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Керівникам місцевих 
органів управління освітою

Про проведення обласного етапу
Всеукраїнської акції
«Синиця чубата -  птах року 2021»

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації інформує, що 
відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки України від 27.01.2021 № 18 Національний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді та Українське товариство 
охорони птахів пропонують взяти участь у щорічній Всеукраїнській 
природоохоронній акції «Синиця чубата (ЬорЬорЬапез сшїаїиз) -  птах року 
2021» (далі -  акція).

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

вихованці гуртків закладів позашкільної освіти. Роботи можуть бути як 
індивідуальні так і командні.

Метою акції є:
вивчення учнями біологічних особливостей птахів даного виду та різних 

видів птахів регіонів України;
проведення моніторингу чисельності виду на певній території;
сприяти формуванню в учнів переконань, моральних принципів та 

активної життєвої позиції в галузі охорони птахів.
Акція проводиться в заочному форматі.
Комунальний заклад позашкільної освіти «Обласний еколого- 

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради оголошує проведення 
обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції «Синиця чубата -  птах 
року 2021» з 05 лютого до 29 жовтня 2021 року.

Вхід. № / /

https://nenc.gov.ua


Матеріали учасників (науково-дослідницькі роботи, реферати, презентації, 
літературні твори тощо), оформлені за вимогами умов проведення акції, 
надсилаються до оргкомітету обласного етапу і супроводжуються заявкою з 
переліком робіт і підсумковим наказом про проведення районних та міських 
етапів акції. Для участі в обласному етапі необхідно від району (міста), 
територіальної громади представити не більше однієї роботи (переможця).

Для оформлення конкурсної роботи необхідно на титульній сторінці 
написати назву акції; прізвище та ім’я автора -  виконавця; клас (назву гуртка); 
повну назву закладу освіти району (міста), територіальної громади; прізвище, 
ім’я, по батькові керівника.

Термін подання матеріалів для участі в обласному етапі Всеукраїнської 
природоохоронної акції «Синиця чубата -  птах року 2021» до 29 жовтня 2021 
року на адресу: комунальний заклад позашкільної освіти «Обласний еколого- 
натуралістичний центр» Житомирської обласної ради, 10024 м. Житомир, 
проїзд акад. Тутковського, 10; електронна адреса: oblcentum@gmail.com

Контактний телефон: тел./факс (0412) 41-03-80.
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