
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua 

 

від   10,08.10              №  _1/9-540_                    
від   ___ на №    

Міністерство освіти і науки 
Автономної    Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської 
міських державних  адміністрацій. 

 

Позашкільні навчальні заклади  
еколого-натуралістичного напряму 
 

 
Про Всеукраїнський зліт  
юних натуралістів 
 

З нагоди 10-річчя Закону України “Про позашкільну освіту”, 85-річчя з дня 
заснування Національного еколого-натуралістичного центру та юннатівського 
руху в Україні з 12 до 14 жовтня ц.р. у м.Києві буде проведений Всеукраїнський 
зліт юних натуралістів (додаток 1). 

До участі в заході запрошуються делегації з Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя. До складу делегації входять 10 осіб: 6 
вихованців, керівники та педагогічні працівники позашкільних навчальних 
закладів, ветерани юннатівського руху. 

В рамках зльоту відбудуться: 

- Всеукраїнська виставка-ярмарок “Турбота юних” (додаток 2); 
- Всеукраїнська виставка дизайнерського оформлення акваріума “Панорама 

акваріума”; 
- Всеукраїнський конкурс-ярмарок юних квітникарів (додаток 4); 
- Фестиваль юннатівської творчості; 
- науково-практична конференція ветеранів юннатівського руху “Стратегічні 

орієнтири розвитку позашкільної освіти України”. 
За підсумками науково-практичної конференції буде виданий ювілейний 

науковий збірник, присвячений розвитку юннатівського руху в Україні. Для 
належної підготовки збірника просимо до 10 вересня 2010 року надіслати тези 
виступів на електрону адресу: nenc@nenc.gov.ua за розділами: 

1. Стратегічні орієнтири розвитку позашкільної освіти України. 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua
mailto:nenc@nenc.gov.ua


2. Історія юннатівського руху. 
3. Досвід кращих учнівських об’єднань. 
Інформацію щодо персонального складу делегації для участі у зльоті 

просимо подати до 30 вересня на поштову адресу: НЕНЦ, вул.Вишгородська, 19, 
м.Київ, 04074 або на електронну адресу: nenc@nenc.gov.ua. 

Заїзд та реєстрація учасників − 12 жовтня з 9.00 до 13.00 год. за адресою: 
м.Київ, вул.Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр. 

Проїзд від залізничного вокзалу: маршрутним таксі № 558 чи № 181 до 
зупинки “Білицька”. 

Від'їзд − 14 жовтня після 14.00 год. Просимо завчасно придбати квитки на 
зворотний шлях. 

Відповідальність за життя та здоров'я дітей покласти на керівників делегацій. 
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 
Більш детальна інформація − за тел.: 0 (44) 430-04-91, e-mail: 

nenc@nenc.gov.ua, rusan@nenc.gov.ua, сайт: www.nenc.gov.ua. 
Додаток: на 6 арк. 

 
 

Заступник Міністра                                                         І.П.Зайцева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середницька А.Д. 486-15-35 
Вербицький В.В.   430-02-60 

mailto:nenc@nenc.gov.ua
mailto:nenc@nenc.gov.ua
mailto:rusan@nenc.gov.ua
http://www.nenc.gov.ua/


Додаток 1 
до листа МОН 
від 10.08.2010 № 1/9-540 

 
ПРОГРАМА 

Всеукраїнського зльоту юних натуралістів України  
 

Дата проведення: –         12-14 жовтня 2010 р. 
Місце проведення – м.Київ, Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді. 
Кількість учасників –    250. 

 
12 жовтня (вівторок) 

 
09.00-13.00 − Заїзд, реєстрація, поселення делегацій. Оформлення експозиції 

виставки досягнень юних натуралістів. 
13.00-14.00 − Обід. 
14.00-15.00 − Оформлення експозицій Всеукраїнської виставки-ярмарку “Турбота 

юних”, Всеукраїнської виставки дизайнерського оформлення 
акваріума “Панорама акваріума”, Всеукраїнського конкурсу-
ярмарку юних квітникарів. 
Ознайомлення з матеріально-технічною базою НЕНЦу. 

