
            

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  
“ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 
 

вул. Мандриківська, 80, м. Дніпро, 49094, тел/факс 8(056) 720-90-60 
e-mail:  dneprunnat@ukr.net, http ://www.dneprunnat.dp.ua,  код ЄДРПОУ 02139966 

  

в   21.09.2021.  а№ 01-15/226 01с  

 ___________________________ 
 
Про проведення V Всеукраїнського  
конкурсу “Гуманне ставлення до тварин” 

 
Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (далі – НЕНЦ) від 12 серпня 2021 року № 165 “Про проведення 
V Всеукраїнського конкурсу “Гуманне ставлення до тварин” протягом вересня 
2021 року – квітня 2022 року проводиться V Всеукраїнський конкурс “Гуманне 
ставлення до тварин” (далі – Конкурс). 

Мета Конкурсу – популяризація та пропедевтика гуманного ставлення  
до тварин у суспільстві, насамперед серед учнівської молоді. До участі у Конкурсі 
запрошуються учні 5-7 та 8-11 класів закладів загальної середньої освіти, 
вихованці закладів позашкільної освіти відповідного віку. 

Рекомендуємо взяти участь у Конкурсі, зареєструватись за посиланням 
https://bit.ly/3ixfoDx та надати до 15 квітня 2022 року звітні матеріали на 
скриньку: bioetika@happypaw.ua з приміткою: Конкурс “Гуманне ставлення до 
тварин”. 

Деталі проведення Конкурсу розміщені у листі НЕНЦ, який додається. 
Додаткова інформація – за тел.: 
- (044) 430-00-64, 067-658-80-20, (044) 290-03-29, 093-916-72-55, контактна 

особа – Ельвіна Москалик, менеджер проекту “Біоетика” Благодійної організації 
“Благодійний фонд “Щаслива лапа”; 

- (097) 417-00-79, контактна особа – Григор’єв Денис, завідувач відділу 
біології та екології комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 
ради. 

 
Директор          Юрій ПЕДАН 
 
 
Григор’єв Денис (056) 720-90-61 

 

Керівникам закладів освіти 



 
 

       «12» серпня 2021 р.                                                                                                     № 165   

 

Директорам обласних еколого-

натуралістичних центрів  
(станцій юних натуралістів)  
 

Директорам закладів загальної 
середньої освіти 

 

Про проведення V Всеукраїнського 

конкурсу «Гуманне ставлення до тварин» 

 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України спільно з Благодійною організацією 
«Благодійний фонд «Щаслива лапа» розпочинає V Всеукраїнський конкурс 
«Гуманне ставлення до тварин». 

Його мета – популяризація та пропедевтика гуманного ставлення до 
тварин в суспільстві, насамперед серед учнівської молоді 

Завдання конкурсу – розширити знання про проблему безпритульних 
тварин; розуміння відповідальності за домашніх улюбленців; усвідомлення 
необхідності захисту «братів наших менших»; ознайомлення з наслідками 
безвідповідального ставлення до тварин; розвиток навичок логічного і творчого 
мислення; удосконалення здібності обговорювати тему в різних формах 
творчого самовираження; розвиток здібностей розв'язання проблемних завдань 
та творчого мислення; підтримка всебічних здібностей дітей, створення умов 
для розвитку інтересів; впровадження використання інформаційних технологій 
у засвоєнні та обробітку знань; підвищення дитячої віри в свої можливості; 
заохочення дітей до здорового суперництва. 

До участі у Конкурсі запрошуються учні 5-7 та 8-11 класів закладів 
загальної середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти 
відповідного віку. 

Строки проведення конкурсу: вересень 2021 р. – квітень 2022 р. 
Конкурсні роботи надсилаються до 15 квітня 2022 року на адресу: 01133, 

а/с 95, БО «БФ «Щаслива лапа», з приміткою: Конкурс «Гуманне ставлення до 
тварин». 



За додатковою інформацією звертатися в м. Києві: тел. (044) 430-00-64; 

067 658 80 20, (044) 290 03 29, 093 916 72 55 (Ельвіна Москалик, менеджер 
проекту «Біоетика» БО «БФ «Щаслива лапа»). Ел. пошта: bioetika@happypaw.ua  

Сайти: https://www.nenc.gov.ua; http://happypaw.ua/ua/  

 

Умови про Конкурс додається на 3 арк. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
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Додаток 

до листа НЕНЦ № 165  

від 12.08.2021 р. 
     

Умови проведення 

V Всеукраїнського конкурсу творчих робіт школярів  
«Гуманне ставлення до тварин» 

 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України спільно з Благодійною організацією 
«Благодійний фонд «Щаслива лапа» проводять V Всеукраїнський конкурс 
«Гуманне ставлення до тварин» (далі — Конкурс). 

 

І. Мета Конкурсу 

 популяризація та пропедевтика гуманного ставлення до тварин в 
суспільстві, насамперед серед учнівської молоді. 

