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Керівникам (головам) ТГ 
Начальникам місцевих органів 
управління освітою 
Керівникам закладів освіти

Про проведення дитячого екологічного конкурсу 
„Дивовижні тварини сакральних споруд”

Комунальний заклад позашкільної освіти „Закарпатський обласний 
центр дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН” Закарпатської обласної ради 
запрошує учнів до участі у відкритому дитячому екологічному конкурсі 
„Дивовижні тварини сакральних споруд”.

Конкурс проводиться спільно з Інститутом еколого-релігійних студій 
(IERS) та Союзом охорони природи та біорізноманіття Німеччини (NABU) 
проводить дитячий екологічний конкурс „Дивовижні тварини 
сакральних споруд” (далі -  Конкурс).

Мета Конкурсу -  привернути увагу суспільства, зокрема молоді, до 
питань охорони та збереження мешканців сакральних споруд, формувати 
основи екологічної культури та мислення, розвивати спостережливість, 
виховувати любов до природи рідного краю.

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

Важливо! Конкурсні роботи відповідно до умов (див. Додаток) 
надсилаються оргкомітету до 21 березня 2023 року. Роботи приймаються 
також через пошту з кур’єрською доставкою за рахунок відправника за 
адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Будителів, 1, КЗПО „Закарпатський 
обласний центр дитячої та юнацької творчості „ГІАДІЮН” Закарпатської 
обласної ради.
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Просимо інформацію про Конкурс довести до відома керівників, 
педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
та сприяти залученню школярів до участі в Конкурсі.

За детальною інформацією звертайтесь за тел.: 0664437546, e-mail: 
zoenc.orgmas@gmail.com

Координатор конкурсу -  Кремінь Оксана Іванівна.
З

В. о. директора Світлана ГАНУЩИНА
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Умови проведення
дитячого екологічного конкурсу 

„Дивовижні тварини сакральних споруд”

Дитячий екологічний конкурс „Дийовижні тварини сакральних 
споруд” зумовлений екологічними викликами сьогодення та необхідністю 
збереження біорізноманіття тварин у містах та інших населених пунктах 
нашого краю.

І. Мета та завдання Конкурсу
1.1. Головною метою Конкурсу є актуалізація уваги учнівської молоді 

до сучасних проблем охорони рукокрилих ссавців, птахів та місць їх 
існування, поширення і збільшення їх чисельності та видового різноманіття.

1.2. Основними завданнями Конкурсу є:
S  поглиблення знань дітей про тваринний світ природи рідного краю;
S  розвиток гуманного ставлення до крилатих друзів, мотивація інтересу до їх 

охорони;
S  розвиток спостережливості, образної пам’яті, уваги та креативності;
S  формування відповідальності за стан оточуючого природного середовища;
S  активізація творчого потенціалу дітей;
'S виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді.

II. Організація Конкурсу
2.1. Організатором Конкурсу є Закарпатський обласний центр дитячої та 

юнацької творчості „ПАДІЮН” спільно з Інститутом еколого-релігійних 
студій (IERS) та Союзом охорони природи та біорізноманіття Німеччини 
(NABU).

2.2. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на сайтах 
„ГІАДІЮН” та IERS, а також у соціальних мережах:

Facebook за посиланням https://www.facebook.com/lERS.org.ua
Instagram за посиланням https://www.instagram.com/iers ircef/

2.3. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних 
учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України „Про захист 
персональних даних”.

III. Умови участі в Конкурсі
3.1. До участі у конкурсі запрошуються учні V -  VIII класів закладів 

загальної середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти 
відповідного віку.

3.2. Приймаються індивідуальні, авторські роботи, що відповідають 
умовам Конкурсу.

З
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IV. Номінації конкурсу і вимоги до робіт
4.1. Роботи в номінації „Крилаті друзі” -  це ручні вироби з природних 

матеріалів, тканини, шкіри, паперу, ниток, глини, зображення тварин у 
вигляді вишивки бісером та стрічками;

4.2. Роботи в номінації „Краща фоторобота” -  учасник представляє 
авторське фото тварин церковної вежі (маються на увазі фото щоб в об’єктив 
потрапили види птахів або кажанів, відзняті на фоні сакральної споруди);

4.3. Роботи в номінації „Кращий малюнок” -  малюнок представників 
тваринного світу церковних споруд, формат АЗ, техніка виконання -  
довільна;

4.4. Роботи в номінації „Кращий літературний твір” -  це власні 
оповідання, казки та вірші про мешканців сакральних споруд за обсягом не 
більшим за один аркуш формату А4 (MS Word в форматі doc/docx, шрифт -  
TimesNewRoman, 14, інтервал -  полуторний, поля -  звичайні).

