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Директорам закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти

Про проведення 
Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста – 2021»

Відповідно до плану всеукраїнських і  міжнародних організаційно-масових
заходів  з  дітьми та  учнівською молоддю на 2021 рік (за  основними напрямами
освіти), затвердженого наказом МОН України від 24.11.2020 № 1452, Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді з 17 по 19 березня 2021 року буде
проводити  фінальний  етап  Всеукраїнського  юнацького  фестивалю  «В  об’єктиві
натураліста – 2021» (далі – Фестиваль) за темою: «Збереження біорізноманіття».

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 лютого 2021
року  на  адресу:  04074,  м.  Київ,  вул.  Вишгородська,  19,  Національний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді.  Форма заявки  на  участь  у  Фестивалі
додається.  Про  час,  місце  та  форму  проведення  ІІ  (фінального)  етапу  буде
повідомлено додатково.

Детальну  інформацію  можна  отримати  за  телефоном:  (093)  213-40-81;
електронна пошта: nataben@nenc.gov.ua (Бень Наталія – координатор конкурсу).

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

Заявка

mailto:nenc@nenc.gov.ua


на участь у фінальному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста — 2021»

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) (ПІБ)
МП
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