15.00-16.30 − Урочисте відкриття Всеукраїнського зльоту юних натуралістів. 
16.30-17.00 − Відкриття та огляд виставки досягнень юних натуралістів. 
17.00-18.00 − Закладання пам’ятної алеї “Наступність поколінь“. 
18.00-19.00 − Вечеря. 
19.00-20.30 − Культурна програма. 

 
13 жовтня (середа) 

 
08.00-09.00 − Сніданок. 
09.30-13.00 − Науково-практична конференція ветеранів юннатівського руху. 
09.00-13.00 − Фестиваль юннатівської творчості. 
13.00-14.00  − Обід. 
14.00-18.00 − Екскурсійна програма “Київ − столиця України“. 
18.00-19.00 − Вечеря. 
19.00-20.30 − Культурна програма. 

 
14 жовтня (четвер) 

 
08.00-09.00 − Сніданок. 
10.00-12.00 − Підведення підсумків та урочисте закриття Всеукраїнського зльоту 

юних натуралістів. 
13.00-14.00 − Обід. 
З 14.00        −  Від’їзд учасників заходу. 



Додаток 2 
до листа МОН 
від 10.08.2010 № 1/9-540 

 
Умови проведення 

Всеукраїнської виставки-ярмарку “Турбота юних” 
 

1. Загальні положення 
1.1. Всеукраїнська виставка-ярмарок “Турбота юних” (далі − Виставка) проводиться на 

честь 10-річчя Закону України “Про позашкільну освіту”, 85-річчя Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді та юннатівського руху в Україні. 

1.2. Метою  Виставки є підвищення ефективності навчально-дослідницької роботи на 
навчально-дослідних земельних ділянках, упровадження профільного навчання та 
допрофільної підготовки  в практику діяльності  позашкільних навчальних закладів. 

1.3. Завданнями Виставки є: 
- презентація діяльності кращих учнівських об’єднань України; 
- обмін досвідом роботи учнівських колективів; 
- демонстрація сучасних підходів щодо організації дослідницької роботи учнівської молоді 

та її  практичних результатів; 
- формування професійної спрямованості учнівської молоді; 
- виявлення і підтримка ініціатив, спрямованих на розвиток учнівської демократії та 

самоврядування. 
1.4. Виставка проводиться на базі Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки в рамках Всеукраїнського зльоту юних 
натуралістів. 

 
2. Учасники Виставки 

2.1. До участі у Виставці запрошуються вихованці позашкільних навчальних закладів 
України з числа переможців всеукраїнських трудових акцій “Плекаємо сад“, “Юннатівський 
зеленбуд“, “Дослідницький марафон“ та лідерів трудових аграрних об’єднань, учнівських 
лісництв, учнівських виробничих бригад.  

2.2. До складу делегації входять по 3 вихованці з Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя. 

 
3. Порядок і терміни проведення Виставки 

3.1. Виставка-ярмарок проводиться  з 12 до 14 жовтня 2010 року. 
3.2. З метою проведення Виставки та забезпечення участі учнівської делегації в 

республіканському (АР Крим) обласних, міських (м.Київ і м.Севастополь) еколого-
натуралістичних центрах (станціях юних натуралістів) створюються оргкомітети або 
призначаються відповідальні організатори. 

3.3. Організацію та проведення Виставки здійснює оргкомітет, склад якого 
затверджується Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді. 
 

4. Вимоги до матеріалів, що подаються на Вставку 
На Виставку подаються наступні матеріали: 

- творчі звіти учнівських трудових об’єднань; 
- альбоми, щоденники дослідницької роботи, що демонструють її результати; 
- інструктивно-методичні матеріали; 
- натуральні зразки сортів сільськогосподарських та лісових культур, вирощених 

вихованцями. 
 



