
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

пров. Госпітальний,10, м. Полтава, 36003, тел./факс (0532)54-55-25 

Е-mail: ekocentrpoltava@ukr.net Код ЄДРПОУ 23280344 
 

 

25.02.2021 № 97/10-07                 На № ___________ від _____________ 

 

Керівникам органів управління       

освітою об’єднаних територіальних 

громад 
 

                                                                 Директорам закладів позашкільної  

                 освіти 

                                                                                            

Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу дитячого малюнка 

,,Зоологічна галерея” 

 

         Направляємо лист Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від 23.02. 2021 р. № 49 

,,Про проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка ,,Зоологічна 

галерея” для ознайомлення та відповідного реагування. 

         Пропонуємо долучитися до участі у конкурсі вихованцям закладів 

позашкільної та учням 7-9 класів загальної середньої освіти. 

         Для участі в обласному етапі конкурсу роботи слід надсилати  до         

15 квітня 2021 р. на адресу: 36003, м. Полтава, пров. Госпітальний, 10, 

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

         Детальну інформацію щодо участі у конкурсі можна отримати за тел. 

(0532) 54-55-25,  e-mail  ekocentrpoltava@ ukr.net (контактна особа Брижак 

Людмила Михайлівна). 

 

Додаток: лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 23.02.2021 № 49 ,,Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка ,,Зоологічна 

галерея” в 1 прим. на 1 арк. 

 

 

В.о. директора                   (підписано)                              Людмила СУСАХІНА 

 

 
Людмила Брижак (0532) 54-55-25 

 



Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc  @  nenc  .  gov  .  ua

«23» лютого 2021 р.  № 49
На № ________ від _____

Директорам  обласних  еколого-
натуралістичних центрів 
(станцій юних натуралістів) 
Директорам закладів загальної середньої
освіти

Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу
Дитячого малюнка «Зоологічна галерея»

З  метою  актуалізації  уваги  учнівської  молоді  до  вирішення  екологічних  і
природоохоронних  проблем,  залучення  її  до  активної  природоохоронної  діяльності,
формування екологічної свідомості  та дбайливого ставлення до природи,  Національний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України
починаючи з 2011 року проводить Всеукраїнський  конкурс дитячого малюнка «Зоологічна
галерея» (далі – конкурс).

Умови акції можна переглянути на сайті НЕНЦ (https://nenc.gov.ua).
До участі в конкурсі запрошуються учні 7-9 класів закладів загальної середньої та

позашкільної освіти.
Конкурс проводиться в заочному форматі.
Кількість робіт від автора чи колективу – два малюнки ( на першому намалювати

птахів або ссавців, які мешкають на території  регіону; на другому – представників різних
зоогеографічних областей світу)

Учасники готують роботи відповідно до Умов про проведення та до 30 квітня 2021
року  надсилають  їх  на  адресу:  04074,  м.  Київ,  вул.  Вишгородська,  19,  Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України (лабораторія зоології).

Детальна  інформація  –  за  телефоном:  (063)23-884-89;  електронна  пошта:
na  ida  @nenc.gov.ua  (Надія Василівна Найда  – координатор конкурсу). 

Просимо  інформацію  про  проведення  Всеукраїнського  конкурсу  «Зоологічна
галерея» довести до відома педагогічних працівників і учнів закладів загальної середньої
та позашкільної освіти України.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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