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Директорам обласних
еколого-натуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів) 

Щодо участі у заочних всеукраїнських і 
міжнародних організаційно-масових заходів
еколого-натуралістичного профілю з 
учнівською та студентською молоддю
у  2014 році

Шановні колеги!

Відповідно  до  річного  плану  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  на  2014  рік,
затвердженого МОН України,  з метою максимального задоволення освітніх та
творчих  потреб  учнівської  молоді,  збереження  контингенту  вихованців
позашкільних навчальних закладів  та   розширення позашкільного освітнього
середовища, адміністрація НЕНЦ звертається із проханням активізувати роботу
щодо участі учнівської та студентської молоді у заочних  конкурсах еколого-
натуралістичного профілю, які заплановані протягом 2014 р. (додаток до листа
НЕНЦ). Всі всеукраїнські заочні  конкурси проводяться відповідно до діючих
положень, які розміщені на сайті НЕНЦ. 

Підсумкові  матеріали,  роботи  учасників  всеукраїнських  етапів
надсилаються  на  адресу  НЕНЦ у  терміни,  які  визначені  положеннями щодо
проведення конкурсів та листами НЕНЦ.  

З повагою та з надією на подальшу співпрацю. 

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький

mailto:nenc@nenc.gov.ua


Додаток до листа НЕНЦ
№ 145 від 10.09.2014 р.

Відповідно  до  плану  всеукраїнських  та  міжнародних  очно-заочних
масових заходів з учнівською та студентською молоддю  Міністерства освіти і
науки  України  на  2014  рік  та  річного  плану  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
на 2014 рік,   НЕНЦ підводить підсумки по наступних заочних конкурсах та
акціях еколого-натуралістичного спрямування:

1. Всеукраїнська акція «День натураліста» (заочно); 

2. Міжнародний художній конкурс «Календар  GLOBE»  в рамках міжнародної
науково-освітньої програми «GLOBE» (заочно);

3.  Конкурс -  огляд внутрішнього озеленення приміщень навчальних закладів
«Галерея кімнатних рослин» (заочно);

4. Природоохоронні акції: «День Землі», «День Довкілля», «До чистих джерел»,
«Ліси для нащадків», «Птах року», «Годівничка» (заочно);

5. Трудові акції: «Плекаємо сад», «Дослідницький марафон», «Парад квітів біля
школи», «Кролик», «Юннатівський зеленбуд» (заочно);

6.  Всеукраїнський  конкурс  на  кращу  навчально-дослідну  земельну  ділянку
(заочно); 

7. Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит» (заочно);

8. Екологічний конкурс «Вчимося заповідувати» (заочно);

9.  Очно-заочні  конкурси  «Новорічна  композиція»,  «Український  сувенір»
(заочно);

10. Всеукраїнський конкурс «Зоологічна галерея» (заочно).


