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Про проведення обласного (заочного)  
етапу Всеукраїнського конкурсу  
дитячого малюнка “Зоологічна галерея” 
 

Керуючись пунктом 80 наказу Міністерства освіти і науки України від 
28.11.2022 № 1063 “Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 
для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2023 рік”, з 
метою виховання ціннісного ставлення до біорізноманіття свого регіону, 
активізації пізнавальної діяльності учнівської молоді щодо вивчення 
представників тваринного світу з різних зоогеографічних областей, розвитку 
образного мислення та емоційної чуйності, розкриття творчих здібностей та 
художнього смаку підростаючого покоління в березні 2023 року комунальний 
заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) проводить обласний (заочний) етап 

Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна галерея” (далі-
Конкурс). 

Просимо до 20 березня 2023 року пройти реєстрацію за посиланням 
https://forms.gle/hg2ztUHLp26hYfVK9 та надати творчі роботи (малюнки) 
учасників Конкурсу з кур’єрською доставкою до КЗО “ОЕНЦДУМ” за адресою: 
49094 м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80, або на найближчі відділення Нової 
пошти (№68) або Укрпошти (49094). 

Звертаємо увагу, що відповідно до умов проведення: 
- в Конкурсі беруть участь індивідуальні учасники: здобувачі освіти 

закладів загальної середньої освіти тільки 7-9 класів або вихованці 
закладів позашкільної освіти відповідного віку; 

Керівникам закладів освіти 
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- від кожного учасника надається по два тематичні малюнки: один із 
зображенням представників фауни нашого регіону, другий – із 
зображенням фауни різних зоогеографічних областей світу; 

- роботи учасників повинні бути виконані на папері формату А-2 тільки 
такими матеріалами, як воскова крейда, акварель, гуаш; 

- малюнки обов’язково повинні мати етикетки (10х6 см), на яких 
вказуються: назва роботи, прізвище, ім’я, по батькові автора та керівника 
роботи, контактний телефон керівника, вік автора, повна назва закладу 
освіти, територіальна громада. 

Роботи, які не відповідають вимогам Конкурсу та надіслані після 20 березня 
поточного року, журі розглядатися не будуть. 

Додаткова інформація – за тел. (095) 77-97-543, контактна особа – 
Майборода Інна, заступник директора КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
 
 
 
Директор комунального закладу освіти     Юрій ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інна Майборода (056) 720-90-61 


