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Про проведення обласних етапів 
Всеукраїнських масових заходів 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  
від 28 листопада 2019 року № 1489 “Про затвердження Плану всеукраїнських і 
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю 
на 2020 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-
практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти  
на 2020 рік” протягом січня – квітня 2020 року в закладах освіти проводяться 
Всеукраїнський конкурс “Зоологічна галерея”, а також Всеукраїнські 
природоохоронні акції “Годівничка” та “День зустрічі птахів”. 

Метою заходів є виховання ціннісного ставлення до біорізноманіття свого 
регіону, активізації пізнавальної діяльності учнівської молоді до представників 
тваринного світу з різних зоогеографічних областей, проведення широкої 
просвітницької роботи та практичних дій з охорони та збереження орнітофауни, 
розвитку образного мислення і емоційної чуйності, розкриття творчих 
здібностей та художнього смаку підростаючого покоління. 

Просимо провести місцеві етапи зазначених вище масових заходів  
та надати до 06 березня 2020 року роботи переможців для участі в обласних 
етапах до комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО 
“ОЕНЦДУМ”) (поштова адреса: 49094 м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80; 
електронна скринька: dneprunnat@ukr.net). 

Звертаємо увагу, що всі організаційні питання щодо участі учнів, творчих 
учнівських об’єднань та педагогів закладів освіти в масових заходах можна 
узгодити з їх кураторами від КЗО “ОЕНЦДУМ”: 

 

Директорам закладів позашкільної освіти 
еколого-натуралістичного напряму 



- по Всеукраїнському конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея” – 
Майбородою Інною Олександрівною, заступником директора з навчальної 
роботи за т. (095) 77-97-543 або (096) 19-77-593; 

- по Всеукраїнській природоохоронній акції “Годівника” – Григор’євим 
Денисом Валентиновичем, завідувачем відділу біології та екології  
за т. (097) 41-70-079; 

- по Всеукраїнській акції учнівської молоді “День зустрічі птахів” – 
Кузьменко Мариною Борисівною, заступником директора з виховної роботи  
за т. (066) 11-29-482. 

Умови проведення вищезазначених заходів знаходяться на сайтах: 
- http://dneprunnat.dp.ua; 
- https://nenc.gov.ua. 

 
 

Директор          Ю. Ф. ПЕДАН 
комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
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