
1 

Проект  
Сценарій  

презентації експозиції юних натуралістів на виставці «Країна юних майстрів» 
 

час проведення виставки - 24 лютого 2012 
місце проведення – Палац дітей та юнацтва м. Києва 
площа експозиції – 50 м. кв. 

 
 Ведучий зустрічає Президента України та супроводжуючих осіб на початку експозиції юних натуралістів України. 
  

Доброго дня, шановний пане Президенте. Запрошуємо переглянути експозицію юних натуралістів України. (Ведучий 
підводить Президента України до експозиції «Хлібна Україна») 

Експозиція «Хлібна Україна» 
Слова ведучого Назва експозиції  Відповідальні 

З давних давен наша держава славиться своїми 
безкрайніми ланами, високими врожаями та чудовими 
працьовитими людьми. 
Ми шануємо своє коріння, вчимося на традиціях 
українського народу.  
Однією з них є шанобливе ставлення до хліба. 
Тисячі юнаків і дівчат обробляють землю, досліджують 
сорти перспективних сільськогосподарських культур. 

-експозиція на тему «Дослідницька робота 
по випробуванню різних сортів злакових 
культур».  
На виставці представлені результати 
дослідницької діяльності юних 
натуралістів України, зібрані колекції 
насіння та снопів районованих сортів 
злакових культур, короваї, хлібобулочні 
вироби, виготовлені із муки злаків, 
вирощених на навчально – дослідних 
земельних ділянках, полях аграрних 
об’єднань зі всіх куточків держави. 

Волинська область 

Експозиція «Україна-сад» 
Слова ведучого Назва експозиції  Відповідальні 

Україна славетна не тільки високими врожаями 
зернових культур, запашними короваями та родючими 
ґрунтами. Кожен 5-й гектар земель держави уквітчаний 
яблуневим цвітом, наливними плодами. Юні садоводи – 

-експозиція з садівництва «Помологічний 
дайджест»; 
-сорти плодових дерев, плодів, екзотичних 
плодово-ягідних культур, екзотичні 

Вінницька область 
 
НЕНЦ 
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активні учасники масових заходів: «Україна – сад», 
«Яблука з бабусиного саду», «Горіх грецький – їжа 
богатирів».  
Будь-ласка, ознайомтесь з представленим різноманіттям 
сортів. А ось куточок екзотичних кімнатних плодово-
ягідних культур: гранат, фізаліс, сонячний мандарин та 
золотавий лимон. Наливаються соком авокадо, 
брунатний ківі.  

фрукти. 

Експозиція «Зоологічна галерея» 
Слова ведучого Назва експозиції Відповідальні 

На нашій Планеті, поруч з людиною, живе велика 
кількість дрібних і великих тварин — понад 2 мільйони 
видів. Багатьом з них людина присв’ячує міфи, легенди, 
казки. «Брати наші менші» завжди були цікавими 
об’єктами для спостереження і вивчення юними 
натуралістами. 
Символом 2012 року є Чорний водяний дракон. 
Протягом року він оберігатиме, допомагатиме, 
наповнюватиме нас позитивною енергією. 

-експозиція тераріумів та акваріумів з 
тваринами та драконовим деревом 
(колекція драцен); 
-експозиція водних тварин. 

НЕНЦ 
 
 
НЕНЦ 

Експозиція «Квітництво та фітодизайн» 
Слова ведучого Назва експозиції Відповідальні 

Квіти – найчарівніші перлини світової флори . 
Вражають нас не тільки пахощами,а й  милують 
кольорами. 
Запрошуємо помилуватись різнобарв’ям кольорів та 
ознайомитись з нашими дизайнерськими витворами. 

-експонати з флористики та фітодизайну;  
 
- імпровізоване панно що символізує 
Єврочемпіонат з футболу 2012 року; 
- Квіткове дерево з прапорцями країн-
учасників чемпіонату «Євросад-2012». 

Київська область 
(«Камелія») 
НЕНЦ 
 
Київська область 
(«Камелія»)» 

Експозиція «Євро 2012» 
Слова ведучого Назва експозиції  Відповідальні 

Україна – спортивна країна. Вперше у своїй новітній -сувенірна продукція до Євро 2012 та Сумська область, 
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історії приймає футбольний чемпіонат такого рівня. 
Готуючись до прийому гостей на Євро-2012, 
підготували яскраві сувеніри.  

виставкові роботи юних майстрів  Волинська область, 
НЕНЦ 

Експозиція «Лісівництво» 
Слова ведучого Назва експозиції  Відповідальні 

Українська земля здавна відома своїми лісовими 
багатствами, численними об’єктами природного 
заповідного фонду. 
      Щоб з природою дружити, 
      Треба їй добро робити,  
      Щоб не знищити краси, 
      Треба зберегти ліси 

-експозиція на тему лісового господарства;  
-досвід роботи з лісництва  

Івано-Франківська обл 
Київська область (Фастів 
райЕЕЦ)  

Експозиція «Орнітологія» 
Слова ведучого Назва експозиції  Відповідальні 

Барвистий світ птахів сповнений шляхетним співом, 
зачаровує та привертає до себе юних і дорослих. 
Птахи – улюблені живі об’єкти для вивчення юними 
натуралістами. За ними спостерігають, охороняють. 
2012 рік – рік одуда. 

-дослід «Орнітофауна Чорного лісу, 
морфологія та особливості гніздування 
деяких видів птахів»; 
-виставка екзотичних птахів (канарки). 

