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№ 191
Керівникам закладів позашкільної та
загальної середньої освіти

Щодо проведення
Всеукраїнської ювілейної естафети
«Стежками юннатівського руху»
Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру від 03
січня 2020 р. № 01 повідомляємо, що присвячена 95-річчю юннатівського руху
Всеукраїнська
ювілейна
естафета
«Стежками
юннатівського
руху»,
відтермінування якої відбулося в зв’язку з карантином, буде розпочата з 10 вересня
ц. р. на базі співорганізатора заходу комунального закладу Сумської обласної ради
— обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, а
завершиться 07 листопада ц. р. на базі організатора і координатора заходу —
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України.
Просимо до 10 вересня узгодити (підтвердити) графік проведення Естафети
відповідно до умов проведення заходу (див. додаток 1).
Обласним закладам позашкільної освіти заздалегідь розробити Програму
Естафети, що включатиме майстер-класи, квести, виступи колективів екологічної
просвіти, круглі столи, флешмоби, ток-шоу, екологічні акції, обмін досвідом
роботи, конкурсно-пізнавальні, екскурсійні програми, конференції, інші заходи з
передачі Естафети, за участю керівників місцевих органів державної виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, ветеранів юннатівського руху, колективів
екологічної просвіти, представників органів учнівського самоврядування,
активістів природоохоронних екологічних акцій, педагогів та ін.
Для оперативного вирішення організаційних питань, педагогічні колективи
обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) мають
визначити відповідальну особу, інформацію про яку (ПІБ, номер мобільного
телефону) надати до 10 вересня 2020 р. на електронну адресу ОЦПО та РТМ
(center-ocpo@ukr.net).
Перебіг Естафети буде висвітлюватись у центральних засобах масової
інформації та на сайті НЕНЦ.
Увага! Заходи мають проводитися з дотриманням усіх санітарноепідеміологічних вимог.

Координатор проєкту — Сьома Світлана Олексіївна (тел. 066-244-61-97).
З повагою

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

Додаток 1
до листа НЕНЦ
від 04 вересня 2020 р. № 191

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЮВІЛЕЙНОЇ ЕСТАФЕТИ
«СТЕЖКАМИ ЮННАТІВСЬКОГО РУХУ»
Організатором і координатором Всеукраїнської ювілейної естафети
«Стежками юннатівського руху» є Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (далі НЕНЦУМ).
Співорганізатором – комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (далі ОЦПО та РТМ).
Естафета проводиться з 10 вересня по 07 листопада 2020 року.
Графік її проведення затверджується наказом НЕНЦУМ. НЕНЦУМ
проводить роботу щодо висвітлення перебігу Естафети у центральних засобах
масової інформації та на власному сайті.
Карантинні обмеження внесли корективи у порядок проведення Естафети.
Естафета стартує в комунальному закладі Сумської обласної ради –
обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Далі
згідно з графіком Новою поштою атрибути Естафети надсилаються до іншої
області.
У кожній області, готуючись до передачі Естафети, заклади позашкільної
освіти заздалегідь розробляють Програму Естафети, що включає різноманітні за
змістом форми роботи з дітьми та учнівською молоддю (майстер-класи, квести,
виступи колективів екологічної просвіти, круглі столи, флешмоби, ток-шоу,
екологічні акції, обмін досвідом роботи, конкурсно-пізнавальні, екскурсійні
програми, конференції, інші заходи з передачі Естафети, до участі в яких
запрошуються керівники місцевих органів державної виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, ветерани юннатівського руху, колективи екологічної
просвіти, представники органів учнівського самоврядування, активісти
природоохоронних екологічних акцій, педагоги, ін. Заходи мають проводитися з
дотриманням усіх санітарно епідеміологічних вимог.
За підсумками проведення заходів кожна область готує фотозвіт, який
висвітлюється на сайті НЕНЦУМ, сайтах закладів позашкільної освіти, в
регіональних засобах масової інформації.
Співорганізатор здійснює координацію проведення Естафети, відслідковує
дотримання учасниками Естафети термінів її проведення та своєчасність
пересилання естафетних атрибутів.
Атрибути Естафети:
• перехідний естафетний кубок;
• естафетна книга (складається з 25 аркушів з назвами областей, на кожну
область – 1 аркуш. Усі бажаючі мають змогу на своїй сторінці написати про

свої роздуми, враження, відгуки, побажання щодо подальшого розвитку
еколого-натуралістичного руху.
Остання сторінка Книги відведена Автономній Республіці Крим. Тому всі
області мають долучитися до заповнення цієї сторінки (спогади, побажання, слова
підтримки тощо). Об’єм тексту – до 5 речень.
Для оперативного вирішення організаційних питань, педагогічним
колективам обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)
слід визначити відповідальну особу, інформацію про яку (ПІБ, номер мобільного
телефону) надати до 10 вересня 2020 р. на електронну адресу ОЦПО та РТМ
(center-ocpo@ukr.net.).

Орієнтовний графік
проведення Всеукраїнської естафети «Стежками юннатівського руху»
Область
№ Яка передає естафету
Яка приймає
Орієнтовні терміни
з/п
естафету
Сумська область
Чернігівська область
10-11.09.2020
Чернігівська область
Київська область
12-14.09.2020
Київська область
Житомирська область
15-16.09.2020
Житомирська область
Рівненська область
17-18.09.2020
Рівненська область
Волинська область
19-21.09.2020
Волинська область
Львівська область
22-23.09.2020
Львівська область
Закарпатська область
24-25.09.2020
Закарпатська область
Івано-Франк. область
26-28.09.2020
Івано-Франк. область Тернопільська область
29-30.09.2020
Тернопільська область Хмельницька область
01-02.10.2020
Хмельницька область
Чернівецька область
03-05.10.2020
Чернівецька область
Вінницька область
06-07.10.2020
Вінницька область
Черкаська область
08-09.10.2020
Черкаська область
Кіровоградська
10-12.10.2020
область
Кіровоградська
Одеська область
13-15.10.2020
область
Одеська область
Миколаївська область
16-17.10.2020
Миколаївська область
Херсонська область
18-19.10.2020
Херсонська область
Запорізька область
20-21.10.2020
Запорізька область
Донецька область
22-23.10.2020
Донецька область
Луганська область
24-26.10.2020
Луганська область
Харківська область
27-28.10.2020
Харківська область
Дніпропетровська
29-30.10.2020
область
Дніпропетровська
Полтавська область
31-02.11.2020
область
Полтавська область
м. Київ
03-04.11.2020
м. Київ
НЕНЦУМ
05-07.11.2020

