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Директору обласного еколого-

натуралістичного центру 

(станції юних натуралістів)

Щодо нагородження державними та

відомчими нагородами педагогічних

працівників еколого-натуралістичних центрів

(станцій юних натуралістів) України з нагоди

відзначення 90-ої річниці юннатівського

руху в Україні у 2015 році

Серед пріоритетних завдань Національної доктрини розвитку освіти в Україні в ХХІ

столітті  особливого  значення  набуває  підвищення  ефективності  позашкільної,  зокрема

екологічної освіти.

Позашкільна  еколого-натуралістична  освіта  учнівської  молоді,  яка  вміло  поєднує

загальні  та  регіональні  проблеми,  є  на  сьогодні  найбільш  значущою.  Сьогодні  в  Україні

функціонують 155 еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів), на базі яких

працює  понад  8,68  тис.  творчих  учнівських  об’єднань  69  профілів  (охоплення  дітей  та

учнівської  молоді понад 127,5 тис.). Навчально-виховний процес базується на принципах

самостійної творчої діяльності учнів (лабораторії, навчально-дослідні ділянки, зимові сади,

теплиці, тераріуми, акваріуми, метеорологічні майданчики тощо).

Провідною  установою  в  галузі  розвитку  позашкільної  біологічної,  екологічної,

аграрної  освіти  є  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді

Міністерства освіти і науки України (далі – НЕНЦ), який у 2015 році відзначає 90-річчя.

Адміністрація НЕНЦ звертається із проханням розглянути питання щодо підготовки

документів на представлення до нагородження відомчими нагородами Міністерства освіти і

науки  України,  відповідно  до  Положення про  відомчі  заохочувальні  відзнаки  (наказ

Міністерства  освіти  і  науки  України від  30  липня  2013  року  №  1047, зареєстровано  в

Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року за № 147/23959) педагогів позашкільних

навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму.

З метою підготовки загальної документації для Міністерства освіти і науки України

стосовно  нагородження  педагогічних  працівників  еколого-натуралістичного  профілю  з

нагоди  відзначення  90-ої  річниці  юннатівського  руху  в  Україні  у  2015  році,  матеріали

просимо надсилати до 20 січня 2015 року на поштову адресу НЕНЦ: 04074 м. Київ,  вул.

Вишгородська, 19.

Впевнені, що гідне відзначення 90-ої річниці юннатівського руху в Україні сприятиме

піднесенню  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  процесам  духовного  та

національного відродження України.

Контактна  інформація:  тел./факс  430-02-60,  електронна  адреса:  nenc@nenc.gov.ua;

сайт: www.nenc.gov.ua.

З повагою

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький
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