Кіровоградська область 
 
 
НЕНЦ 

Експозиція «Екологічне землеробство» 
Слова ведучого Назва експозиції Відповідальні 

Використовуючи передові технології у сільському 
господарстві, юннати вирощують екологічно чисті 
овочеві та плодово-ягідні культури, тим самим 
відтворюють природну структуру ґрунтів. 

-агроекологічні дослідження по боротьбі зі 
шкідниками, вирощуванню екологічно 
чистої продукції; 
-майстер-клас юних рослинників; 
-агробіологічне дослідництво презентує 
напрям з органічного землеробства 

Чернігівська область 
 
 
Чернігівська область 
Тернопільська область 

Експозиція «Екологічні проекти» 
Слова ведучого Назва експозиції  Відповідальні 

Шановний Пане Президенте, запрошуємо оглянути 
експозицію «Вчитися всіма відчуттями». Така галявина 

-проект «Вчитися всіма відчуттями»; 
-приклади з використанням альтернативної 

Рівненська область 
Житомирська область 
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відчуттів може стати головною прикрасою будь-якого 
приміщення, затишного дворика, допоможе змінити 
поведінку дитини в природі, навчить спілкуватися з нею, 
забезпечить гармонію між фізичним і духовним станом. 

енергетики; 
- дослідження у природі «Малакомплекси 
в урбоекосистемі м. Житомира: структура 
та біотопічний розподіл»;  
- постер та натуральні експонати проекту 
«Вивчення впливу викидів автотранспорту 
на здоров’я середовища шляхом аналізу 
асиметрії листя берези повислої»;  
-виїзні форми роботи з учнівською 
молоддю; 
-проведення екологічних досліджень на 
тему «Визначення важких металів у воді» 
із використанням сучасного екологічного 
обладнання;  
-природні геологічні об’єкти у вигляді 
колекції мінералів та корисних копалин 
«Житомирщина — Урал в мініатюрі». 

 
Житомирська область 
 
 
Житомирська область 
 
 
 
Закарпатська область 
 
Кіровоградська область 
 
 
 
Житомирська область 

Експозиція «Молоді науковці ХХІ століття» 
Слова ведучого Назва експозиції  Відповідальні 

Біологія визнана наукою ХХІ століття. Юні біологи не 
тільки досліджують, вони допомагають впроваджувати 
наукові досягнення у практику. 
15 років тому започатковано спільний Українсько-
Американський експеримент, який включав співпрацю 
викладачів і учнів з обох країн під назвою «Дослідження 
рослин у космосі викладачами та учнями». На орбіті 
український космонавт Леонід Каденюк паралельно 
проводив біологічні досліди з метою перевірити 
життєвий цикл швидкоростучих рослин, вирощених в 
умовах земної гравітації та під дією мікрогравітації в 
космосі. 

-проект «Можливість використання 
гумінових ріст-активаторів при 
вирощуванні зернових культур на ґрунтах 
шахтних відвалів»; 
-проект «Функціональні властивості 
біозахистного засобу «Префекс на 
деревині сосни»; 
-експозиція «15 років українсько-
американському проекту «Вивчаємо 
рослини в космосі» за участю першого 
космонавта України Каденюка; 
-проект «Біологічний фільтр по очистці 
стічних вод від малих підприємств». 

Донецька область 
 
 
 
Донецька область 
 
 
Тернопільська область 
 
 
 
Полтавська область 
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Експозиція «Міжнародні проекти» 
Слова ведучого Назва експозиції  Відповідальні 

Юні натуралісти учасники багатьох міжнародних 
науково-освітніх проектів. Наша молодь неодноразово 
здобувала золото і срібло на європейських і всесвітніх 
конкурсах, таких як «Інтел АЙСЕФ», «Ай СВІП», 
«Інфоматрікс» та інші.  

-стенди призерів - учасників міжнародних 
науково-освітніх проектів, що розкривають 
їх дослідження 

НЕНЦ 

Майстер-класи «Діти навчають дітей» 
Слова ведучого Майстер-класи Відповідальні 

Юні майстри старанно вивчають та зберігають великий 
матеріальний спадок українського народу, дбають про 
народні традиції, збагачення культурної спадщини 
минулих поколінь засобами декоративно-ужиткового 
мистецтва. 

-творча майстерня «Сирна іграшка»; 
-«Космацька писанка»; 
-з флористики та квітникарства; 
 
-учасника Всеукраїнського наметового 
еколого-освітнього табору-експедиції 
„Ойкос” з відеопрезентацією фрагменту 
досліджень у природі; 
-виробів із задимленої глини; 
-з гончарства; 
-з писанкарства. 

Івано-Франківська обл 
Івано-Франківська обл 
Київська область 
(«Камелія») 
Закарпатська область 
 
 
 
Волинська область 
НЕНЦ  
Полтавська область, 
«Писанкове дерево» 

Експозиція фотоматеріалів «В об’єктиві натураліста» 
Слова ведучого Виставка «В об’єктиві натураліста» Відповідальні 

Юні натуралісти не тільки працюють з природними 
об’єктами, а також передають свої особисті враження про 
оточуючий світ засобами фотомистецтва 

-фотовиставка кращих робіт учасників 
всеукраїнського конкурсу. 

Харківська область 

 
Дякуємо шановний пане Президенте за зустріч з юними натуралістами на виставці «Країна юних майстрів», за увагу 

та підтримку талановитої учнівської молоді. 


