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Директорам обласних еколого-
натуралістичних центрів 
(станцій юних натуралістів)

Про проведення Всеукраїнської виставки
творчості юних натуралістів України

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 грудня
2015 №  1360 Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за
основними  напрямками  позашкільної  освіти) Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді планує  з 19 до 20 грудня провести в
Міністерстві  освіти  і  науки  України  Всеукраїнську виставку творчості  юних
натуралістів України за участю керівництва держави.

Просимо  сприяти  в  організації  зазначеного  вище  заходу  і  забезпечити
участь в ньому учнів (вихованців) позашкільних навчальних закладів еколого-
натуралістичного  напряму  та  супроводжуючих  осіб.  До  складу  делегації
входять: 2 учнів (вихованців) та педагоги. 

Кожна  команда  від  регіону  презентує  один  майстер-клас  (еколого-
натуралістичного напряму).

Для  оформлення  виставки  оргкомітетом  виділяється  наступне
обладнання: два стенда (1м х 2м х 2h) та один стіл). Одним із розділів виставки
може  бути  розділ,  присвячений  народній  традиції  святкування  Дня  святого
Миколая. Даний розділ можна презентувати  наглядно (миколайчики - випічка),
або у вигляді театралізованого дійства. 

З метою проведення та організації виставки просимо вас до 1 грудня ц.р.
подати списки учасників виставки, назву та опис майстер-класу. 

Монтаж виставки учасникам − 18 грудня з 16.00 год. за адресою: м. Київ,
проспект Перемоги,10, Міністерство освіти і науки України.

Заїзд та реєстрація учасників виставки – 18 грудня з 9.00 год. до 13.00 год.
за  адресою:  м.  Київ,  вул.  Вишгородська,  19,  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді

Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ: маршрутним таксі №№ 558, 181
до  зупинки  «Мостицька».  Збереження  життя  та  здоров’я  учасників
забезпечують супроводжуючі особи.

Демонтаж  виставки  та  від’їзд  −  20  грудня  після  16.00  год.  Просимо
завчасно придбати квитки на зворотний шлях.

mailto:nenc@nenc.gov.ua


Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Контактна інформація: 0(44) 430-02-60 (директор Вербицький Володимир 
Валентинович), 0(44) 430-00-64 (заступник директора Вербицька Тетяна 
Анатоліївна); Федоров Валерій Євгенович (097 230 83-42).
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