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Директорам обласних
еколого-натуралістичних
центрів (станцій юних натуралістів)

Про Всеукраїнську благодійну акцію
для позашкільних навчальних закладів
еколого-натуралістичного профілю,
які знаходяться в зоні бойових дій АТО

Беручи до уваги надзвичайні події, які відбуваються в окремих районах
Донецької та Луганської областей, та зважаючи на проведення
антитерористичної операції та механізми забезпечення освітнього процесу в
Донецькій та Луганській областях, зокрема в зоні АТО, Національний екологонатуралістичний центр МОН України звертається до позашкільних навчальних
закладів еколого-натуралістичного профілю із пропозицією щодо проведення
Всеукраїнської благодійної акції «ЗБЕРЕМО ДІТЕЙ ДО ГУРТКІВ». Акція
спрямована на відновлення та підтримку діяльності позашкільних навчальних
закладів еколого-натуралістичного профілю, які знаходяться в зоні бойових дій
АТО.
В Луганській та Донецькій областях працює розвинена мережа
позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю, так, в
Луганській області - дев’ять позашкільних навчальних закладів: один обласного та вісім - міського підпорядкування; в Донецькій області одиннадцять позашкільних навчальних закладів: один - обласного, сім районного та три - міського підпорядкування.
Позашкільні навчальні заклади еколого-натуралістичного
працюють у таких місцевостях бойових дій АТО:

профілю

Луганська область: м. Луганськ (Луганський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді), м. Алчевськ (Алчевський міський
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді), м. Антрацит
(Антрацитівський міський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді),
м. Ровеньки (Ровеньківський міський еколого-натуралістичний центр), м.
Свердловськ (Свердловська міська станція юних натуралістів), м. Красний луч
(Краснолуцький міський еколого-натуралістичний центр), м. Сєвєродонецьк
(Сєвєродонецький міський центр еколого-натуралістичної творчості).
Донецька область: м. Донецьк (Донецький обласний еколого-натуралістичний
центр), м. Макіївка (Макіївська міська станція юних натуралістів), м.

Шахтарськ (Шахтарська районна станція юних натуралістів), м. Велика
Новосілка (Великоновосілківська районна станція юних натуралістів), м.
Добропілля (Добропільський районний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді), м. Красноармійськ (Красноармійська районна станція юних
натуралістів), м. Мар’їнка (Мар’їнська районна станція юних натуралістів), м.
Єнакієво (Єнакіївський міський еколого-натуралістичний центр), м. Харцизьк
(Харцизька міська станція юних натуралістів).
Контактна інформація про ПНЗ еколого-натуралістичного профілю у
Донецькій та Луганській областях подана в додатках до листа НЕНЦ.
Національний еколого-натуралістичний центр звертає увагу на те, що для
дітей Луганської і Донецької областей важливою є психологічна реабілітація.
Міністерство освіти і науки України спільно з урядовими установами,
науковими та громадськими організаціями розробляє методичні рекомендаціі
для педагогів і практичних психологів
1. http://www.psyua.com.ua/.
2.https://docs.google.com/viewer?url=http://mon.gov.ua/files/normative/2014-0729/2656/1_9-374.doc&embedded=false.
Також, вкрай важливою є профілактично-інформаційна робота з дітьми.
МОН України спільно з ЮНІСЕФ започаткували «антимінну» інформаційнопросвітницьку кампанію та розробили відповідні інструкції для школярів і
вчителів.
Інформація
на
сайті:
https://docs.google.com/viewer?
url=http://mon.gov.ua/files/normative/2014-0730/2670/lmon_385_30072014.doc&embedded=false
З метою забезпечення рівноправного доступу дітей зі Сходу України до
позашкільної освіти, вважаємо за необхідне:
- поширення різних форм дистанційного навчання (проведення інтернетзанять, інтернет-олімпіад, онлайн консультацій, онлайн-конференцій тощо);
- створення тимчасових консультативних пунктів з позашкільної освіти, в
яких організувати роботу гуртків.
У системі організації навчально-виховного процесу в позашкільних
навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю рекомендовано
розробити та запровадити систему патріотичного виховання молоді,
створювати умови для виховання у дітей та молоді толерантності, здатності до
діалогу.
Директор НЕНЦ

В.В. Вербицький

Про проект «Всеукраїнська благодійна акція «ЗБЕРЕМО ДІТЕЙ ДО
ГУРТКІВ»
Родина і позашкільні навчальні заклади - два важливих інститути
соціалізації дітей.
З метою забезпечення кожній дитині з постраждалих регіонів Сходу
України права на освіту, а також з метою допомоги в організації нового
навчального року в позашкільних закладах еколого-натуралістичного профілю,
які опинилися в зоні бойових дій, закликаємо позашкільні установи України
зробити конкретні кроки назустріч дітям із Донецької та Луганської областей, а
саме:
Створити при еколого-натуралістичних центрах (станціях юних
натуралістів) пункти прийому шкільного письмового приладдя, одягу
та взуття, іграшок, харчових продуктів тривалого зберігання тощо.
Привернути увагу спонсорів до даної проблеми.
Організувати зусиллями позашкільних закладів благодійні ярмарки.
Провести культурно-просвітницькі заходи еколого-натуралістичного
спрямування для дітей.
Під час акції усі, хто бажає, можуть також допомогти грошима! Навіть
невелика сума – це допомога! Зібрані кошти рекомендуємо адресно
направляти до позашкільних навчальних закладів екологонатуралістичного профілю в Луганській та Донецькій областях.
Зробимо перший день навчального року для цих дітей справжнім святом!

