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Директорам закладів
загальної середньої освіти
Про проведення ІІ Всеукраїнського
конкурсу «Гуманне ставлення до тварин»
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України спільно з Благодійною організацією
«Благодійний фонд «Щаслива лапа» розпочинає ІІ Всеукраїнський конкурс
«Гуманне ставлення до тварин».
Його мета — популяризація та пропедевтика гуманного ставлення до
тварин у суспільстві, насамперед серед учнівської молоді.
Завдання конкурсу — виконати ілюстрацію (до 2 малюнків від одного
учасника) до оповідання «Біла мисочка в блакитний горошок».
До участі у конкурсі запрошуються учні 1-4 та 5-7 класів закладів
загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти відповідного віку.
Строки проведення конкурсу: січень – травень 2019 р.
Конкурсні роботи надсилаються до 10 травня 2019 року на адресу
Національного еколого-натуралістичного центру з приміткою. Просимо Вас
поширити інформацію та провести роботу із залучення школярів до участі в
конкурсі.
За додатковою інформацією звертатися в м. Києві: тел. (044) 430-43-90,
430-00-64, ел. пошта: radchenko@nenc.gov.ua; сайт: https://www.nenc.gov.ua.
Додаток на 7 арк.
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

Вик. Радченко Т.Д.
тел. 430-43-90

В. В. Вербицький

Додаток 1
до листа НЕНЦ № 386
від 19.12.2018 р.
Умови проведення
ІІ Всеукраїнського конкурсу
«Гуманне ставлення до тварин»
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України спільно з Благодійною організацією
«Благодійний фонд «Щаслива лапа» проводять ІІ Всеукраїнський конкурс
«Гуманне ставлення до тварин» (далі — Конкурс).
I. Мета Конкурсу:
- популяризація та пропедевтика гуманного ставлення до тварин в
суспільстві, насамперед серед учнівської молоді.
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II. Конкретні цілі:
розширити знання про проблему безпритульних тварин;
розуміння відповідальності за домашніх улюбленців;
усвідомлення необхідності захисту «братів наших менших»;
ознайомлення з наслідками безвідповідального ставлення до тварин;
розвиток навичок логічного і творчого мислення;
удосконалення здібності обговорювати тему в різних формах творчого
самовираження;
розвиток здібностей розв'язання проблемних завдань та творчого
мислення;
підтримка всебічних здібностей дітей, створення умов для розвитку
інтересів;
впровадження використання інформаційних технологій у засвоєнні та
обробітку знань;
підвищення дитячої віри в свої можливості;
заохочення дітей до здорового суперництва.

ІІI. Учасники Конкурсу
До участі у Конкурсі запрошуються учні 1-4 та 5-7 класів закладів
загальної середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти
відповідного віку.
ІV. Умови участі в Конкурсі

Для участі в Конкурсі необхідно виконати ілюстрацію (до 2 малюнків від
одного учасника) до оповідання «Біла мисочка в блакитний горошок»
(Додаток 1) та надіслати роботу на адресу: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська,
19, НЕНЦ (Відділ екології та охорони природи), з приміткою: Конкурс
«Гуманне ставлення до тварин».
Участь у Конкурсі має бути індивідуальною.
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V. Вимоги до робіт
Зображення мають найповніше розкривати зміст оповідання.
Конкурсні роботи слід подавати у форматі А3.
До кожної роботи додається етикетка (10x6 см), справа унизу або на
зворотній стороні малюнка: назва роботи, прізвище, ім'я і вік автора,
техніка виконання, повна назва навчального закладу.
Кожна робота повинна супроводжуватися письмовою згодою батьків
(законних опікунів) для обробки персональних даних дитини в процесі
проведення Конкурсу.
До участі в Конкурсі допускаються лише самостійно виконані роботи.

VI. Визначення переможців
Переможці Конкурсу визначаються у загальному порядку в таких вікових
категоріях:
- учні 1-4 класів;
- учні 5-7 класів.
VIІ. Критерії оцінювання робіт
Роботи, надіслані на Конкурс, будуть оцінюватися за такими критеріями:
- відповідність тематиці, меті та умовам Конкурсу;
- індивідуальність та оригінальність роботи;
- художня виразність;
- самостійність виконання.
Роботи, які виконані з недотриманням вимог, не розглядатимуться!
Конкурсні роботи не рецензуються і не повертаються!
VIІІ. Терміни проведення Конкурсу
Конкурс проводиться протягом січня – травня 2019 р.
Роботи надсилаються до 10 травня 2019 року на адресу: 04074, м. Київ,
вул. Вишгородська, 19, НЕНЦ (Відділ екології та охорони природи), з
приміткою: Конкурс «Гуманне ставлення до тварин».
ІХ. Нагородження переможців Конкурсу
Переможці Конкурсу, які посіли І місце, нагороджуються грамотами
Національного еколого-натуралістичного центру. Благодійна організація

«Благодійний фонд «Щаслива лапа» нагороджує три кращі роботи дипломами I,
II, III ступеня та подарунками.
Найкращі роботи Конкурсу можуть бути розміщені:
- на сайті НЕНЦ (https://www.nenc.gov.ua) та на сайті БО «БФ «Щаслива
лапа» (http://happypaw.ua/ua/);
- в науково-художньому журналі для дітей та юнацтва «Паросток»;
- як ілюстрації до оповідання;
- найкращі роботи будуть надруковані на сувенірній продукції від
БО «БФ «Happy paw».

