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Щодо налагодження співпраці
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України (далі – НЕНЦ) запрошує до співпраці.
НЕНЦ – це сучасний центр позашкільної природничої освіти, унікальна
освітня платформа та практична лабораторія з багаторічною історією. Серед
пріоритетних завдань НЕНЦу: виховання екологічно свідомої генерації дітей та
формування в них почуття любові до природи рідного краю.
Сьогодні тут здобувають освіту більше 500 дітей. Понад 2000 учнів
щороку проходять стажування на базі творчих учнівських об’єднань НЕНЦу. В
масових заходах щорічно беруть участь понад 148 754 тис. юних дослідників та
природоохоронців.
НЕНЦ координує роботу 103 профільних закладів позашкільної освіти
(ЕНЦ (СЮН), а також роботу профільних відділень палаців та будинків
творчості дітей та юнацтва, 5 філій, 3 дитячих ботанічних садів, понад 7,6 тис.
творчих учнівських об’єднань, які працюють на базі обласних, районних та
міських еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів).
Заклад має потужну базу для проведення практичного навчання,
реалізації
STEM-орієнтованих
освітніх
і
дослідницьких
проєктів:
сільськогосподарський, зоолого-тваринницький та квітково-декоративний
комплекси, метеомайданчик, дендропарк «Юннатівський», Народний музей
хліба, Всеукраїнський профільний табір оздоровлення та відпочинку «Юннат».
Навчально-дослідна земельна ділянка Центру займає площу 2 га та
складається з відділів: квітково-декоративних рослин, плодово-ягідних культур,
лікарських рослин, ботаніко-рослинницького, колекційного та зоологотвариницького.
Помологічна колекція Центру нараховує понад 500 сортів плодових та
кісточкових культур, ампелографічна – 200 сортів винограду, колекція
квітково-декоративних рослин відкритого ґрунту – 620, закритого – 180 видів.
В учнівському навчально-дослідному тваринницькому комплексі
вирощуються 45 порід кролів та 100 порід сільськогосподарської птиці. У

навчально-тематичній експозиції аквакомплексу - понад 100 видів акваріумних
риб та рептилій, 120 видів водних рослин.
Родзинкою НЕНЦ є дендрологічний парк «Юннатський» (загальна площа
- 13,7 га). Відповідно до функціональної структури закладу освітня діяльність
здійснюється у 34 кабінетах, лабораторіях, 2 комп'ютерних класах та бібліотеці.
Запрошуємо до співучасті у організації та проведенні Всеукраїнських,
обласних та районних освітніх, культурних заходів, конкурсів та акцій,
покликаних сприяти творчому розвитку дітей та молоді, вихованню свідомих
громадян та забезпеченню профорієнтаційної роботи.
З можливих питань звертатись: директор НЕНЦ Вербицький Володимир
Валентинович (електронна адреса: verbitskiy@nenc.gov.ua; тел. 044-430-04-91,
066-731-04-68). Актуальна інформація на сайті — https://nenc.gov.ua .
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