Додаток до листа НЕНЦ
від 2.09.2014. р. № 139
Контактна інформація про ПНЗ еколого-натуралістичного профілю в Луганській області
Назва еколого-натуралістичного
позашкільного закладу

Повна адреса.
Поштовий індекс

Луганський
обласний
центр
еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді

91029, м. Луганськ,
кв. Луганський,
№ 2-А

Алчевський міський
центр
еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді
Антрацитівський міський екологонатуралістичний центр
учнівської молоді
Брянківська міська станція юних
натуралістів

94214, м. Алчевськ,
вул. Леніна, 89

Ровеньківський міський екологонатуралістичний центр
учнівської молоді
Рубіжанська міська станція юних
натуралістів
Свердловська міська станція юних
натуралістів
Сєвєродонецький міський центр
еколого-натуралістичної творчості

Краснолуцький міський екологонатуралістичний
центр

П.І.Б директора

Інформація про роботу ПНЗ

Яковлєв
Афанасійович

Володимир Не працює, розробляється проект щодо
організації роботи Центру на базі
навчальних закладів області
Не працює (в зоні активних бойових дій)
Пенська Лідія Олександрівна
Не працює (в зоні активних бойових дій)

94607, м. Антрацит,
вул. Петровська, 124-А

Ткаленко Тамара Олександрівна

94113 м. Брянка, 4-й
мікрорайон,
ЗОШ № 9
94700, м. Ровеньки,
вул. Дзержинського, 80

Бачал Наталія Михайлівна

Не працює (в зоні активних бойових дій)

Гусєва Любов Геннадіївна

Працює

93200, м. Рубіжне, вул.
Будівельників, 32
94800, м. Свердловськ,
вул. Барбюса, 7
93400,
м.Сєвєродонецьк, вул.
Курчатова, 34, СШ
№17

Ласман Зоя Гордіївна

Не працює (в зоні активних бойових дій)

Іванченко Валентина Петрівна

Працює

94500
м. Красний Луч,

Не працює (в зоні активних бойових дій)

Зельська Олена Миколаївна
Не працює (в зоні активних бойових дій)
Дубова Лілія Миколаївна

(створений 1.09.2011р)

вул.Перекопська,3,
ЗОШ № 5
Контактна інформація про ПНЗ еколого-натуралістичного профілю в Донецькій області

Назва закладу
2
Донецький обласний екологонатуралістичний центр

Великоновосілківська
районна станція юних
натуралістів
Добропільський районний
еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді
Донський екологонатуралістичний центр
Волноваського району
Єнакіївський міський екологонатуралістичний центр
Красноармійська районна

Прізвище , імя та
по-батькові директора
закладу
Повна адреса закладу
3
4
Безумов
Денис вул.. Леніна, 31,
Сергійович
с. Піски, Ясинуватський
р-н 86053

Мамука
Василівна

Наталія Вул. Весела, 40-а,
смт. Велика Новосілка
85500
Іванов
вул. Матросова, 16,
Микола Миколайович
м. Добропілля,
85003
Шульгіна
Валентина вул.Комсомольська,8а
Олександрівна,
с.
Донське
Волноваського
району Донецької області
85772
Анохін
Володимир вул. Партизанська, 185,
Володимирович
м. Єнакієве, 86400
Рикунова
Наталія вул.. Шибанкова, 13,

Інформація про роботу ПНЗ
5
Будівля облЕНЦ зруйнована (вікна, покрівля) та розграбована сепаратистами.
Центр працює на базі загальнооосвітніх
закладів
області, а саме: м. Красний
лиман, м. , м. Артемівськ, Волноваха (ЗОШ
№2), Нікольська ЗОШ І-ІІІ ст. Волновахського рн., Новокрасівська ЗОШ Володарського райнону, Ялтінська ЗОШ №1
Першотравневого району, Новоселівська
ЗОШ
Ясинуватського
рн.,
Новобахмутівська ЗОШ Ясинуватського рн., Красногорівська ЗОШ Ясинуватського рн.,
працює
працює
працює

не працює (зона активних бойових дій)
працює

станція юних натуралістів
Макіївська міська станція
юних натуралістів
Мар’їнська районна станція
юних натуралістів
Новоазовський районний
туристсько-екологічний центр
«Едельвейс»
Старобешівська районна
станція юних натуралістів
Харцизька міська станція юних
натуралістів
Шахтарська районна станція
юних натуралістів

Сергіївна

м. Красноармійськ,
85300
Бутова Олена Юріївна
Кв. Северний, д/с № 196,
не працює (зона активних бойових дій)
м. Макіївка, 86147
Ломанцова
Тамара вул. Горького, 22а
працює
Дмитрівна
с.Єлізаветівка,Мар’їнський р-н
85651
Гайдай
Олена вул. Шевченко, 96,
працює
Миколаївна
м. Новоазовськ, 87600
Чорна
В’ячеславівна

Світлана вул. Б. Хмельницького, 5,
не працює (зона активних бойових дій)
м.Комсомольське,
Старобешівський р-он, 87250
Шрамко
Тамара вул. Пролетарська, 60,
не працює (зона активних бойових дій)
Семенівна
м. Харцизьк, 86709
Галанкіна
Наталія вул
Центральна (школа) с. працює
Володимирівна
Дмитрівка, Шахтарський р-н,
86262

