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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

  

«07» липня 2020 р.          № 133 

 

Директорам обласних еколого-натуралістичних 

центрів (станцій юних натуралістів) 

Директорам закладів позашкільної освіти 

Директорам закладів загальної середньої освіти  

 

Про проведення Всеукраїнського онлайн 

табору «Дитячий екологічний парламент» 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів 

з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами позашкільної 

освіти), затвердженого наказом Міністерства від 28.11.2019 р. № 1489, з 27 до 30 липня 

ц.р. Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства 

освіти і науки України (далі – НЕНЦ) буде проведений Всеукраїнський онлайн табір 

«Дитячий екологічний парламент» (далі – Табір). 

Програмою Табору передбачено Всеукраїнський збір лідерів дитячого 

екологічного парламенту та представників юнацьких секцій товариств охорони природи 

(далі - ДЕП). У рамках ДЕП – круглий стіл з метою розробки профільних рекомендацій 

щодо формування екологічно свідомого ставлення до світу. 

Новий формат Табору включає профільні майстер-класи, екочеленджі, вікторини, 

фотоквести та відео-завдання. Вожаті табору координуватимуть роботу з дітьми в чаті 

Telegram. Найактивніші учасники отримають призи!  

До участі у Таборі запрошуються учні, віком 10-16 років, (до 5 з області) з числа 

представників регіональних осередків ДЕП, дитячих громадських екологічних 

організацій, юнсекцій товариства охорони природи, екологічних загонів, які діють при 

обласних, районних, міських еколого-натуралістичних центрах, станціях юних 

натуралістів.  

Офіційне відкриття табору відбудеться 27 липня о 11:30 в програмі Zoom. 

Онлайн табір передбачає використання наступних програм: Telegram, Zoom, 

Instagram, Facebook. 

Просимо до 20.07.2020 р. подати списки учасників Табору на електронну 

адресу: valeriiaradchenko140898@gmail.com (тема листа «ОНЛАЙН ТАБІР»), 

заповнивши заявку. Детальна інформація щодо Всеукраїнського онлайн табору 

«Дитячий екологічний парламент»  – за тел.: +38(096)281-04-89 (контактна особа – 

Валерія Радченко), на сайті http://www.nenc.gov.ua. 

НЕНЦ гарантує безпечне літо з користю! 

 

Додаток на 1 арк.  

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор        В. В. Вербицький 

mailto:nenc@nenc.gov.ua
http://www.nenc.gov.ua/


 

Додаток до листа НЕНЦ  

від 07 липня 2020 р. № 133 

 

 

 

Заявка на участь в Всеукраїнському онлайн таборі 

«Дитячий екологічний парламент» 

(27.07.2020-30.07.2020) 
 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. 

учасника 

Дата 

народження 

Контактний 

номер 

телефона 

учасника* 

Назва 

організації, 

закладу 

П.І.Б. та 

контактний 

номер телефона 

та електронна 

адреса 

відповідального 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

 

 

 

 

*ВАЖЛИВО! Координування онлайн табору буде відбуватись в чаті Telegram 

 


