
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«29» квітня 2015 р. № 102
На № ____ від _____________

Директорам обласних еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних
натуралістів) 

Про проведення Зльоту юних
натуралістів України
(з нагоди 90 річчя НЕНЦ МОН України
 та юннатівського руху в Україні)

В  рамках  відзначення  90-річчя  юннатівського  руху  в  Україні  та
заснування Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерство  освіти  і  науки  України,  з  нагоди  відзначення  90-річчя
юннатівського  руху  в  Україні  та  заснування  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерство освіти і науки  України
повідомляє,  що  з  15  до  17  вересня  ц.р.  у  м.  Києві  Національний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  проводить  Зліт  юних  натуралістів
України.

В рамках Зльоту заплановано проведення низки заходів, а саме:
1. виставки сучасних напрямів діяльності позашкільних навчальних закладів

«Сучасна позашкільна освіта - 2015»; 
2. Форуму позашкільників «Позашкільна освіта у розвитку держав: досвід

та перспективи»;
3. Всеукраїнський конкурс з  флористики та  фітодизайну позашкільних та

загальноосвітніх  навчальних  закладів  (положення  про  проведення
конкурсу – на сайті www.nenc.gov.ua);

4. Еколого-мистецький пленер з лозоплетіння «Діалог з природою».
До  участі  у  виставці  сучасних  напрямів  діяльності  позашкільних

навчальних  закладів  «Сучасна  позашкільна  освіта  -  2015» запрошуються
позашкільні  навчальні  заклади  еколого-натуралістичного  профілю  (обласні,
районні,  міські),  комплексні  позашкільні  заклади,  профільні  загальноосвітні
навчальні  заклади  із  демонстрацією  еколого-натуралістичного  (або
біологічного) напряму діяльності. Умови участі у виставці розміщені на сайті:
www.nenc.gov.ua.  Координатор  виставки:  Федоров  Валерій  Євгенович  (тел.
моб.:0972308342)

До участі в Форумі запрошуються делегації обласних та Київської міської
державних  адміністрацій  у  складі  4  осіб.  До  складу  делегації  входять:
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директора  та  (або)  фахівці  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-
натуралістичного  профілю;  педагоги-ветерани  у  галузі  позашкільної  освіти;
представник  департаменту  освіти  і  науки,  відповідальний  за  позашкільну
освіту.

Реєстрація  делегацій  Форуму  проводиться  до  25 серпня  2015  р.  за
електронною адресою: http://nenc.gov.ua/?page_id=805.

За підсумками роботи Форуму планується видання збірника матеріалів.
Учасникам  Форуму  подати  тези  доповідей  до  15  червня  2015  року  на
електронну адресу: nenc@nenc.gov.ua (тема листа  - «Форум позашкільників»).

Тези в об’ємі 2-5 сторінок повинні бути надруковані у форматі Microsoft
Word шрифтом «Times New Roman», розмір шрифта: 14 (12), міжрядковий інте-
рвал 1,0; абзацний відступ – 1,27 см,. Параметри сторінки: формат А4 (210х297
мм). Поля (не менше): верхнє, нижнє — 20 мм, ліве — 30 мм, праве – 10 мм.
Файл з доповіддю подається без нумерації сторінок. Назву доповіді необхідно
друкувати великими літерами (шрифт 14) з вирівнюванням по центру. Справа
під назвою доповіді – ім’я та по батькові, прізвище авторів, нижче, через два
інтервали симетрично тексту – повна назва організації. 

 Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну позашкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів 

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  14.08.2014
№ 936 „Про затвердження плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015 навчальний рік
за основними напрямами позашкільної роботи» та від 21.03.2014 №248 «Про
затвердження  Положення  про  Всеукраїнський  конкурс  з  флористики  та
фітодизайну», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 квітня   2014
р. за №393/25170, у червні-вересні ц.р. Національний еколого-натуралістичний
центр  учнівської  молоді  проводить  Всеукраїнський конкурс  з  флористики та
фітодизайну (положення про конкурс – на сайті www.nenc.gov.ua).

Захід пройде в 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) – до 10 липня,
ІІ етап – фінальний (очний) – з 15 по 17 вересня 2015 року в м. Києві.

