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Про участь у Всеукраїнському освітньому  
івенті “Емоції природи” 

 
Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (далі – НЕНЦ) від 13 листопада 2020 року № 239  
“Про проведення освітнього івенту “Емоції природи” (далі – Івент) 
Комунальним закладом позашкільної освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр” Житомирської обласної ради з 07 по 18 грудня  
2020 року проводиться Івент. 

Метою заходу є залучення учнів закладів загальної середньої, студентів 
професійно-технічної та вищої освіти, вихованців закладів позашкільної освіти 
до еколого-просвітницької, науково-дослідницької і практичної діяльності в 
галузі біології, екології та технології захисту довкілля; сприяння самореалізації 
в мистецтві фотографії, залучення уваги до проблем збереження 
навколишнього середовища. 

До участі в освітньому івенті “Емоції природи” запрошується учнівська 
молодь закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-
технічної) та вищої освіти віком від 10 до 21 року. 

Рекомендуємо взяти участь у Івенті. Для участі в заході до 7 грудня  
2020 року надсилаються фотороботи в друкованому вигляді (формат А3, 
фотопапір) на адресу: м. Житомир, проїзд акад. Тутковського, 10, Комунальний 
заклад позашкільної освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр” 
Житомирської обласної ради. 

Лист НЕНЦ додається. 
 
 
Директор          Ю. Ф. ПЕДАН 
 
 
Григор’єв Д.В. (056) 720-90-61 

 

Керівникам закладів освіти 



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

«13» листопада 2020 р.                                                                              № 239

Директорам обласних закладів 
позашкільної освіти

Про проведення освітнього івенту
«Емоції природи»

Національний еколого-натуралістичний центр інформує про проведення з 07
по 18 грудня 2020 року Комунальним закладом позашкільної освіти «Обласний
еколого-натуралістичний  центр»  Житомирської  обласної  ради  освітнього  івенту
«Емоції природи» з міжнародною участю.

Метою  заходу  є  залучення  учнів  закладів  загальної  середньої,  студентів
професійно-технічної  та  вищої  освіти,  вихованців  закладів  позашкільної  освіти
області до еколого-просвітницької, науково-дослідницької і практичної діяльності в
галузі біології, екології та технології захисту довкілля; сприяння самореалізації в
мистецтві  фотографії,  залучення  уваги  до  проблем  збереження  навколишнього
середовища.

До  участі  в  освітньому  івенті  «Емоції  природи»   запрошуються  учні  та
студенти  закладів  освіти:  загальної  середньої,  позашкільної,  професійної
(професійно-технічної) та вищої віком від 10 до 21 року.

Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями:
• молодша група (10 - 13 років);
• середня група (14 - 17 років);
• старша група (18 - 21 рік).

Роботи можуть бути представлені за  такими номінаціями:
• пейзаж (ранок/день);
• пейзаж (ніч/вечір);
• тваринний світ (портрет);
• рослинний світ;
• підводна фотографія;
• макросвіт;
• мікросвіт;
• нежива природа;
• чорно-біла фотографія.
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Від  області  (країни)  приймається  не  більше  двох  конкурсних  робіт  в  1
номінацію  від  кожної  вікової  категорії!  Роботи  не  повертаються  та  не
рецензуються!

Для участі в заході до 7 грудня 2020 року необхідно надіслати фотороботи в
друкованому вигляді (формат А3,  фотопапір) на адресу: м. Житомир, проїзд акад.
Тутковського,  10,  Комунальний  заклад  позашкільної  освіти  «Обласний  еколого-
натуралістичний центр» Житомирської обласної ради. 

Важливо! Подані матеріали не можуть мати в собі змісту чи зображень, які
можуть сприйматись як образливі, провокаційні, принизливі або неввічливі щодо
будь-кого чи будь-чого.  Ці  матеріали і  зовні,  і  по  суті  повинні  узгоджуватись  з
нормами  цивільного  дискурсу.  Тобто,  зміст  усіх  фоторобіт  має  задовольняти
вимоги глобальної публічної аудиторії. Приймаються лише власні авторські роботи
з анотацією на роботу та листом-анкетою з вказаними даними:

- прізвище, ім'я, по батькові учасника (автора роботи) повністю; 
- вік;
- назва роботи, номінація;
- повна назва навчального закладу та клас;
- адреса навчального закладу;
- прізвище, ім'я, по-батькові керівника (автора роботи) та посада повністю;
- контактний телефон автора/керівника.
Фоторобота  має  відповідати  обраній  тематиці,  відображати  загальну  ідею

заходу.
За  бажанням  автора  фоторобота  може  містити  унікальні  позначки,  підпис,

watermark, проте вона не має займати більше 10 % зображення та знаходитися у
правому нижньому куті фото.

Кожна  робота  повинна  супроводжуватися  письмовою  згодою  батьків  (або
законних опікунів) для обробки персональних даних дитини в процесі проведення
фестивалю та дозвіл на подальше використання/розміщення фоторобіт в засобах
масової інформації. Усі відомості вказуються без скорочень.

На освітній івент приймаються тільки авторські фотороботи (тобто зроблені
власноруч, індивідуально, самостійно) - НЕ викачані з Інтернету.

Оргкомітет  має  право  використовувати  надіслані  на  освітній  івент  фото-
роботи в масових заходах зі збереженням авторства.
Додаткова інформація за телефонами: +38(097) 398-62-32 – директор Бордюг Н.С.,
+38(093) 919-95-07 – методист Якимчук А.П.

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