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Директорам закладів загальної
середньої та позашкільної освіти

Про проведення фінального етапу
Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста – 2019»

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2019 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти),  затвердженого наказом МОН від 21.11.2018
№ 1292,  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
спільно  з  Миколаївським  обласним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської молоді з 4 по 6 червня 2019 року в Миколаївській області проведуть
фінальний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста
— 2019» (далі — Фестиваль) за темою «Моя мала Батьківщина».

До  участі  у  ІІ  (фінальному)  етапі  Фестивалю  запрошуються  команди-
переможці І етапу. До складу команди входить 4 особи: 1 керівник та 3 учнів з
числа переможців обласних етапів заходу та м. Києва.

Роботи, які посіли перше місце з кожної з 4-х номінацій у І (обласному)
етапі, та заявки на участь у ІІ (фінальному) етапі надсилаються  до 15 квітня
2019 року на  адресу:  54025,  м.  Миколаїв,  пр-т  Героїв  України,  1,  Обласний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді.  Форма заявки  на  участь  у
Фестивалі додається.

Програма Фестивалю та орієнтовна вартість проживання, харчування та
переїзду будуть повідомлені додатково.

Контактні телефони організаторів:
-  у  м.  Києві  –  тел.  (044)  430-43-90  (Радченко  Тамара  Дмитрівна  –

завідуюча відділом екології НЕНЦ);
- у м. Миколаєві – тел. (0512) 43-02-76, (067) 745-86-14 (Троїцька Таїсія

Броніславівна – директор Миколаївського облЕНЦ).

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький

mailto:nenc@nenc.gov.ua


Заявка
на участь у фінальному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю

«В об’єктиві натураліста — 2019»

Прізвище: ___________________________________________________________
Ім’я: ________________________________________________________________
По батькові: _________________________________________________________

Найменування  закладу  загальної  середньої  (професійно-технічної,
позашкільної) освіти: _________________________________________________

Місцезнаходження  закладу  загальної  середньої  (професійно-технічної,
позашкільної) освіти: _________________________________________________
____________________________________________________________________

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.


	Директор НЕНЦ

