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Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського заочного
тематичного конкурсу «День рослин - 2017»

Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді на 2017 рік, затвердженого Міністерством освіти і науки України
(протокол  №  4  від  14.12.2016 року),  в  рамках  проведення  І  V     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  продовжують Всеукраїнський  заочний  тематичний  конкурс
«День рослин – 2017» (далі – Конкурс). 

ІІ етап Конкурсу проводиться у вересні-грудні 2017 року з метою зацікавлення
учнівської  молоді  у  вивченні  флористичного  багатства  країни,  збереження
біологічного різноманіття,  а  також формування естетичної  свідомості  та  поведінки
школяра по відношенню до навколишнього світу природи.

До  участі  у  Конкурсі  запрошуються  учні  загальноосвітніх,  професійно-
технічних і позашкільних навчальних закладів віком від 12 до 18 років включно, які
цікавляться біологією рослин або просто захоплюються прекрасним і різноманітним
зеленим світом.

Категорії Конкурсу:
- поетичний твір «Флора, яку я люблю»;
- малюнок «Рослинний світ навколо нас».

Роботи  переможців  Конкурсу  будуть  опубліковані  в  науково-художньому
журналі  для  дітей  та  юнацтва  «Паросток»  та  газеті  «Юний  натураліст»,
розміщуватимуться на електронних дайджестах в мережі Інтернет.

Для участі у Конкурсі необхідно до 1 грудня 2017 р. надіслати готові матеріали
на  електронну  адресу:  natalya.fedorenko@nenc.gov.ua.  Визначення  переможців  та
оприлюднення результатів Конкурсу на сайті www.nenc.gov.ua відбудеться 24 грудня.

Умови участі та вимоги щодо оформлення конкурсних робіт наведено в Додатку
Контактні дані: тел./факс +38044-430-02-60, тел. +38044-430-04-91.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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Додаток 1
до листа НЕНЦ
від 29.08.2017 р. № 168

Умови
участі у ІІ етапі Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу 

«День рослин – 2017»

Всеукраїнський  заочний  тематичний  конкурс  «День  рослин  –  2017»  —
довготривала  просвітницька  акція,  яка  проводиться  Національним  еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України
спільно з Інститутом харчової біотехнології та геноміки НАН України. 

Метою започаткування Конкурсу є мотивація зацікавлення учнівської молоді до
поглибленого  вивчення  флористичного  багатства  країни,  збереження  біологічного
різноманіття,  а  також формування  естетичної  свідомості  та  поведінки  школяра  по
відношенню до навколишнього світу природи.

ІІ етап Конкурсу проводиться впродовж вересня-грудня 2017 року. Проходить у
заочному форматі, без обов’язкового виклику учасників.

До  участі  у  Конкурсі  запрошуються  учні  загальноосвітніх,  професійно-
технічних і позашкільних навчальних закладів віком від 12 до 18 років включно, які
цікавляться біологією рослин або просто захоплюються прекрасним і різноманітним
зеленим світом.

Відкриті дві категорії для робіт, які направляються на Конкурс:
І. Категорія «Поетичний твір «Флора, яку я люблю»». Включає авторські поетичні
або віршовані твори за тематикою. 

Вимоги до електронних матеріалів:  обсяг  до  3  сторінок у форматі  Microsoft
Word,  шрифт  «Times  New  Roman»,  14  кегль,  інтервал  –  одинарний;  параметри
сторінки: формат А4 (орієнтація портретна) з полями: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20
мм, без нумерації сторінок. В першому рядку сторінки вказати ПІБ автора твору, вік
автора,  місце  проживання,  контактний  телефон,  електронну  адресу;  в  наступному
рядку – назву твору.

Поетичний  твір  висилати  прикріпленим  файлом  на  електронну  адресу:
natalya.fedorenko@nenc.gov.ua. У назві  файлу вказати прізвище автора латинськими
літерами, в темі листа вказати: «День рослин – поетичний твір».
ІІ.  Категорія «Малюнок  «Рослинний  світ  навколо  нас»».  Конкурс  авторських
художніх малюнків. Кількість матеріалів – до 3 малюнків від однієї особи.

Вимоги до малюнків: розмір — А4 (21х30 см.). На зворотному боці малюнка
вказати  ПІБ,  вік  і  місце  проживання  автора  малюнка,  назву малюнка,  контактний
телефон, електронну адресу. 

Малюнки надсилати на поштову адресу: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19,
НЕНЦ,  або на  адресу відділення «Нова  пошта» (з  доставкою:  04074,  м. Київ,  вул.
Вишгородська, 19, НЕНЦ). 

На листі вказати: «День рослин – малюнок». 
Матеріали, надіслані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються автору.
Роботи  переможців  Конкурсу  публікуватимуться  у  науково-художньому

журналі  для  дітей  та  юнацтва  «Паросток»  та  газеті  «Юний  натураліст»,
розміщуватимуться на електронних дайджестах в мережі Інтернет. 

Призери  Конкурсу  нагороджуються  дипломами  Національного  еколого-
натуралістичного центру.

mailto:natalya.fedorenko@nenc.gov.ua

	Директор НЕНЦ