ІІ. Завдання конкурсу 

 розширити знання про проблему безпритульних тварин; 
 розуміння відповідальності за домашніх улюбленців; усвідомлення 

необхідності захисту «братів наших менших»; 
 ознайомлення з наслідками безвідповідального ставлення до 

тварин; 
 розвиток навичок логічного і творчого мислення; 
 удосконалення здібності обговорювати тему в різних формах 

творчого самовираження; 
 розвиток здібностей розв'язання проблемних завдань та творчого 

мислення; 
 підтримка всебічних здібностей дітей, створення умов для розвитку 

інтересів; 
 впровадження використання інформаційних технологій у засвоєнні 

та обробітку знань; 
 підвищення дитячої віри в свої можливості;  
 заохочення дітей до здорового суперництва. 

ІІІ. Учасники Конкурсу 

До участі у Конкурсі запрошуються учні 5-7 та 8-11 класів закладів 
загальної середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти 
відповідного віку. 

ІV. Умови участі в Конкурсі 
Для участі в конкурсі необхідно: 
1. Виготовити інформаційний плакат на тему: 
- для учнів 5-7 класів – «10 правил відповідального господаря собаки 

та кота»; 



- для учнів 8-11 класів – «10 причин взяти тварину з притулку». 
2. Розмістити плакат в навчальному закладі/зоомагазині/ветеринарній 

клініці тощо. 
3. Сфотографувати готовий плакат та зробити фото вже розміщеного 

плакату. 
4. Зробити публікацію на сайті або в facebook про участь в конкурсі із 

хештегами  #happypaw #фокстрот #НЕНЦ 

5. Подати заявку на участь в конкурсі за посиланням – 

https://bit.ly/3ixfoDx   

Надіслати фотографії готового плакату та його розміщення на електронну 
пошту bioetika@happypaw.ua (з темою листа: V Всеукраїнський конкурс 
«Гуманне ставлення до тварин»). В листі зазначити: ім’я, прізвище учасника; 
назву та повну (селище, місто, область) поштову адресу навчального закладу; 
контактний номер телефону. 

Участь у конкурсі може бути індивідуальною або колективною (не більше 
2 людей). 

Подаючи роботу на конкурс, учасник конкурсу надає Фонду згоду та 
право безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних» (надалі – законодавство): отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, 
накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і 
поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до 
вимог законодавства, становить персональні дані в процесі проведення 
конкурсу; заносити таку інформацію до Бази персональних даних Фонду за 
умовною назвою «Контрагенти». Використання і поширення інформації, що 
становить персональні дані здійснюється виключно в межах необхідних для 
забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Фонду. 

Подаючи роботу (звіт) на конкурс, учасник конкурсу надає Фонду право 
на розміщення наданих учасником фото для публічного перегляду, 
використовувати такі фото будь-яким способом, дозволяти та/або забороняти 
використовувати такі фото третіми особами. 

V. Вимоги до робіт 

1. Плакати мають бути формату не менше А2. 
2. Зображення/малюнки та написи на плакаті мають бути охайними та 

виразними, написані зрозумілим почерком (або надруковані). 
3. Фотографії плакатів та фотографії розміщення плакатів мають бути 

якісними, чіткими та збережені у форматі JPEG. 
До участі в Конкурсі допускаються лише роботи виконані українською 

мовою.  
VІ. Визначення переможців 

Переможці Конкурсу визначаються у загальному порядку у таких вікових 
категоріях: 

- учасники віком 5-7 клас; 
- учасники віком 8-11 клас. 

https://bit.ly/3ixfoDx
mailto:bioetika@happypaw.ua


VІІ. Критерії оцінювання робіт 

Роботи, надіслані на Конкурс, будуть оцінюватися за такими критеріями:
  

- відповідність тематиці, меті та умовам конкурсу;  
- креативність та оригінальність роботи; 
- художня виразність та охайність; 
- самостійність виконання учасниками 

Роботи, що виконанні з недотриманням вимог не розглядатимуться! 
Конкурсні роботи не рецензуються і не повертаються! 

VIІІ. Терміни проведення Конкурсу 

Конкурс проводиться протягом вересня 2021 р. – квітня 2022 р. 
Роботи подаються до 15 квітня 2022 року: 
1. Заявка на участь в конкурсі  
2. Фотографії виготовлених та розміщених плакатів з темою: Конкурс 

«Гуманне ставлення до тварин». 
ІХ. Нагородження переможців Конкурсу 

Підведення підсумків, нагородження переможців конкурсу – квітень-

травень 2022 року. 
Автори кращих робіт будуть нагороджені дипломами I, II, III ступеню та 

подарунками від БФ «Щаслива лапа», ТМ «Purina», Dreamarium та Фокстрот*. 

Найкращі роботи конкурсу можуть бути розміщенні: 
- на сайті НЕНЦ (http://www.nenc.gov.ua) та на сайті БО «БФ «Щаслива 

лапа» (http://happypaw.ua/ua/); 

- в дитячій літературі. 
-в соціальних мережах; 
-в ЗМІ; 
-в оформленні соціальної реклами. 
 

* для кожного призового місця передбачено 1 подарунок. 

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

