
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 _01.04.2015_ № _3/3-9-216-15_

На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти 
і науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій

Про проведення фінального етапу 
Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста – 2015»

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки від 14.08.2014 № 936
«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015 навчальний рік» та від
31.08.2012 № 961 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський юнацький
фестиваль «В об’єктиві  натураліста»,  зареєстрованого в Міністерстві  юстиції
17.09.2012 за № 1596/21905, Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської молоді спільно з Миколаївським обласним еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді з 26 до 28 травня ц.р. у м. Миколаїв буде проведений
фінальний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста
– 2015» (далі – Фестиваль).

До участі у Фестивалі запрошуються команди областей та міста Києва –
переможці  І  (відбіркового)  етапу.  До  складу  команди  входить  4  особи:  1
керівник та 3 учні позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладів з числа
переможців обласних етапів Фестивалю та м. Києва.

У  рамках  Фестивалю  відбудуться  майстер-класи,  зустрічі  з  митцями,
творчі виставки робіт учасників, екскурсії, конкурси, вікторини тощо.

Заїзд  і  реєстрація  учасників  –  26  травня  до  13.00  год.  за  адресою:
м. Миколаїв,  вул.  1-а  Слобідська  74,  Миколаївська  загальноосвітня  школа-
інтернат  № 3.  Проїзд:  від  залізничного  вокзалу  та  автовокзалу:  маршрутним
автобусом № 54, № 88 до зупинки «1-а Слобідська».

Для організації зустрічі учасників фестивалю просимо до 30 квітня 2015
року подати оргкомітету заявку на участь у заході (додаток 1) та повідомити на
електронну адресу:  mkoencum@ukr.net про вид транспорту і  час прибуття до
м. Миколаїв.

mailto:ukrpto@i.ua
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Від’їзд – 28 травня  після 13.00 год. Учасників заходу просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях.

 Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Збереження життя та здоров’я учасників забезпечують керівники команд.
Детальна  інформація:  у  м.  Києві  –  за  тел.:  0  (44)  430-02-60,  430-43-90

(Радченко Тамара Дмитрівна), e-mail: nenc@nenc.gov.ua, сайт: www.nenc.gov.ua;
у  м. Миколаїв  – за  тел.:  0  (512)  43-02-76,  0  (67)  7458614  (Троїцька  Таїсія
Броніславівна), 0 (93) 078-58-79 (Ніконов Сергій Борисович).

Додатки: на 2 арк.

Директор департаменту     В. В. Супрун

Березіна Н.О. 481-32-31
Вербицький В.В. 430-02-60

http://www.nenc.gov.ua/


Додаток 1 
до листа МОН України
від 01.04.2015 № 3/3-9-216-15

Заявка
на участь у ІІ етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю

«В об’єктиві натураліста - 2015»

Прізвище: ________________________________________________________ 
Ім’я: ___________________________________________________________ 
По батькові: ______________________________________________________ 

Найменування загальноосвітнього(професійно-технічного, позашкільного) 
навчального  закладу: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Місцезнаходження  загальноосвітнього(професійно-технічного, 
позашкільного) навчального закладу: _________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Вік: ______ років; клас_____ 
Номінація(необхідне підкреслити): кращий відеофільм;  кращий  відеоролик
(відеокліп); кращий слайд-фільм; краща фоторобота. 
Назва конкурсної роботи:  
________________________________________________________________ 
Коротка анотація конкурсної роботи: _________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Контактний телефон, електронна адреса
учасника:__________________________________________________________
 
Прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи керівника конкурсної
роботи____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

______________________         ________         ____________________________ 
(посада керівника закладу)          (підпис)                                    (П.І.Б.) 

М.П.



Додаток 2 
до листа МОН України
від 01.04.2015 № 3/3-9-216-15

Склад 
організаційного комітету Всеукраїнського юнацького фестивалю 

«В об’єктиві натураліста – 2015»

Голова оргкомітету:
Вербицький  Володимир  Валентинович  –  директор  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  доктор  педагогічних  наук,
професор.

Члени оргкомітету:
Личко Ганна Володимирівна, начальник відділу дошкільної, загальної середньої
та  позашкільної  освіти  Департаменту  освіти  і  науки  Миколаївської  обласної
державної адміністрації.
Троїцька  Таїсія  Броніславівна,  директор  Миколаївського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.
Кондратюк  Лариса  Федорівна,  директор  середньої  загальноосвітньої  школи-
інтернату №3 Миколаївської обласної ради.
Топчій Володимир Миколайович, директор Миколаївського зоопарку.

Додаток 3 
до листа МОН України
від 01.04.2015 № 3/3-9-216-15

Склад журі 
Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2015»

Голова журі: 
Радченко Тамара Дмитрівна, завідуюча відділом екології  Національного

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
Члени журі:
Попова Інна Олександрівна, заступник директора з навчально-методичної 

роботи Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді.

Ніконов Сергій Борисович, завідуючий методичним відділом 
Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Москальов Павло Андрійович, редактор відділу інформації Миколаївської
обласної державної теле-радіо компанії.

Калінін Віталій Олексійович, керівник гуртків Миколаївського обласного
центру науково-технічної творчості.
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