Додаток 2
до листа НЕНЦ №386
від 19.12.2018 р.
Біла мисочка в блакитний горошок
«Ось і настав новий день, а чарівна миска знову не у мене», – зітхнула
Фоксі, сидячи у вольєрі притулку.
Вже другий місяць поспіль собачка по кличці Фоксі живе у притулку та
мріє про власну домівку і люблячих господарів. Та поки їй не щастить. Чого
вона тільки не робила: і слухняно сиділа, і лащилась, і виляла хвостиком зі всієї
сили – нічого не допомагало.
«Сьогодні, як тільки відкриють вольєр та випустять мене на прогулянку,
спробую стрибнути на руки тому хлопцю з добрими очима в жовтому шарфі.
Він до мого вольєра аж двічі підходив, напевне, забере мене додому, – міркувала
Фоксі в очкуванні прогулянки. – А якщо і цього разу мене не заберуть, то вже
точно вся справа у чарівній мисочці».
Справа в тому, що Фоксі помітила, що вже двічі до нових домівок забрали
хвостатих саме з тих вольєрів, де стояла особлива біла мисочка в блакитний
горошок. Як тільки черговий песик їхав з притулку до нової домівки, його
чарівну мисочку ставили іншому чотирилапому, але Фоксі поки що не щастило.
Ось і зараз, як не стрибала Фоксі на хлопця у жовтому шарфі, як не
тягнула його пограти, той обрав не її, а маленького кудлатого цуцика, якому
останньому дісталась щаслива мисочка.
Після прогулянки Фоксі повернулась до свого вольєра та з нетерпінням
чекала, коли ж будуть обирати нового господаря білої мисочки в блакитний
горошок. Більш за все наша героїня сподівалась, що цього разу пощастить саме
їй.
І ось настала ця відповідальна мить, господарка притулку зайшла до
вольєра, де ще зранку сидів кудлатий чорний цуцик, взяла чарівну мисочку і
попрямувала прямісінько до Фоксі. Не можна передати словами, як раділа в ту
хвилину Фоксі, як вона ставала на задні лапки та виляла хвостиком, і не могла
стримати швидкий стукіт свого серця.
Коли до вольєра Фоксі залишалось декілька кроків господарка притулку
несподівано оступилась, похитнулась та випустила мисочку з рук. Мисочка
дзвінко та шумно впала і розкололась на дві частини.
«Ой, як шкода, така була гарна мисочка в блакитний горошок», – сказала
господарка.
Фоксі не могла повірити в те, що сталось, вона сподівалась, що не все ще
втрачено, що мисочку склеять. Але господарка тільки підняла шматочки
мисочки та викинула їх у смітник.

Того дня разом з чарівною мисочкою в блакитний горошок розбились всі
сподівання Фоксі дочекатись свого нового господаря. Йшов час, з дерев опало
листя, наступила осінь.
Під час чергової прогулянки Фоксі почула веселий сміх дівчинки та
хлопчика, які разом з батьками приїхали до притулку, щоб пограти з тваринами.
Натхненна радісним настроєм дітей Фоксі взяла у пащу свій улюблений м’ячик
та побігла до малечі. Діти одразу зрозуміли, що їм пропонує пухнаста красуня, і
розпочали веселу гру.
Через деякий час дітей покликали батьки і вони, погладивши Фоксі та
кинувши їй останній раз м’ячик, побігли до дорослих. У цей момент Фоксі
згадала про розбиту мисочку, опустила голову та хвостик, повернулась до свого
вольєра і лягла на підлогу.
«Ех, якби в мене була чарівна мисочка», – подумала Фоксі, заплющуючи
очі.
«Ось, ось вона, – почула знайомі дитячі голоси крізь сон Фоксі. – Це вона,
давайте заберемо її, будь ласка. Вона найкраща!»
Фоксі не могла повірити своїм вухам, невже діти говорять про неї. Їй було
лячно відкрити очі та побачити, що сім’я стоїть біля сусіднього вольєра.
«Її звуть Фоксі, вона потрапила до нас три місяці тому», – говорила
господарка притулку.
По-тихеньку Фоксі почала розплющувати очі. Перед її вольєром стояли ті
самі діти з батьками.
«Вона прокинулась, можна ми заберемо її додому вже зараз? Будь
ласочка…», – загомоніли діти.
Того ж вечора Фоксі поїхала до свого нового дому з її люблячою родиною.
Та найбільший сюрприз чекав на Фоксі вдома. На кухонній підлозі вона
побачила приготовану для неї білу мисочку у блакитний горошок.
«Все-таки мені допомогла саме чарівна мисочка», – подумала Фоксі.
Напевно, Фоксі б дуже здивувалась, якби дізналась, що насправді її нова
мисочка мала зовсім не блакитний горошок, а фіолетовий. А Фоксі, як і всі
собаки, бачила його блакитним через особливості собачого зору.

