
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від _26.06.2014_ № _3/3-9-893-14_

На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти
і науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських 
державних адміністрацій

Про організацію та проведення
заходів на базі Всеукраїнського
профільного табору «Юннат»
у 2014 році

На  виконання  пункту  1  підпункту  2.1  пункту  2  наказу  Міністерства
освіти і науки України від 11.06.2014 року № 694 «Про фінансування заходів
з позашкільної роботи з дітьми, оздоровлення та відпочинку впродовж літніх
канікул  2014  року»  та  з  метою  державної  підтримки  обдарованих  і
талановитих  дітей,  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  на  базі  Всеукраїнського  профільного  табору  «Юннат»  буде
проведена  профільна  зміна  для  учасників  всеукраїнських  заходів  з
позашкільної роботи еколого-натуралістичного напряму:

-  з  18  до  22  серпня  –  для  учасників  Всеукраїнського  фестивалю  і
пленеру «Природа і творчість»;

- з 20 до 22 серпня – для учасників фінального етапу Всеукраїнського
конкурсу з флористики та фітодизайну.

До  участі  в  заході  запрошуються  команди  творчих  учнівських
об’єднань обласних, районних і міських станцій юних натуралістів, еколого-
натуралістичних  центрів  у  складі:  до  4-х  учнів  за  кожним  з  напрямів:
«флористика та фітодизайн», «лозоплетіння». Списки учасників профільної
зміни будуть оприлюднені на сайті http://nenc.gov.ua до 20 липня 2014 року.

У межах заходу для його учасників будуть проведені майстер-класи та
навчальні  тренінги,  організовані  відвідування  тематичних  виставок
культурно-мистецьких закладів, пам’яток історії та культури м. Києва.

Заїзд  та  реєстрація  учасників  Всеукраїнського  фестивалю  і  пленеру
«Природа і творчість» – 18 серпня з 9.00 год. до 13.00 год.

Заїзд  та  реєстрація  учасників  фінального  етапу  Всеукраїнського
конкурсу з флористики та фітодизайну – 20 серпня з 9.00 год. до 13.00 год.
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Адреса НЕНЦ: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді.

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним
таксі № 558 або № 181 до зупинки «Мостицька».

Від’їзд учасників профільної зміни – 22 серпня після 13.00 год.
Керівників  команд  просимо  завчасно  придбати  квитки  на  зворотний

шлях.
Збереження  життя  та  здоров'я  учасників  заходів  забезпечують

керівники команд.
Витрати  на  проживання  та  харчування  дітей  під  час  перебування  у

Всеукраїнському  таборі  «Юннат»  здійснює  Національний  еколого-
натуралістичний центр.

Проїзд  і  харчування  дітей  в  дорозі  та  супроводжуючих  осіб
здійснюються за рахунок організації, що відряджають.

Детальна  інформація  –  за  телефонами:  0  (44)  430-02-60,  430-00-64;
електронна пошта: nenc@nenc.gov.ua.

Директор департаменту В. В. Супрун

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60
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