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Щодо проведення колегії директорів
обласних закладів позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму

Шановні колеги!
Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської

молоді  МОН  України  на  2017  р.,  виконуючи  функції  координаційно-методичного  центру  щодо
супроводу позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму в регіонах та з метою підготовки
оновленої нормативно-правової бази функціонування позашкільної освіти у м. Києві 14 -15 грудня
ц.р.  НЕНЦ ініціює проведення колегії  директорів обласних закладів  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного напряму.

Учасників заходу просимо відповідно до нового Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017
№  2145-VIII) висловити  пропозиції  до  діючих  нормативно-правових  документів,  а  саме:  Закону
України «Про позашкільну освіту», «Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів», «Положення про позашкільний навчальний
заклад» (складова: еколого-натуралістичний напрям), Концепції про позашкільну освіту та виховання
(складова: еколого-натуралістичний напрям). 

Також  передбачено  обговорення  проекту  плану  на  2018  р.: всеукраїнських  заходів  з
підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів позашкільної освіти та всеукраїнських і
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю; статутної діяльності
закладів  позашкільної  освіти,  проекту  положення  «Про  Всеукраїнську  науково-методичну  раду
директорів  закладів  позашкільної  освіти  з  питань  модернізації  позашкільної  освіти»  (проект
положення розміщено на сайті НЕНЦ www.nenc.gov.ua). 

У  зв’язку із  процесами  децентралізації  в  Україні,  нажаль,  останнім  часом спостерігається
негативна  тенденція  щодо  об’єднання  (а  частіше  -  ліквідації)  позашкільних  закладів  еколого-
натуралістичного профілю в регіонах. Просимо вас продумати механізм співпраці із громадськими
радами в регіонах в напряму збереження  мережі  закладів позашкільної  освіти  та  пошуки шляхів
входження еколого-натуралістичного напряму в заклади освіти регіону.

Регламент роботи колегії: початок- 14 грудня ц.р., з 11.00 в НЕНЦ.
роз’їзд – 15 грудня ц.р. після 18.00
Просимо вас  у  довільній  формі  до  11 грудня  на  електронну адресу:  victoriya@nenc.gov.ua

повідомити про можливу участь у роботі колегії директорів обласних закладів позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму.

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 
Контактна  інформація:  0(44)  430-02-60,  0982062633  (директор  Вербицький  Володимир

Валентинович), електронна адреса: verbitskiy@nenc.gov.ua; сайт: www.nenc.gov.ua.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
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