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 «14» лютого 2018 р. № 35 

 На № ___ від __________ 

Директорам закладів позашкільної освіти 

 

Про проведення фінального туру 

Всеукраїнського фестивалю 

«Лірики природи» 

 

Відповідно до наказів Міністерства від 04.01.2018 № 12 «Про 

затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти)», в червні 2018 року (орієнтовно в другій декаді) у 

м. Києві Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

спільно із Благодійною організацією «Президентський фонд Леоніда Кучми 

«Україна» проводить Всеукраїнський фестиваль «Лірики природи» (далі – 

Фестиваль) (положення про захід – на сайті www.nenc.gov.ua). 

У Фестивалі беруть участь вихованці творчих учнівських об’єднань 

закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю, учасники та 

переможці Всеукраїнських конкурсів еколого-натуралістичного спрямування, 

талановиті та обдаровані учні, творчі учнівські колективи, у трьох вікових 

категоріях: 

- від 8 до 10 років включно; 

- від 11 до 14 років включно; 

- від 15 до 17 років включно. 

Конкурс проводиться у два тури: 

І етап: відбірковий (заочний) – у січень – квітень 2018 року; 

ІІ етап: фінальний (Всеукраїнський, очний) – червень (орієнтовно друга декада) 

2018 року. 

Учасниками фінального етапу Фестивалю є переможці першого – 

відбіркового туру. 

Для участі в фінальному етапі Фестивалю до 3 травня до Організаційного 

комітету НЕНЦ на поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, або на 

електронну адресу e-mail: flower@nenc.gov.ua надсилається наказ обласного 

етапу, заявки переможців відбіркового туру (додаток 1 до Положення про 

проведення Всеукраїнського фестивалю «Лірики природи»). 
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Відповідальність за життя та здоров’я учасників і своєчасне оформлення 

документів несуть супроводжуючі особи. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

Детальна інформація − за телефоном: 0 (44) 430-04-91. Координатор 

фестивалю - Голосова Альона (контактний телефон: 0683587051, електронна 

адреса: flower@nenc.gov.ua). 

Детальна інформація про терміни проведення заходу буде надіслана 

окремим листом. 

 

 

 

Директор НЕНЦ     В. В. Вербицький 
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