балів (загальна оцінка): 95-100– І місце; 85-95 – ІІ місце; 75–85 – ІІІ місце. 

 

 VI. Визначення та нагородження переможців Виставки 

6.1. Переможці та призери Виставки визначаються журі в кожній номінації 

окремо за кількістю набраних ними балів. 

6.2. Переможцем Виставки в кожній номінації є учасник, який набрав 

найбільшу кількість балів. 

Призерами Виставки є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли 

друге та третє місця. 

6.3. Переможці та призери Виставки нагороджуються золотою, срібною та 

бронзовою медалями або дипломами відповідних ступенів. 



6.4. Кращі проєкти учасників Виставки публікуються в науково-

педагогічних і науково-художніх виданнях НЕНЦ МОН України за згодою 

автора. 

6.5. Всі учасники отримують диплом учасника Виставки. 

6.6. За підсумками Виставки можуть засновуватися спеціальні призи. 

 

VIІ. Фінансування Виставки 

Витрати на організацію та проведення Виставки здійснюються за рахунок 

коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

 


