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Директорам обласних закладів
позашкільної освіти (СЮН)
Щодо 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 95річчя юннатівського руху в Україні, у 2020 році Національним екологонатуралістичним центом учнівської молоді МОН України спільно з КЗ Сумської
обласної ради — обласним центром позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю буде проведено Всеукраїнську ювілейну естафету (далі
— Естафета) «Стежками юннатівського руху» (умови проведення додаються).
З огляду на необхідність розроблення та затвердження графіка Естафети,
педагогічним колективам обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій
юних натуралістів) пропонуємо визначитися із взаємовідвідуванням закладів
позашкільної освіти, враховуючи сусідство областей. Важливо врахувати, що до
кінця жовтня Естафета має бути завершена.
Просимо Вас погодити терміни та зміст заходів з КЗ Сумської обласної
ради — обласним центром позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю.

Пропозиції надсилати до 17 січня 2020 р. на електронну адресу:
orphidea73@gmail.com.

Вони

будуть

узагальнені

та

направлені

до

Національного еколого-натуралістичного центру МОН України для прийняття
управлінського рішення.
З метою посилення інформативності заходу, пропонуємо матеріали
проведення Естафети висвітлювати на сайті НЕНЦ.
Додаткова інформація: тел./факс (044) 430-02-60, моб. тел.: 098 206 26 33
(директор

Вербицький

Володимир

Валентинович),

електронна

адреса:

verbitskiy@nenc.gov.ua.
З повагою та надією на плідну співпрацю

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

Додаток до листа НЕНЦ
від 03 січня 2020 р. № 01
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ЮВІЛЕЙНОЇ ЕСТАФЕТИ
«СТЕЖКАМИ ЮННАТІВСЬКОГО РУХУ»
Загальні положення
Проведення Всеукраїнської естафети «Стежками юннатівського руху»
(далі — Естафета) сприятиме пропаганді юннатівського руху, упровадженню в
роботу закладів освіти інтегрованих напрямів навчально-творчої роботи, що
забезпечують доступність та підвищення якості позашкільної екологонатуралістичної освіти; приверненню уваги громадськості, місцевих органів
державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування до проблем
організації освітньої, дозвіллєвої еколого-натуралістичної роботи з дітьми та
учнівською молоддю; поширенню перспективного педагогічного досвіду
роботи.
Мета Естафети
Формування креативного позашкільного освітнього простору шляхом
популяризації сучасних форм еколого-натуралістичної роботи в закладах
позашкільної освіти засобами просвітницької та соціально-педагогічної
діяльності; розширення форм співпраці закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму з різних областей України, педагогічних та
учнівських колективів.
Умови проведення Естафети
Організатором і координатором Естафети є Національний екологонатуралістичний центр (далі — НЕНЦ).
Естафета проводиться з квітня по червень і восени - з вересня по жовтень
2020 року.
Графік її проведення затверджується наказом Міністерства освіти і науки
України.
НЕНЦ забезпечує виготовлення естафетної атрибутики (естафетний кубок
і книгу) та проводить підготовчу роботу щодо виготовлення відеофільму
«Стежками юннатівського руху» за підсумками Естафети.
Естафета стартує у закладі освіти м. Києва. Далі згідно з графіком
делегація з однієї області приїздить на 2-3 дні в іншу область. Таким чином,
кожна область один раз приймає делегацію з іншої області та один раз відвідує
іншу область.
Кількісний склад делегації – 20-25 осіб. До складу делегації можуть
входити: колектив екологічної просвіти, представники органів учнівського

самоврядування, активісти природоохоронних екологічних акцій, педагоги,
ветерани юннатівського руху. Делегацію очолює керівник (заступник) обласного
управління (департаменту) освіти і науки, директор обласного закладу
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.
Програма перебування делегації узгоджується заздалегідь керівниками
обласних закладів позашкільної освіти обох областей та координатором
Естафети. До програми мають бути включені різноманітні за змістом сучасні
форми роботи з дітьми та учнівською молоддю (майстер-класи, квести, виступи
колективів екологічної просвіти, круглі столи, флешмоби, ток-шоу, екологічні
акції, обмін досвідом, конкурсно-пізнавальні, екскурсійні програми, святкові
заходи з передачі Естафети тощо).
До участі в заходах запрошуються керівники місцевих органів державної
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, працівник НЕНЦ –
куратор області.
Перебіг Естафети (щоденник) висвітлюється на сайті НЕНЦу, сайтах
закладів позашкільної освіти, у регіональних засобах масової інформації.
За підсумками проведення естафети кожна область готує відеоролик про
перебіг естафетних заходів, з яких буде змонтовано фільм «Стежками
юннатівського руху».
Атрибути Естафети:
• перехідний естафетний кубок;
• естафетна книга (складається з 25 чистих аркушів з назвами областей, на
кожну область – 1 аркуш. Усі бажаючі матимуть змогу на своїй сторінці
написати про свої роздуми, враження, відгуки, побажання щодо
подальшого розвитку еколого-натуралістичного руху).
Залучаючись до участі в естафеті, діти отримають можливість
продемонструвати свої знання, уміння, навички; презентувати досягнення;
поспілкуватися у неформальній обстановці з ровесниками, які мешкають у
іншій області; познайомитися з історичними, природними пам’ятками України;
розробити спільні проєкти, плани подальшої співпраці тощо.
Таким чином, відзначення 95-річчя юннатівського руху в Україні не
обмежиться одним заходом, а стане широкомасштабною акцією, що ґрунтується
на зв’язку багатьох поколінь юннатів України.

Орієнтовний графік
проведення заходів у межах Всеукраїнської естафети «Стежками
юннатівського руху»
№
з/п

Яка передає
естафету
м. Київ спільно з
НЕНЦ + Полтавська
область(за бажанням)
Сумська область
Чернігівська область
Київська область
Житомирська область
Рівненська область
Волинська область
Львівська область
Закарпатська область
Івано-Франк. область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область
Вінницька область
Черкаська область
Кіровоградська
область
Одеська область
Миколаївська область
Херсонська область
Запорізька область
Донецька область
Луганська область
Харківська область
Дніпропетровська
область
Полтавська область

Область
Яка приймає
естафету
Сумська область

Терміни
03-05.04.2020

Чернігівська область
Київська область
Житомирська область
Рівненська область
Волинська область
Львівська область
Ужгородська область
Івано-Франк. область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область
Вінницька область
Черкаська область
Кіровоградська
область
Одеська область

10-12.04.2020
16-18.04.2020
24-26.04.2020
08-10.05.2020
15-17.05.2020
22-24.05.2020
29-31.05.2020
01-03.06.2020
05-07.06.2020
08-10.06.2020
12-14.06.2020
16-18.06.2020
19-21.06.2020
23-25.06.2020

Миколаївська область
Херсонська область
Запорізька область
Донецька область
Луганська область
Харківська область
Дніпропетровська
область
Полтавська область

04-06.09.2020
11-13.09.2020
18-20.09.2020
25-27.09.2020
02-04.10.2020
09-11.10.2020
16-18.10.2020

м. Київ

29-31.10.2020

26-28.06.2020

23-25.10.2020

