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сЗ') 2019 року м. Чернігів

Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнської акції «Годівничка»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 
№1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2019 рік», 
Планів роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді на 2019 рік, комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» на 2019 рік, з метою виховання ціннісного ставлення до 
біорізноманіття, проведення широкої просвітницької роботи та практичних дій 
з охорони та збереження орнітофауни н а к а з у ю :

1. Затвердити Порядок проведення обласного етапу Всеукраїнської акції 
«Годівничка» (додається).

2. Затвердити склад журі обласного етапу Всеукраїнської акції
«Годівничка» (додається).

3. Комунальному закладу «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів» (директор Л.Трегубова):

3.1. Організувати та провести у березні - квітні 2019 року обласний етап 
Всеукраїнської акції «Годівничка» ( далі - Акція).

3.2. Забезпечити організаційно-методичний супровід проведення Акції.
3.3. Забезпечити прийом конкурсних робіт до 03 квітня 2019 року.

4. Структурним підрозділам з питань освіти райдержадміністрацій, у
порядку рекомендацій органам управління освітою органів місцевого
самоврядування:

4.1. Довести до відома керівників закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти Порядок проведення обласного етапу Всеукраїнської акції 
«Годівничка».

№



4.2. Сприяти участі здобувачів освіти закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти у Акції.

5. Керівникам закладів освіти обласного підпорядкування сприяти 
організації та проведенню Акції у закладах освіти обласного підпорядкування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти
О. Соронович.
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ЗА ТВЕРД Ж ЕН О

наказ начальника Управління освіти і 
науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації

_  2019 № ________

Порядок
проведення обласного етапу Всеукраїнської акції

«Годівничка»

І. Загальні умови

1.1. Обласний етап Всеукраїнської акції «Годівничка» (далі -  Акція) 
проводиться щорічно з метою виховання ціннісного ставлення до 
біорізноманіття, проведення широкої просвітницької роботи та практичних дій 
з охорони та збереження орнітофауни.

1.2. Завданнями Акції 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.
1.3. Організаторами обласного етапу Акції є:
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації;
комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

II. Учасники Акції

До участі в Акції запрошуються учні, учителі закладів загальної середньої, 
вихованці, керівники гуртків закладів позашкільної освіти.

Участь в акції може бути індивідуальною чи у складі команди.

III. Порядок і терміни проведення Акції

3.1. Акція проводиться заочно у березні - квітні поточного року.
3.2. Матеріали Акції надсилаються до 03 квітня ц.р. на поштову адресу: 

комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів», вул. І. 
Франка, 2а, м. Чернігів, 14021. Телефон для довідок (0462) 644-740.

3.3. Етапи проведення акції.
I етап - вивчення орнітофауни своєї місцевості, складання каталогів птахів, 

визначення місць, де птахи зустрічаються найчастіше, виготовлення годівниці 
та заготівля корму.

II етап - розвішування годівничок та здійснення підгодівлі птахів.



III етап - проведення свята «Зустрічі птахів», на якому підводяться 
підсумки акції. Протягом всього часу проведення акції учнями ведуться 
спостереження за птахами, фіксуються результати спостережень. В ході 
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 учителів, керівників гуртків:
конкурс на кращий сценарій свята зимуючих птахів; 
конкурс на кращу розробку заняття про птахів.
В рамках акції проводиться Великий зимовий облік птахів.

4.1. Для підведення підсумків та визначення переможців Акції створюється 
журі.

4.2. Склад журі затверджується наказом Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної адміністрації.

5.1. Результати проведення Акції затверджуються наказом начальника 
Управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

5.2. Переможці Акції відзначаються дипломами Управління освіти і науки 
обласної державної адміністрації.

5.3. Матеріали переможців Акції направляються для участі у 
Всеукраїнській акції «Годівничка».

Витрати на організацію та проведення Акції здійснюються за рахунок 
коштів, не заборонених чинним законодавством України.

В.о. директора КЗ «Чернігівська обласна

IV. Журі Акції

V. Відзначення переможців

VI. Фінансування Акції

станція юних натуралістів» Р. КИДИБА



наказ начальника Управління
освіти і науки Чернігівської 
обласної державної адміністрації

Л / .  ОсР. 2019 № 62

ЗАТВЕРЖ ЕНО

СКЛАД
журі обласного етапу Всеукраїнської акції 

«Г одівничка»

КИДИБА Руслана Григорівна

БИЦЬКО Тетяна Миколаївна

ВЕЛІГОРСЬКА Світлана Віталіївна

КУЗЬМЕНКО Вікторія Дмитрівна

ЛЕУС Юрій Віталійович

заступник директора з навчально- 
виховної роботи комунального 
закладу «Чернігівська обласна 
станція юних натуралістів», голова журі;

методист комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція 
юних натуралістів»;

завідувач відділу методичного 
комунального закладу «Чернігівська 
обласна станція юних натуралістів»;

завідувач відділу організаційно- 
масового комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів»;

завідувач відділу біологічного 
комунального закладу «Чернігівська 
обласна станція юних натуралістів»
К . 6 . Н . .

В.о. директора КЗ «Чернігівська обласна 
станція юних натуралістів» Р.КИДИБА


