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Керівникам місцевих органів 
управління освітою

Про проведення обласного екохабу 
«Чорнобиль-минуле, сучасне, майбутнє»

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 
інформує, що в березні-квітні 2021 року комунальний заклад позашкільної 
освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної 
ради ініціює проведення екохабу «Чорнобиль-минуле, сучасне, майбутнє» 
(до 35-річниці Чорнобильської катастрофи), в рамках якого буде проведено 
обласний конкурс дитячої творчості.

Основними завданнями конкурсу є: виховання у дітей та молоді 
патріотизму, формування національної та екологічної самосвідомості, 
поглиблення знань учнів з історії свого краю.

До участі в конкурсі запрошуються учні та вихованці закладів освіти 
області.

На конкурс приймаються роботи, виконані в довільній формі за такими 
номінаціями:

1. Малюнок (художня робота в довільній техніці, формат А-3) за темою 
«Чорнобиль не має минулого часу».

2. Агітаційно-просвітницькі матеріали за темою «Стоп - радіація!» 
(буклети, емблеми, плакати).

3. Відеоролик за темою «Чи є життя після Чорнобилю?» (відео до 
З хвилин).

На конкурс приймаються роботи, які відповідають тематиці конкурсу, 
виконані індивідуально та самостійно. Конкурсні матеріали повинні мати 
етикетку, прикріплену на зворотному боці, в якій зазначено:

Вхід. №

mailto:ztedu@ulcr.net


номінація та назва роботи; 
ім’я, прізвище, вік автора та клас;
повна назва закладу освіти та його поштова адреса з телефоном; 
повна назва територіальної громади; 
прізвище, ім’я, по-батькові керівника.
Цю інформацію також необхідно прикріпити і до відеоролика окремим 

документом.
Для участі в обласному етапі необхідно від територіальної громади 

представити не більше однієї роботи в номінації. Роботи, які не відповідають 
вимогам, не розглядаються.

В рамках екохабу також будуть проведені тематичні онлайн зустрічі для 
учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти області. Для участі в 
онлайн зустрічах необхідно заповнити та надіслати анкету на електронну 
адресу oblcentum@gmail.com (додаток 1).

Матеріали в паперовому вигляді надіслати до 20 квітня 2021 року за 
адресою: 10024 м. Житомир, проїзд акад. Тутковського 10, відеоматеріали на 
електронну адресу oblcentum@gmail.com

Додаткова інформація -  за тел.: (0412) 41-03-80 (зав. відділом Кочук- 
Ященко Тамара Іванівна).

Начальник Управління Людмила КОЛЕСНИК

Виконавець 
Кочук-Ященко Т. І. 
тел. 41-15-30
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Додаток 1

Лист-анкета

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника 

вік;

повна назва закладу освіти; 

адреса закладу освіти; 

контактний телефон, e-mail.