V. Інструктивно-методичний лист до проведення Конкурсу
5.1. Письмові роботи (оповідання, казки, вірші) надсилайте в 

паперовому або електронному вигляді. Ми будемо раді отримати роботи в 
електронному вигляді на електронну пошту: zoenc.orgmas@gniail.com

Такий екологічний спосіб допоможе заощадити папір і збереже природу!
5.2. Малюнки й інші поробки зроблені власноруч надсилайте в 

натуральному вигляді. Чітко зазначайте друкованими літерами своє прізвище 
та ім’я, вік, навчальний заклад, адресу (село, місто!), а також прізвище, ім’я 
та посаду керівника роботи, (див. Додаток 1) Етикетка повинна бути 
розташована на обороті дитячої роботи.

Важливо! Кожен автор може подати роботу в одній номінації, в той же 
час кількість робіт від одного навчального закладу не повинна перевищувати 
8 творчих робіт.

До уваги! Конкурс присвячений не лише рукокрилим ссавцям, а й 
іншим мешканцям сакральних споруд, зокрема це сипуха, галка, боривітер 
звичайний, горобець хатній, лелека білий, ластівка міська, ластівка сільська, 
серпокрилець чорний, горихвістка чорна тощо.

VI. Критерії оцінювання конкурсних робіт
- відповідність роботи тематиці конкурсу;
-загальне враження від роботи;
- ідея роботи;
- якість виконання;
- новизна, оригінальність.

VI. Порядок і строки проведення Конкурсу
6.1. Конкурс проводиться заочно з 21 лютого до 21 березня 2023 року.
6.3. Підсумки Конкурсу будуть опубліковані до 31 березня 2023 року на 

„ПАДІЮН” та IERS.
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До уваги! У КЗПО „Закарпатський обласний центр дитячої та юнацької 
творчості „ПАДІЮН” Закарпатської обласної ради буде організовано 
виставку робіт учасників конкурсу. Кращі конкурсні роботи будуть надіслані
до Союзу охорони природи та біорізноманіття Німеччини (NABU).

з

VII. Підведення підсумків конкурсу
Переможці Конкурсу у кожній номінації нагороджуються грамотами, 

подяками та цінними подарунками за:
I місце -  авторська настільна, екологічна, захоплююча гра по 

сортуванню відходів „СортСміт”;
II місце -  авторський, оригінальний, екологічний, настільний, 

дерев’яний календар з сучасним дизайном;
III місце -  авторська, стильна, екологічна, настільна, дерев’яна 

підставка під телефон.
Переможці конкурсу також отримають на згадку друковану електронну 

версію екопросвітницьких видань від організаторів конкурсу та партнерів.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 0664437546 
Оксана КРЕМІНЬ (завідувачка відділу екології КЗПО „ПАДІЮН”, еспертка 
Інституту еколого-релігійних студій)

Для ознайомлення з більш детальною тематикою конкурсу та 
мотивації до участі просимо ознайомитися з наступними матеріалами за 
посиланням:

https://drive.google.eom/file/d/lR6CGciK7Cr6rhFQPrlYPVskhcRYkfmZr/view 

https://drive.google.eom/file/d/lzPwQCF565I7Bnc__RcpG69xWKkH6-J3N4/view 

https://www.youtube.com/watch? v^KtR7Vaefuiw&t::r2s

https://www.nabu.de/downloads/6-grafiken/lebensraum_kirchturm/! 40617-nabu- 
lebensraum-kirchturrn-poster-titelseite.pdf

Оргкомітет Конкурсу

https://drive.google.eom/file/d/lR6CGciK7Cr6rhFQPrlYPVskhcRYkfmZr/view
https://drive.google.eom/file/d/lzPwQCF565I7Bnc__RcpG69xWKkH6-J3N4/view
https://www.youtube.com/watch
https://www.nabu.de/downloads/6-grafiken/lebensraum_kirchturm/


Додаток 1

Зразок етикетки

&
Номінація_____________________________________________________

З
Автор (ПІП ,вік)________________________________________________

Повна назва закладу освіти (село, місто, район, ОТГ)__________

ПІП керівника класу (гуртка)

М об.тел:____________________

Електронна пошта (E-mail) __


