УКРАЇНА
Департамент освіти, науки та молодіжної політики
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
вул. Набережна ім. В. Стефаника 34б, 76010, м. Івано-Франківськ,
тел./факс 54-72-26, e-mail: if_odencum@ukr.net

від 10.01.2018 року

№01-21/01

Керівникам місцевих органів управління
(райдержадміністрацій, міськвиконкомів,
об’єднаних територіальних громад)
Про проведення Всеукраїнської
природоохоронної акції «Годівничка»
Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді повідомляє, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 04.01.2018 року № 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських
і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю
за основними напрямами позашкільної освіти на 2018 рік» Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді проводить Всеукраїнську
природоохоронну акцію «Годівничка» (далі – Акція).
Акція проводиться починаючи з 2009 року у заочному форматі з метою
проведення широкої просвітницької роботи та практичних дій з охорони та
збереження орнітофауни.
До участі в Акції запрошуються учні закладів загальної середньої та
вихованців позашкільної освіти, громадські екологічні об’єднання. Участь у
Акції може бути індивідуальною чи у складі команд.
Конкурсні роботи надсилаються на поштову адресу оргкомітету:
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул.
Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 (з поміткою на конверті «Годівничка»)
до 15 квітня 2018 року. Умови проведення Акції знаходяться на сайтах НЕНЦ
www.nenc.gov.ua та ОЕНЦУМ www.oencum.if.ua.

Просимо поширити інформацію про Акцію у підвідомчі Вам навчальні
заклади для залучення школярів до участі у них.
Інформацію про учасників Акції просимо подати до 30 квітня 2018 року
в Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді на електронну адресу if_odencum@ukr.net за зразком:
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15 жовтня 2009 року
Протокол № 2
Умови проведення
Всеукраїнської акції «Годівничка»
1. Загальні положення. Організацію та проведення Всеукраїнської природоохоронної
акції «Годівничка» здійснюють національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді, обласні, міські, районні центри еколого-натуралістичної творчості
(станції юних натуралістів). Акція проводиться щорічно протягом вересня-квітня,
починаючи з 2009 року.
2. Мета та завдання акції. Акція започатковується з метою виховання ціннісного
ставлення до біорізноманіття, проведення широкої просвітницької роботи та
практичних дій з охорони та збереження орнітофауни.
Головним її завданням є:
 ознайомлення з видовим різноманіттям зимуючих птахів своєї місцевості;
 надання учням знань з біології птахів, аспектів їх підгодівлі;
 оволодіння методиками визначення, спостереження та обліку зимуючих птахів;
 розвиток гуманного ставлення до птахів, мотивація до їх охорони.
3. Учасники акції. До участі в акції запрошуються учні загальноосвітніх та гуртківці
позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму, громадські
екологічні об’єднання.
Участь у акції може бути індивідуальною чи у складі команди.
4. Етапи проведення акції.
І етап – вивчення орнітофауни своєї місцевості, складання каталогів птахів, визначення
місць, де птахи зустрічаються найчастіше, виготовлення годівниці та заготівля корму.
ІІ етап – розвішування годівничок та здійснення підгодівлі птахів.
ІІІ етап – проведення свята «Зустрічі птахів», на якому підводяться підсумки акції.
Протягом всього часу проведення акції учнями ведуться спостереження за птахами,
фіксуються результати спостережень. В процесі проведення акції можуть бути проведені
масові заходи:
Серед учнів:
 конкурс на кращу годівничку
 конкурс на кращий малюнок, фотороботу, поробку
 конкурс на кращий вірш, оповідання про птахів
 конкурс на кращу листівку про зимуючих птахів
Серед вчителів, керівників гуртків:
 конкурс на кращий сценарій свята зимуючих птахів
 конкурс на кращу розробку заняття про птахів.
В рамках акції проводиться Великий зимовий облік птахів.
Матеріали акції надсилати на адресу: НЕНЦ, Київ – 74, вул. Вишгородська,19, до 15 квітня
(щорічно).
5. Підведення підсумків та нагородження переможців. Для підведення підсумків
всеукраїнської акції створюється журі.

Відповідно до протоколу рішення журі найбільш активні учасники акції відзначаються
грамотами та безкоштовними путівками до Всеукраїнського табору «Юннат». Кращі
методичні розробки будуть опубліковані.

