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Про проведення обласного зльоту 
юних натуралістів 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження Плану обласних та 
участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей 
та учнівської молоді на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) 
та Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік”, з метою стимулювання 
творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді, сприяння модернізації 
змісту науково-дослідницької, пошукової, експериментальної і практичної 
діяльності закладів освіти в галузі біології, екології, сільського та лісового 
господарства, в жовтні 2018 року комунальний заклад освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО 
“ОЕНЦДУМ”) проводить обласний зліт юних натуралістів (далі - Зліт) за 
напрямами: “Практична природоохоронна робота і екологія” та 
“Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька 
робота в галузі сільського та лісового господарства”. 

Зліт буде проводитись в два етапи: 
І етап – заочний (відбірковий). 
Для участі в заочному етапі Зльоту необхідно до 12 жовтня 2018 року 

надати до КЗО “ОЕНЦДУМ” звітні матеріали переможців територіальних 
(місцевих) етапів масових еколого-натуралістичних заходів (в паперовому та 
електронному варіантах) за наступними номінаціями: 

Напрям “Практична природоохоронна робота і екологія”: 
 номінація “Еколого-натуралістичний похід “Біощит”;  
 номінація “Птах року”; 
 номінація “До чистих джерел”;  
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 номінація “Вчимося заповідувати”; 
 номінація “Живи, Земле!” (до участі в номінації подаються звітні 

комплексні роботи за еколого-природоохоронним напрямом, які не ввійшли до 
зазначених вище номінацій ). 

Напрям “Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і 
дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства”: 

 номінація “Дослідницький марафон”;   
 номінація “Кролик”;  
 номінація “Плекаємо сад”; 
 номінація “Ліси для нащадків”; 
 номінація “Живи, Земле!” (до участі в номінації подаються звітні 

роботи за конкурсами: “На кращу навчально-дослідну земельну ділянку 
закладів освіти”, “Дивовижна теплиця”, “Наша зооферма”). 

Для участі в І етапі Зльоту надаються: звітні творчі роботи, планшети, 
щоденники дослідницької роботи, гербарії, колекції, фото- та відеозвіти та 
інше). В рамках заочного етапу Зльоту будуть розглядатися звітні матеріали як 
від індивідуальних, так і від колективних учасників (творчих учнівських 
об’єднань (гуртків, секцій, клубів), екологічних загонів, учнівських виробничих 
бригад, шкільних лісництв тощо). 

ІІ етап – очний. 
Очний етап Зльоту буде проведений 24 жовтня 2018 року на базі  

КЗО “ОЕНЦДУМ”. До участі в заході будуть запрошені переможці заочного 
відбіркового етапу. Списки учасників ІІ етапу будуть оприлюднені додатково. 

Звертаємо увагу: 
- з врахуванням листа Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від 28.08.2018 
№234 “Про припинення Всеукраїнського конкурсу учнівської молоді “Мій 
рідний край, моя земля”, в 2018 році обласний зліт юннатів проводиться як 
підсумок роботи закладів освіти області за еколого-природоохоронним та 
сільськогосподарським напрямами протягом календарного року, а не як 
обласний етап конкурсу “Мій рідний край, моя земля”; 

- звітні матеріали, надіслані після 12 жовтня поточного року, 
розглядатися не будуть. 

Звітні матеріали надсилати за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 
80, КЗО “ОЕНЦДУМ” , електронна адреса: dneprunnat@ukr.net.  

Довідки за тел. (056)720-90-61 (контактні особи Майборода І.О., заступник 
директора, Григор’єв Д.В., завідувач відділу біології та екології, Іванус А.В., 
методист з сільськогосподарського напряму). 
 
 
Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого - натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      Ю. Ф. ПЕДАН 
 
Майборода І.О. (056)720-90-61 


