
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 _15.05.2015_ № _3/3-9-323-15_

На № _________ від _____________

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

Про проведення Зльоту
натуралістів України

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ півріччі 2015 року за
основними  напрямами  позашкільної  освіти,  затвердженого  наказом
Міністерства  від  06.04.2015  № 400, з  15  до  17  вересня  ц.р.  у  м. Київ
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  буде
проведений Зліт натуралістів України.

У  межах  Зльоту  відбудуться  Форум  педагогів-позашкільників
«Позашкільна  освіта  у  розвитку  держав:  досвід  та  перспективи»  (16-17
вересня),  Виставка  «Сучасна  позашкільна  освіта  –  2015»  та  Еколого-
мистецький пленер з лозоплетіння «Діалог з природою» (15-17 вересня).

До  участі  у  Форумі  запрошуються  делегації  обласних  та  Київської
міської державних адміністрацій у складі 4 осіб (представник департаменту
(управління) освіти і науки, відповідальний за позашкільну освіту; директори
та (або) фахівці позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного
напряму;  педагоги-ветерани  в  галузі  позашкільної  освіти).  Реєстрація
делегацій  проводитиметься  до  25 серпня  за  електронною  адресою:
http://nenc.gov.ua/?page_id=805.

До  участі  у  Виставці  запрошуються  позашкільні  навчальні  заклади
еколого-натуралістичного  напряму,  багатопрофільні  позашкільні  навчальні
заклади та загальноосвітні навчальні заклади.

До участі  у  пленері  запрошуються делегації  областей та  м. Київ.  До
складу  делегації  входять  3  особи:  1  керівник  і  2  учні  (вихованці  творчих
учнівських об’єднань позашкільних і  загальноосвітніх  навчальних закладів
декоративно-прикладного  напряму  з  числа  переможців  всеукраїнських  та
обласних профільних конкурсів).
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Заїзд та реєстрація учасників виставки та пленеру – 15 вересня з 9.00 до
13.00 год.

Заїзд та реєстрація учасників Форуму – 16 вересня з 9.00 до 11.00 год.
Проїзд від  Центрального залізничного вокзалу  м.  Київ:  маршрутним

таксі  № 558 або № 181 (18+7) до зупинки «Мостицька».
Від’їзд  –  17  вересня  після  14.00  год.  Учасників  Зльоту  просимо

завчасно придбати квитки на зворотний шлях.
Витрати  на  проживання  та  харчування  дітей-учасників  Еколого-

мистецького пленеру з лозоплетіння «Діалог з природою» здійснюються за
рахунок організаторів.

Витрати  на  відрядження  учасників  Форуму  та  Виставки
здійснюються за рахунок організації, що відряджає.

Детальна інформація – за тел.:  0 (44) 430-02-60,  430-04-91; на сайті:
www.nenc.gov.ua.

Директор департаменту       В. В. Супрун

Середницька А.Д. 481-31-51
Вербицький В.В. 430-02-60
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