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Директорам обласних закладів
позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму

Щодо графіка проведення Всеукраїнської 
Ювілейної естафети «Стежками
юннатівського руху»

Відповідно  до  результатів  засідання  колегії  директорів  обласних  закладів
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, що відбулася 13 грудня 2019
року  в  Національному  еколого-натуралістичному  центрі  учнівської  молоді  МОН
України,  та  колегіально  прийнятого  рішення,  з  нагоди  святкування  95-річчя
юннатівського руху в  Україні,  у  2020 році  Національним еколого-натуралістичним
центром учнівської  молоді  МОН України спільно з  КЗ Сумської  обласної  ради —
обласним  центром  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю
проводиться  Всеукраїнська  ювілейна  естафета  (далі  —  Естафета)  «Стежками
юннатівського руху» відповідно до Графіка (додаток 1).

При затвердженні графіка проведення Естафети максимально враховувались
всі  надіслані  пропозиції,  але  принцип  сусідства  областей  та  дотримання  термінів
проведення (кінець жовтня) стали ключовими позиціями. 

Педагоги та вихованці закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму завжди спрямовували свою діяльність на формування креативного сучасного
позашкільного  освітнього  простору,  забезпечення  доступності  та  ефективності
позашкільної еколого-натуралістичної освіти. Заходи, які відбудуться в усіх областях,
вкотре доведуть необхідність і важливість еколого-натуралістичної роботи в закладах
освіти як для дітей, так і для місцевих громад в цілому. 

Для публікації на сайті НЕНЦ матеріалів щодо проведених  в рамках Естафети 
заходів просимо надсилати відповідну інформацію (світлини, опис подій тощо) на 
адресу: nenc  @  nenc  .  gov  .  ua .

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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Додаток до листа НЕНЦ
від 05 лютого 2020 року № 31

Графік проведення заходів 
у межах Всеукраїнської естафети «Стежками юннатівського руху»

Область
№
з/п

Яка передає естафету Яка приймає естафету Терміни

м. Київ спільно з НЕНЦ Сумська область 03-04.04.2020
Сумська область Чернігівська область 10-11.04.2020

Чернігівська область Київська область 16-17.04.2020
Київська область Житомирська область 24-25.04.2020

Житомирська область Рівненська область 08-09.05.2020
Рівненська область Волинська область 15-16.05.2020
Волинська область Львівська область 22-23.05.2020
Львівська область Закарпатська область 29-30.05.2020

Закарпатська область Івано-Франк. область 01-02.06.2020
Івано-Франк. область Тернопільська область 05-06.06.2020

Тернопільська область Хмельницька область 08-09.06.2020
Хмельницька область Чернівецька область 12-13.06.2020
Чернівецька область Вінницька область 16-17.06.2020
Вінницька область Черкаська область 19-20.06.2020
Черкаська область Кіровоградська область 23-24.06.2020

Кіровоградська область Одеська область 26-27.06.2020
Одеська область Миколаївська область 04-05.09.2020

Миколаївська область Херсонська область 11-12.09.2020
Херсонська область Запорізька область 18-19.09.2020
Запорізька область Донецька область 25-26.09.2020
Донецька область Луганська область 01-02.10.2020
Луганська область Харківська область 08-09.10.2020
Харківська область Дніпропетровська область 15-16.10.2020
Дніпропетровська

область
Полтавська область 22-23.10.2020

Полтавська область м. Київ спільно з НЕНЦ 29-30.10.2020
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