Для участі  в першому етапі конкурсу необхідно до 10 липня надіслати
заявку на  електронну адресу:  cvetic@nenc.gov.ua   (тема листа «Флористика та
фітодизайн»).

На  підставі  поданих  матеріалів  організаційний  комітет  проведе  відбір
учасників  фінального  (очного)  етапу  конкурсу.  Результати  відбору  будуть
оприлюднені до 17 серпня 2015 року на сайті: www.nenc.gov.ua.

Координатор проекту: Штурмак Любов Іванівна (тел. моб. 0973917619)

Еколого-мистецький пленер з лозоплетіння «Діалог з природою»  (умови
проведення  пленеру – на сайті www.nenc.gov.ua). 

До  участі  в  Еколого-мистецькому  пленері  з  лозоплетіння  «Діалог  з
природою» запрошуються делегації  обласних та Київської міської державних
адміністрацій. До складу делегації входять 3 особи: 2 учнів (вихованці творчих
учнівських  об’єднань  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів
декоративно-прикладного  напряму  з  числа  переможців  всеукраїнських  та
обласних  профільних  конкурсів)  та  один  керівник.  Умови  участі  у  пленері
розміщені на сайті:  www  .  nenc  .  gov  .  ua.
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Учасники повинні мати із собою національний одяг, власні  виставкові
роботи  (2-3  шт.),  інструмент  та  матеріал  для  проведення  майстр-класу
відповідно свого напряму. 

Для  участі  в  пленері  необхідно  до  10  липня  надіслати  заявку  на
електронну адресу: nenc@nenc.gov.ua (тема листа «Пленер»).

Координатор  пленеру:  Федоров  Валерій  Євгенович  (тел.
моб.:0972308342).

Заїзд та реєстрація учасників  Всеукраїнського конкурсу з флористики та
фітодизайну позашкільних та  загальноосвітніх  навчальних закладів,  Еколого-
мистецького пленеру з лозоплетіння «Діалог з природою» та виставки сучасних
напрямів діяльності позашкільних навчальних закладів – 15 вересня ц. р. з 9.00
до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді.

Заїзд та реєстрація учасників Форуму – 16 вересня ц. р. до 11.00 год.
Проїзд  від  Центрального  залізничного  вокзалу  м.  Києва:  маршрутним

таксі № 558 або № 181 до зупинки «Мостицька».
Від’їзд учасників Зльоту – 17 вересня ц.р. після 14.00 год. 
Учасників  заходу  просимо  завчасно  придбати  квитки  на  зворотній

шлях.
Витрати  на  відрядження  учасників  Форуму  та  виставки

здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Витрати  на  проживання  та  харчування  учасників  Всеукраїнського

конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  позашкільних  та  загальноосвітніх
навчальних закладів та  Еколого-мистецького пленеру з лозоплетіння «Діалог з
природою» здійснюються за рахунок приймаючої організації.

Додаткова  інформація  щодо  реєстрації  учасників  та  вимог  до  тез
доповідей – за телефонами: 0 (44) 430-02-60, 430-04-91.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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Додаток
до листа НЕНЦ
від 29.04.2015 р. № 102

 

ЗАЯВКА
на участь у Еколого-мистецькому пленері з лозоплетіння «Діалог з природою»

_________________________________________________________________
(найменування організації)

просить дати дозвіл на участь у пленері таких учасників: 

№
з/
п

Прізвище, 
ім’я учасника

Дата
народження

(число,
місяць, рік)

Клас, школа Найменування
творчого учнівського

об’єднання

1
2

Керівник команди:__________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________
(найменування посади)

__________________________________________________________________ 
(контактний телефон, електронна адреса)

Найменування декоративно-прикладного напряму: 
__________________________________________________________________

Перелік виставкових конкурсних робіт учасників: _________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

______________________        _________                _______________________
(посада керівника закладу)        (підпис)                   (прізвище, ініціали)

М.П.



