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Про участь у Міжнародному  
екологічному конкурсі 

 

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді (далі – НЕНЦ) від 05 січня 2023 року № 03 “Про Міжнародний екологічний 
конкурс на тему “Душа села” (далі – Конкурс), НЕНЦ у співпраці з Міністерством 
екології та природних ресурсів України і Українським товариством охорони природи 
проводить Конкурс.  

Мета – привернути увагу до українського села з його прадавніми духовними 
підвалинами, на яких тримається вся енергетична сув’язь українськості, поповнити 
знання дітей про рослинний та тваринний світ рідного краю, формувати основи 
екологічної культури та мислення, розвивати спостережливість, образну пам’ять, увагу, 
кмітливість, виховувати любов до природи, бережливе ставлення до навколишнього 
середовища. 

До участі у конкурсі запрошуються учні І – IV класів закладів загальної середньої 
освіти та вихованці закладів позашкільної освіти відповідного віку. 

Конкурс проводиться за номінаціями: “Природні об’єкти села очима дітей”, 
“Екологічна сумка з мотивами сільських краєвидів” та “Один день з життя села”. 

Рекомендуємо взяти участь у Конкурсі. Від закладу освіти приймається 
максимум по 1 роботі на кожну номінацію. Роботи не повертаються.  

Для участі в обласну етапі Конкурсу необхідно: 
- до 24 лютого зареєструватись за посиланням https://forms.gle/ENXpekqpgj38vmfTA 
- до 03 березня надати конкурсні матеріали до комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (ручні вироби – 
на поштову адресу: 49094, м. Дніпро, вул. Мандриківська 80 (з кур’єрською доставкою); 
відео-блог / еко-рекламу – на електронну скриньку: dneprunnat@ukr.net (з приміткою: 
на Міжнародний екологічний конкурс). Посилки з після платою не приймаються. 

Листі НЕНЦ про проведення Конкурсу додається. 
Контактна особа – Григор’єв Денис, завідувач відділу біології та екології  

(тел. 097-417-00-79). 
 
 

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

 

Директорам закладів освіти 


