
 

 

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 

  

«29» жовтня 2020 р.           № 225 

 
Директорам закладів позашкільної та 

загальної середньої освіти 

 

Про проведення Декади юннатівського 

вогника з нагоди святкування  

95-річчя юннатівського руху в Україні 

  

З нагоди святкування 95-річчя юннатівського руху в Україні Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді проводить декаду юннатівського 

вогника.  

Кожному обласному закладу позашкільної освіти пропонуємо заздалегідь 

розробити Програму юннатівського вогника (тривалість до 60 хвилин), який 

включатиме прямий ефір, що інформуватиме здобутки обласних, міських та районних 

ЕНЦ (СЮН), ветеранів юннатівського руху, вихованців. Формат ефіру: круглі столи, 

конференції, новації закладів позашкільної освіти, флешмоби, ток-шоу, екологічні акції, 

екскурсії та інші форми роботи, що висвітлюють досягнення юних натуралістів області 

за 95 років юннатівського руху в Україні. Додаткові матеріали у вигляді відеофільмів, 

слайд шоу, презентацій надсилаються окремо і будуть додані посиланнями до запису 

даного заходу. 

Регламент онлайн-заходу: проведення з 16 листопада по 27 листопада ц. р. 

початок о 10:00. Орієнтовна тривалість – з 10.00 по 12.00. Для включення необхідно 

перейти за посиланням:, активувати на ноутбуці, планшеті або смартфоні вебкамеру 

та мікрофон.  

Модератор – 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. 

Перебіг Декади буде висвітлюватись у центральних засобах масової інформації 

та на сайті НЕНЦ. 

Увага! Заходи мають проводитися з дотриманням усіх санітарно- 

епідеміологічних вимог. 

Просимо до 10 листопада узгодити (підтвердити) графік проведення Декади 

(див. додаток 1). 

Координатор проєкту — Турченюк Олександр Михайлович (тел. 066-160-89-32), 

електронна адреса: turchenyuk@nenc.gov.ua. 
 

З повагою 

 

 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук,  
професор В. В. Вербицький 
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Додаток 1  

до листа НЕНЦ № 225 

від 29 жовтня 2020 р.  

 

Орієнтовний графік 

проведення Декади юннатівського вогника 

№ 

з/п 

Область Дата Час ПОСИЛАННЯ 

 Урочисте відкриття 16.11 10.45 https://meet.google.com/jmj-hmtv-axy 

1 Вінницька 11.00 

2 Дніпропетровська  12.00 https://meet.google.com/duv-rqxp-kqb 

3 Донецька  17.11 10.00 https://meet.google.com/egi-geag-qbm 

4 Житомирська  11.00 https://meet.google.com/ebe-tvee-rtv 

5 Закарпатська  12.00 https://meet.google.com/xhd-gaij-nwz 

6 Запорізька  18.11 10.00 https://meet.google.com/oau-tafn-vbd 

7 Івано-Франківська  11.00 https://meet.google.com/mce-rxwz-aff 

8  Київська  12.00 https://meet.google.com/bsf-fqkn-uwo 

9 Кіровоградська  19.11 10.00 https://meet.google.com/hgc-cwft-ouw 

10 Луганська  11.00 https://meet.google.com/ntf-pjoy-oos 

11 Львівська  12.00 https://meet.google.com/ytd-qnhr-rex 

12 Миколаївська  20.11 10.00 https://meet.google.com/smd-hdsd-gca 

13 Одеська  11.00 https://meet.google.com/exg-uigz-kvx 

14 Полтавська  12.00 https://meet.google.com/xrn-fmbc-ihg 

15 Рівненська  23.11 10.00 https://meet.google.com/gow-ejek-cys 

16 Тернопільська  11.00 https://meet.google.com/pvk-ijqp-jrw 

17 Сумська  24.11 10.00 https://meet.google.com/khe-fips-mxj 

18 Харківська  11.00 https://meet.google.com/npm-fcwz-ssq 

19 Херсонська  25.11 10.00 https://meet.google.com/wpb-iibg-pyt 

20 Хмельницька  11.00 https://meet.google.com/cbk-pjur-rva 

21 Черкаська  26.11 10.00 https://meet.google.com/edb-tmhq-vji 

22 Чернівецька  11.00 https://meet.google.com/ght-qzii-vjf 

23 Волинська 12.00 https://meet.google.com/hro-amnq-yex 

24 Чернігівська  27.11 10.00 https://meet.google.com/ikv-ytmq-vyv 

25 м. Київ 11.00 https://meet.google.com/xeq-iewx-hhv 
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