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Директорам позашкільних 
навчальних закладів

Директорам загальноосвітніх
 навчальних закладів

Про проведення Всеукраїнської 
науково-практичної дитячої
конференції «День рослин»

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  на  2015  рік,  затвердженим Міністерством освіти  і
науки України (протокол № 4 від 03.12.2014 року),  в рамках проведення  ІІІ
Міжнародного  дня  рослин  в  Україні  Національний  еколого-натуралістичний
центр  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України   спільно  з
Інститутом харчової біотехнології та геноміки НАН України з 14 до 16 травня
2015  року у  м.  Києві  проводять  Всеукраїнську  науково-практичну  дитячу
конференцію  «День  рослин» (далі  –  Конференція).  Інформація  про
Міжнародний день рослин в Україні додається (додаток №1).

Конференція  проводиться з  метою обговорення проблем рослинництва,
методів природоохоронної діяльності, збереження його біорізноманіття.

До  участі  в  заході  запрошуються  учні  загальноосвітніх,  професійно-
технічних і позашкільних навчальних закладів віком від 13 до 18 років включно
(7-11 класи),  які  мають досвід науково-практичної  роботи та  досягли певних
результатів у галузі рослинництва та природоохоронної діяльності.

Основні тематичні напрями роботи  конференції:

 ботаніка;
 сільське господарство;
 лісове господарство;
 селекція рослин;
 біорізноманіття;
 харчування;
 захист рослин;
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 охорона навколишнього середовища;
 поновлювальні ресурси.

Конференція  буде  проводитися  в  режимі  роботи   круглих  столів,
дискусійних майданчиків.

Для участі у конференції необхідно до 20 квітня 2015 р. пройти on-line-
реєстрацію за електронною адресою: https://nenc.gov.ua/?page_id=1241.

За  підсумками  роботи  конференції  планується  видання  електронного
збірника матеріалів.

Учасникам  конференції  необхідно  статті  для  збірника  (відповідно  до
напрямів роботи конференції) завантажити під час реєстрації до 20 квітня 2015
року. Матеріали надані після 20 квітня  ц.р. розглядатися не будуть.

Вимоги  до  матеріалів:  обсяг  до  10  сторінок,  збереження  в  форматі
Microsoft Word, шрифт «Times New Roman 11 pt»; параметри сторінки: формат
А4 (210х297 мм, орієнтація портретна) з полями: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20
мм,  без  нумерації  сторінок.  Інтервал  –  одинарний.  Назву  статті  необхідно
друкувати великими літерами (шрифт 14) з вирівнюванням по центру. Праворуч
під назвою доповіді – ім’я та по батькові, прізвище авторів, нижче, через два
інтервали симетрично тексту – повна назва організації.

Заїзд та реєстрація учасників – 14 травня з 9:00 до 13:00 за адресою:  
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 – 16 травня ц. р. після 15:00.
Учасників заходу просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях.
Збереження  життя  та  здоров’я  учасників  і  своєчасне  оформлення

документів забезпечують  супроводжуючі особи.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що

відряджає.
Контактна інформація: тел./факс 430-02-60 (адміністрація), тел. 430-04-91,

моб. 093 809-31-47 — Кислицька Юлія Вікторівна (куратор).

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук, 
професор                                                      В. В. Вербицький
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Додаток №1
до листа НЕНЦ  
від 19.03.2015 р. № 67

Додаткова інформація про Міжнародний День рослин

Міжнародний День рослин у 2015 році відбувається втретє під егідою
Європейської організації біології рослин (EPSO, м. Брюссель) у більш ніж 50
країнах світу, серед яких країни Європи,  Америки,  Леванту, Азії,  Океанії  та
Африки.  Понад  2000  установ  (науково-дослідні  інститути,  університети,
ботанічні  сади,  дослідницькі  центри,  національні  парки,  заповідники,
агротехнологічні  компанії,  приватні  організації  та  інші),  а  також  окремі
ентузіасти   −   флористи,  дендрологи,  ландшафтні  дизайнери,  фермери,
садівники − проводитимуть ряд відкритих заходів на волонтерських засадах з
метою поширення у суспільстві знань у галузі  наук про рослини – ботаніки,
екології, фізіології, клітинної біології рослин, біо- та нанотехнології, генетичної
інженерії,  сільського  господарства,  екології,  збереження  біорізноманіття,  а
також природничої  освіти  та  мистецтва  (лендарту, гербаристики,  фотографії,
скульптури, живопису, батіку, ікебани та інших цікавих напрямів).

ІІІ  Міжнародний  день  рослин  в  Україні. Під  егідою  Європейської
організації біології рослин (EPSO) 12–28 травня 2015 року в Україні відбудеться
ряд  науково-просвітницьких  заходів  з  нагоди  ІІІ  Міжнародного  дня  рослин.
Метою цієї активності є залучення ентузіастів, які мають інтерес до рослин і
розуміють важливість знань про рослини для суспільства. Ви зможете відвідати
відкриті лекції, презентації та екскурсії, організовані провідними фахівцями та
ентузіастами у галузі біології рослин та близьких до неї напрямів. Заплановано
демонстрацію  природничих  експериментів  із  залученням  сучасних  методів
біологічних  досліджень,  мандрівки  у  природу  та  екскурсії  в  оранжереї,
тематичні конкурси, лекції, майстер-класи та вікторини.


