
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«25» лютого 2020 р. № 69
На № ________ від _____

Директорам обласних 
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(станцій юних натуралістів)

Про проведення фінального етапу 
Всеукраїнського
юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста – 2020»

Шановні колеги!

Відповідно до Плану всеукраїнських і  міжнародних організаційно-масових
заходів  з  дітьми та  учнівською молоддю на 2020 рік (за  основними напрямами
позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
закладів  позашкільної  освіти  на  2020  рік»,  з  24  по  27  березня  2020  року
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді буде проведено
фінальний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста –
2020» (далі — Фестиваль). 

Тема заходу -  «Країні юннатії — 95!». Положення про захід розміщено на
сайті https://nenc.gov.ua.

До участі у фінальному етапі Фестивалю запрошуються  команди-переможці
І етапу.  До складу команди входить 5 осіб: 1 керівник та 4 учні закладів освіти.

У рамках Фестивалю відбудуться майстер-класи, зустрічі з митцями, творчі
виставки робіт учасників, екскурсії, конкурси, вікторини.

Просимо звернути увагу:
1.  У  номінації  «Краща  фоторобота»  від  учасника,   що  є  переможцем

обласного етапу, має бути надісланий комплект із 5 односюжетних кольорових або
чорно-білих фотографій на тему Фестивалю. Розмір фотографій – формат А4.

2. Кожній делегації необхідно мати наказ обласного департаменту освіти і
науки облдержадміністрації зі списком учасників та покладанням відповідальності
за здоров’я і життя дітей під час проведення заходу на керівника делегації.

3. Членам команд мати:
3.1. Медичну довідку про стан здоров’я.
3.2. Зручний одяг та взуття.
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3.3. Фотоапарати і носії інформації.
Заїзд і реєстрація учасників — 24 березня до 13 години за адресою: м. Київ,

вул.  Вишгородська,  19,  Національний еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді.

Проїзд від залізничного вокзалу м. Києва —  маршрутними таксі № 558 або
№ 181 до зупинки «Мостицька».

Для участі  в заході  просимо до 01 березня 2020 року подати оргкомітету
конкурсні  роботи переможців (в оригіналі)  та  заявку на участь  за  формою, що
додається (на електронну адресу: ecoviddil@nenc.gov.ua). 

Від’їзд — 27 березня 2020 року після 15 год.  Просимо керівників команд
завчасно придбати квитки на зворотний шлях. 

Збереження життя та здоров’я учасників забезпечують керівники команд.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Орієнтовно витрати на:
проживання – 200 грн. за добу на 1 особу (діти);
270-350 грн. за добу на 1 особу (дорослі);
харчування – 120 грн. за добу на 1 особу.
Контакти:  тел.(044)430-00-64  (Вербицька  Тетяна  Анатоліївна,  заступник

директора  з  навчально-виховної  роботи  НЕНЦ);  тел.(044)430-43-90  (Радченко
Тамара  Дмитрівна,  завідуюча  відділом  екології  Національний  еколого-
натуралістичний центр); сайт: https://nenc.gov.ua.

Додаток: на 1 арк. 

З повагою

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



Додаток 
до листа НЕНЦ

від 25.02.2020 р.  №69

Заявка
на участь у фінальному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю

«В об’єктиві натураліста - 2020»

Прізвище: _______________________________________________________
Ім’я: ___________________________________________________________
По батькові: _____________________________________________________

Найменування  закладу  загальної  середньої,  професійно-технічної,
позашкільної освіти: _____________________________________________

Місце  знаходження  закладу  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)                         (ПІБ)

МП


	Директор НЕНЦ,

