
 

 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

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

  

«02» вересня 2020 р .          № 172 

 

 

Директорам обласних еколого-

натуралістичних центрів 

учнівської молоді (станцій юних 

натуралістів) 
 

Про проведення  ювілейного  

Зльоту юних натуралістів Херсонщини 

 

 

Відповідно до Плану роботи комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради на 2020 

рік та з метою відзначення 75-річниці комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради та 

юннатівського руху в Херсонській області, підведення підсумків еколого- 

натуралістичного напряму роботи з учнівською молоддю 04 вересня 2020 року 

буде проведений ювілейний Зліт юних натуралістів Херсонщини (далі – Зліт). 

 Національний еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді організує 

відеоконференцзв’язок з онлайн-трансляцією події, підключитися до якого можна 

за посиланням:  https://meet.google.com/uha-iyce-wxh. 

Запрошуємо Вас прийняти участь в урочистому Пленумі Зльоту. 

 

Додатки: сценарний план проведення урочистого Пленуму. 
 

 

З повагою, 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор                        В. В. Вербицький 
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Сценарний план урочистого Пленуму, 

присвяченого 75 річниці 

Комунального закладу «Центр  еколого-натуралістичної творчості  

учнівської молоді" Херсонської обласної ради 

 

Дата проведення: 04 вересня 2020 року 

Час проведення: 13.00 – 15.00  

Місце проведення: комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради 

(вул. Чайковського, 236) 
 

12.45.- Зустріч Почесних гостей.  

13.00.-  Урочисте відкриття заходу.  

Вступне слово ведучих.  Оголошення відкриття заходу. Звучить Гімн України. 

Винос Державного прапору.  
13.10.- Представлення почесних гостей. 

13.15.- Виступ гуртка «Екологічний театр».  

13.25.-  Привітання учасників Пленуму головою Херсонської обласної державної 

адміністрації Гусєвим Юрієм Веніаминовичем, вручення нагород. 

13.35.- Привітання учасників Пленуму першим заступником голови Херсонської 

обласної ради Зеленчуком Васильом Васильовичем, вручення нагород. 

13.45.- Виступ гуртка «Екологічний театр». 

13.55.- Привітання учасників Пленуму начальницею управління освіти і науки 

Херсонської обласної державної адміністрації Дробиш Іриною Анатоліївною, 

вручення нагород. 

14.05.-   Відеоконференцчзв’язок: 

          - Вербицький Володимир Валентинович –директор Національного 

еколого-натуралістичного Центр учнівської молоді міністерства освіти і науки 

України, вручення нагород. 

          - Остапчук Валентина Адамівна, директорка Волинського обласного 

еколого-натуралістичного центру, Заслуженого працівника освіти;  

- Климчук Василь Васильович, директор Хмельницького обласного 

еколого-натуралістичного центру; 

- Геревич Олександр Васильович, директор Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру; 

14.30.- Вітання Почесних гостей: 

14.45.- Виступ Вітренко Ельвіри Валентинівни – директорки комунального 

закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради. 

14.55.- Виступ гуртка «Екологічний театр».  

15.00.- Завершення Пленуму. 

 