5. Критерії оцінювання матеріалів Виставки 
Подані на Виставку матеріали оцінюються за такими критеріями: 

- наукова і методична досконалість матеріалів дослідницького спрямування; 
- можливість упровадження результатів дослідів у практику; 
- наявність колекції видів і сортів сільськогосподарських та лісових культур; 
- сучасні підходи щодо організації виробничої діяльності учнівської молоді; 
- обізнаність і володіння базовими знаннями з біології, сільського та лісового господарства, 

сучасними екологічно безпечними технологіями вирощування сільськогосподарських та 
лісових культур. 
 

6. Підведення підсумків Виставки 
6.1. Переможці Виставки відзначаються  під час урочистого закриття Всеукраїнського 

зльоту юннатів. 
6.2. Інформація про Виставку та кращі матеріали учасників розміщуються на сайті НЕНЦ: 

www.nenc.gov.ua. 

http://www.nenc.gov.ua/


Додаток 3 
до листа МОН 
від 10.08.2010 № 1/9-540 

 
Умови проведення  

Всеукраїнської виставки  дизайнерського оформлення акваріума  “Панорама акваріума”.  
 

1. Загальні положення 
1.1. Всеукраїнська виставки  дизайнерського оформлення акваріума “Панорама 

акваріума” (далі − Виставка) проводиться з метою виявлення та залучення до гідробіологічних 
досліджень учнівської молоді, що займається акваріумістикою, сприяння розвитку 
юннатівської акваріумістики в Україні. 

1.2. Організаторами Виставки є Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді (НЕНЦ) та  Всеукраїнська асоціація акваріумісті. 

1.3. Виставка проводиться з 12 до 14 жовтня 2010 року на базі НЕНЦ.  
 

2. Завдання Виставки. 
Завданнями Виставки є: 

- підвищення ефективності діяльності творчих учнівських об'єднань з гідробіології;  
- залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення прісноводних екосистем в штучних 

умовах; 
- демонстрація особливостей аранжування акваріумними рослинами та підбору риб для 

створення штучних водних екосистем; 
- популяризація методів дизайнерського оформлення акваріуму вищими водними рослинами; 
- презентація  принципів підбору та утримання вищих водних рослин і риб в умовах штучної 

прісноводної екосистеми; 
- обмін досвідом учасників щодо проведення практичної роботи з колекційним матеріалом. 

 

3. Учасники Виставки. 
3.1. До участі у Виставці запрошуються вихованці позашкільних навчальних закладів 

еколого-натуралістичного спрямування, які практично займаються утримуванням та 
розмноженням вищих водних рослин та риб.  

3.2. До складу делегації входять по 1 вихованцю з Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва та Севастополя. 

 

4. Порядок проведення Виставки. 
4.1. Для виконання практичної роботи кожен учасник забезпечується акваріумом об'ємом 

25-50 літрів з відповідним обладнанням (джерело освітлення, підігрівач, фільтр, ґрунт,  
підготовлена вода). Колекцію вищих водних рослин та акваріумних рибок привозять з собою 
учасники. Кількість представлених вищих водних рослин та рибок необмежена. 

4.2. Кожен учасник Виставки захищає власну творчу  роботу.  
 

5. Критерії оцінювання: 
  Оформлення акваріуму оцінюється за такими критеріями: 

- оригінальність композиційного рішення та оформлення акваріуму;  
- врахування доцільності поєднання різних груп вищих водних рослин;  
- видовий склад і кількість акваріумних риб в створеній композиції;  
- загальне естетичне враження. 