Додаток 2
до листа НЕНЦ
від 29.04.2015 р. № 102

Програма
Зльоту юних натуралістів України (з нагоди 90 річчя НЕНЦ МОН України

та юннатівського руху в Україні)
Місце проведення: м. Київ, Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді.
Термін проведення: 15-17 вересня 2015 року. 

15 вересня (вівторок)
До 13.00 Заїзд,  реєстрація,  розміщення  учасників  виставки

сучасних  напрямів  діяльності  позашкільних  навчальних
закладів  «Сучасна  позашкільна  освіта  -  2015»;
Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну
позашкільних  та  загальноосвітніх  навчальних  закладів;
Еколого-мистецького  пленеру  з  лозоплетіння  «Діалог  з
природою».

13.00-14.00 Обід

14.00-18.00 Монтаж  виставки  сучасних  напрямів  діяльності
позашкільних навчальних закладів «Сучасна позашкільна
освіта - 2015».

Конкурсні  змагання  (для  учасників  Всеукраїнського
конкурсу з  флористики та  фітодизайну позашкільних та
загальноосвітніх  навчальних  закладів  та  Еколого-
мистецького  пленеру  з  лозоплетіння  «Діалог  з
природою»).

18.00- 19.00    Вечеря 

16 вересня (середа)

8.00- 9.00 Сніданок

До 11.00 Заїзд, реєстрація, розміщення учасників Форуму

10.00- 12.00 Конкурсні  змагання  (для  учасників  Всеукраїнського
конкурсу з  флористики та  фітодизайну позашкільних та
загальноосвітніх  навчальних  закладів  та  Еколого-
мистецького  пленеру  з  лозоплетіння  «Діалог  з
природою»).

12.00-13.30 Урочисте  відкриття  Зльоту  юних  натуралістів  України
(актова зала)



Вітальне слово:
-  представника  Комітету  з  питань  науки  і  освіти  Верховної  Ради
України;
- представника Міністерства освіти і науки України;
- представника Міністерства екології та природних ресурсів України;
- представника Національної академії педагогічних наук України.

13.30-14.30 Обід

Програма для учасників Форуму та Виставки
14.30 – 16.30 Пленарне засідання. 

«Місія  позашкільної  освіти  в  контексті  сучасної
соціальної політики»
«До  проблеми  збереження  та  розвитку  якісної
визначеності  позашкільної  освіти  в  системі  освіти
України»

16.30-18.00 Презентація  виставки  сучасних  напрямів  діяльності
позашкільних навчальних закладів «Сучасна позашкільна
освіта - 2015».

18.00- 19.00  Вечеря 

Програма  для  учасників Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та
фітодизайну  позашкільних  та  загальноосвітніх  навчальних  закладів  та
Еколого-мистецького пленеру з лозоплетіння «Діалог з природою»

14.30 – 17.00 Конкурсні  змагання,  майстр-класи,  захист  учнівських
творчих проектів

17.00- 18.00 Вечеря
18.00 – 21.00 Театр

17 вересня (четвер)
8.00- 9.00 Сніданок

Програма для учасників Форуму та Виставки
10.00-12.00 Робота секцій 

Секція  1  «Програмно-методичне  забезпечення  освітньої
діяльності  в  позашкільних  закладах  еколого-
натуралістичного напряму»

Секція  2  «Підготовка  кадрів  і  розвиток  професійної
компетентності  педагога  позашкільного  навчального
закладу» 

Секція 3 «Соціокультурна діяльність у позашкільній освіті
та дитячий громадський рух» 

Секція 4 «Сучасні освітні технології»



Секція 5 «Роль позашкільної освіти у формуванні єдиного
освітнього простору»

12.00-13.00 Панельна дискусія: «Позашкільна освіта в освітньому
просторі України»
Відкритий мікрофон. Обговорення питань. 
Підведення підсумків роботи Форуму.

Програма  для  учасників Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та
фітодизайну  позашкільних  та  загальноосвітніх  навчальних  закладів  та
Еколого-мистецького пленеру з лозоплетіння «Діалог з природою»
10.00-12.00 Екскурсії
12.00-13.00 Урочисте закриття Конкурсу та Пленеру
13.00- 14.00   Обід
З 14.00 Демонтаж виставки. Роз’їзд учасників Зльоту.


