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Директорам обласних
 еколого-натуралістичних

 центрів (станцій юних натуралістів)
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  2019  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
13  грудня  ц.р.  НЕНЦ  проводить  колегію  директорів  обласних  закладів
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.

Учасників заходу просимо підготувати тези з пропозиціями щодо: 
 сценаріїв, термінів та місць проведення 95-річчя юннатівського руху в

Україні;
 створення  команди  з  моделювання  майбутнього  розвитку  еколого-

натуралістичних центрів / станцій юних натуралістів;
 механізму  співпраці  з  об’єднаними  територіальними  громадами  в

регіонах в напрямі збереження мережі закладів позашкільної освіти та
пошуків  шляхів  входження  еколого-натуралістичного  напряму  в
заклади  освіти  регіону  (проєкт  договору  про  спільну  діяльність  і
партнерство);

 положення  корпоративного  педагогічного  об’єднання  директорів
закладів  позашкільної  освіти  «Натураліст»  (проєкт  положення  буде
надісланий згодом).

Тези з пропозиціями в електронному вигляді просимо надіслати завчасно
на електронну адресу: anna.nestiuk@nenc.gov.ua.

В  рамках  роботи  колегії  передбачено  обговорення  проєкту  плану  на
2020  р.:  плану  семінарів-практикумів  для  педагогічних  працівників  закладів
позашкільної  освіти  та  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю;  проєкт  положення  «Про  типову
освітню програму закладу позашкільної освіти»; обговорення проєкту програми
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Стратегічного  форуму  з  питань  розвитку  позашкільної  освіти  в  Україні
(19-21 травня 2020 р., м. Полтава) та інших питань.

Регламент роботи колегії: початок — 13 грудня ц.р., з 11:00 в НЕНЦ;
     роз’їзд – 13 грудня ц.р. після 18:00.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає. 

Додаткова  інформація:  0(44)  430-02-60,  098 206 26 33  (директор
Вербицький  Володимир  Валентинович),  електронна  адреса:
verbitskiy@nenc.gov.ua;  430-04-91,  067  766  32  20,  e-mail:
anna.nestiuk@nenc.gov.ua (заступник директора з навчально-методичної роботи
Нестюк Ганна Олегівна). 

Адреса НЕНЦ: м. Київ, вул. Вишгородська, 19. Сайт: https://nenc.gov.ua. 

З повагою

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