 

6. Підведення підсумків Виставки та нагородження переможців.  
6.1. Переможці Виставки відзначаються  під час урочистого закриття Всеукраїнського 

зльоту юннатів. 
6.2. Інформація про Виставку та кращі матеріали учасників розміщуються на сайті НЕНЦ: 

www.nenc.gov.ua. 

http://www.nenc.gov.ua/


Додаток 4 
до листа МОН 
від 10.08.2010 № 1/9-540 

 
Умови проведення  

конкурсу-ярмарку юних квітникарів “Прикрасимо Землю своїми руками” 
 

1. Загальні положення 
1.1. Конкурс-ярмарок юних квітникарів “Прикрасимо Землю своїми руками” (далі − 

Конкурс) проводиться з метою виявлення та залучення учнівської молоді до формування 
естетичного середовища навчального закладу. 

1.2. Конкурс проводиться Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки України. 

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 
- формування практичних вмінь і навичок учнів по створенню художнього образу 

навчальних закладів; 
- залучення учнів до створення проектів озеленення та їх практичного впровадження; 
- залучення учнівської молоді до відкриття і розуміння прекрасного в навколишньому 

середовищі; 
- залучення учнівської молоді до популяризації досягнень європейського квітникарства і 

прогресивних агротехнічних прийомів; 
- вивчення впливу роботи з квітами на психологічний і емоційний стан учнів. 

 
2. Учасники Конкурсу 

2.1. До участі в Конкурсі запрошуються вихованці позашкільних навчальних закладів, 
які відвідують творчі учнівські об’єднання відповідного напряму та мають необхідні навички й 
вміння: вирощувати квітково-декоративні рослини, створювати проекти озеленення та їх 
практично реалізовувати, презентувати свою роботу. 

2.2. До складу делегації входять по 2 вихованці з Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва та Севастополя. 

 
3. Порядок проведення Конкурсу 

3.1. Протягом Конкурсу працюватиме виставка-ярмарок “Прикрасимо Землю своїми 
руками»”, де у вигляді звітів, альбомів, макетів, презентацій, рослинного матеріалу або в будь-
якому іншому вигляді розкриваються зміст, напрями та досвід роботи з квітництва в регіоні. 
Оформлення виставки проводиться в день заїзду з матеріалів, заздалегідь підготовлених 
учасниками  Конкурсу. Рослинні матеріали повинні мати естетичний вигляд, етикетки з 
видовими назвами рослин. 

3.2. Для участі в Конкурсі бажано також  мати такі матеріали: 
- звіти про проведену роботу; 
- відео- чи фотоматеріали, стенди, планшети, макети, проекти з озеленення, фітодизайну та 

ландшафтного дизайну; 
- квіткові рослини, посадковий та насінний матеріал для участі в ярмарку; 
- матеріали, зміст яких відповідає меті та завданням конкурсу. 

3.3. Подані на Конкурс матеріали мають супроводжуватися інформацією про вихованця  
(колектив) і керівника, що беруть участь у Конкурсі, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, 
віку автора, назви роботи, повної назви навчального закладу. 

 
4. Критерії оцінювання 

4.1. Подані на Конкурс матеріали та оформлені експозиції оцінюються у таких 
номінаціях: 



- оформлення виставки; 
- презентація індивідуальної чи колективної роботи з квітникарства та озеленення 

навчального закладу; 
- активна участь у роботі дизайн-студії з ландшафтного дизайну; 
- активна участь у роботі практикуму з квітникарства; 
- проведення ярмарки. 

4.2. Експозиція оцінюється за такими критеріями: 
- змістовність та естетичний рівень оформлення матеріалів; 
- розкриття змісту роботи та її результати; 
- новизна, творчі знахідки; 
- загальне враження від експозиції. 

4.3. Презентація експозиції оцінюється за такими критеріями: 
- ідея роботи; 
- новизна; 
- технологічність та економічність; 
- екологічний підхід; 
- зміст роботи та практичні результати. 

 
5. Відзначення переможців 

5.1. Переможці Конкурсу відзначаються під час урочистого закриття Всеукраїнського 
зльоту юннатів. 

5.2. Інформація про Конкурс і кращі матеріали розміщуються на сайті НЕНЦ: 
www.nenc.gov.ua. 

http://www.nenc.gov.ua/

