
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua

від _10.03.2017_ № _3-178_

На № _________ від ______

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

Про проведення фінального етапу
Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста – 2017»

На  виконання  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2017  рік  (за  основними  напрямами
позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
27.12.2016  №1626,,  з  20  до  22  травня  ц.р.  у  Чернівецькій  області  Національним
еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  спільно  з  Чернівецьким
обласним  центром  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  буде
проведено  фінальний  етап  Всеукраїнського  юнацького  фестивалю  «В  об’єктиві
натураліста  – 2017». Тема заходу – «Ландшафти як середовище життя та об`єкти
охорони». Положення про захід розміщено на сайті www  .  nenc  .  gov  .  ua.

До  участі  у  фінальному  етапі  запрошуються  команди  –  переможці  І  етапу
фестивалю.  До  складу  команди  входить  4  особи:  1  керівник  і  3  учні  з  числа
переможців обласних та міського у м. Київ етапів заходу.

Заїзд і реєстрація учасників – 20 травня до 11 го. за адресою – м. Чернівці,
вул. Емінеску, 1,  Чернівецька ЗОШ №1. Витрати на відрядження здійснюються за
рахунок організації, що відряджає.

Просимо  до  1  квітня  подати  оргкомітету  конкурсні  роботи  переможців  та
заявку  на  участь  та  до  1  травня  повідомити  на  електронну  адресу
kzchocentum@ukr.net про вид транспорту і час прибуття до м. Чернівці. 

Від’їзд  –  22  травня  після  16  год.  Просимо  керівників  команд  завчасно
придбати квитки на зворотній шлях.

Збереження життя та здоров’я учасників забезпечують керівники команд.
Детальна інформація: у м. Київ – за тел. 0 (44)430-02-60, 430-04-91 (Тамара

Радченко, у  м.  Чернівці  –  за  тел.  0  (372)  52-18-01,  57-81-34,  066-387-14-22
(Людмила Головченко), 050-726-59-07 (Тетяна Чебан).

Заступник директора департаменту            В. О. Карбишева

Сухович Г.А. 481-32-98
Вербицький В.В. 430-02-60
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