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Начальнику управління освіти 

виконавчого комітету  

Полтавської міської ради 

Трибрат О. 

 

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

cпільно з кафедрою біології та основ здоров’я людини Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, відповідно до 

плану роботи ПОЕНЦУМ на 2021 рік, планують проведення міського дитячого 

свята ,,У світі птахів’’.  

Запрошуємо до участі учнів та педагогів закладів загальної середньої 

освіти міста Полтави. Просимо відповідальну особу заповнити форму для 

реєстрації до 10 березня 2021 року https://forms.gle/E6QzzJ8NR6ZR3mNTA  

Захід відбудеться в он-лайн форматі.  

У рамках свята будуть проведені:  

1. Конкурси за номінаціями  

- на кращу годівничку; 

- кращу шпаківню або дуплянку; 

- кращий малюнок (техніка виконання довільна). 

2. Огляд звітів про проведену орнітологічну роботу закладом 

загальної середньої освіти 

3. Он-лайн вікторина ,,Знавці птахів’’ 

4. Он-лайн трансляція, де буде оголошено переможців та призерів 

конкурсів за номінаціями та он-лайн вікторини 

Кожен учасник, який бажає взяти участь у конкурсі за номінаціями, має 

представити свої роботи до 10 березня 2021 року за адресою: м. Полтава, 

провулок Госпітальний, 10. Кожна робота має містити на зворотному боці 

етикетку із зазначеними даними про автора: повністю прізвище, ім’я, по 

батькові учня, повна назва закладу загальної середньої освіти, клас.  

Від кожного закладу загальної середньої освіти приймається не більше 

5 робіт в кожній номінації. 
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Звіти про проведену орнітологічну роботу подати до 10 березня 

2021 року. На титульному аркуші звіту вказати повністю прізвище, ім’я, по 

батькові виконавця, повну назву ЗЗСО. Звіти приймаємо за адресою: 36003, 

м. Полтава, пров. Госпітальний, 10, Полтавський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді. 

Он-лайн вікторина ,,Знавці птахів’’ відбудеться 15 березня 2021 року  

о 13:00. До участі запрошуємо 1 учасника від закладу загальної середньої 

освіти. Вікова категорія – середній шкільний вік. Для участі необхідно 

зареєструватись до 10 березня 2021 року за посиланням 

https://forms.gle/auYPjHJtvzGKjz5o8  

В учасника гри має бути встановлено додаток Telegram, комунікація під 

час гри буде проводитись у чаті, у якій буде додано зареєстрованих учасників. 

 

18 березня 2021 року відбудеться он-лайн трансляція  заходу. Початок 

о 13:00. Орієнтовна тривалість заходу 1 година. Посилання на 

підключення: https://meet.google.com/oaa-kmdf-qib (з використанням 

платформи Google Meet).  

Під час он-лайн трансляції буде оголошено переможців та призерів 

конкурсів за номінаціями та он-лайн вікторини. Переможці та призери 

отримають дипломи та подарунки (які можна буде отримати до 26 березня 

2021 року за адресою: м. Полтава, провулок Госпітальний, 10). 

Кращі роботи будуть відзначені дипломами Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, які можна буде знайти на 

сайті http://ekocentrpoltava.ucoz.com/  

Конкурсні роботи учасників необхідно буде забрати до 26 березня 

2021 року. 

У разі виникнення запитань звертатись до модератора заходу Лещенко 

Інни Вікторівни (0532) 54 55 25, 099 032 47 46. 

 

 

В.о. директора (підписано)       Людмила СУСАХІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інна Лещенко (0532) 54-55-25 
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