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Керівникам  

місцевих органів управління освітою 

 

Керівникам територіальних громад 

 

Депутатам місцевих рад 

 

За період свого існування центри позашкільної освіти екологічної, 

біологічної, агрономічної, натуралістичної роботи України (станції юних 

натуралістів) акумулювали досвід кращих освітянських традицій. Тисячі 

вихованців стали видатними вчителями-новаторами, організаторами освіти, 

викладачами, вченими, громадськими діячами. 
Сьогодні заклади позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму долучаються до реалізації Концепції екологічної освіти в Україні та 

пріоритетних завдань Державних цільових програм: 

- Державна цільова екологічна програма проведення моніторингу  

навколишнього природного середовища на 2011-2021 роки; 

- Державна цільова програма розвитку водного господарства та 

екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 

року; 

- Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2021-2025 

роки; 

- Програма трудового виховання та бізнес-проєктів; 

- Програма соціальних грантів та акцій; 

- Програма біологізації учнівської та громадської освіченості; 

- Програма культури життя, обдарованості, родинного та національно-

патріотичного виховання тощо. 

Право кожної дитини на позашкільну освіту закріплено у Конституції 

України, Законах України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

Ми впевнені, що від Ваших кроків залежить функціонування та 

розвиток біологічної, екологічної та аграрної позашкільної освіти у регіоні. 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН 

України постійно здійснює моніторинг, організовує нормативне, програмно-

методичне забезпечення в галузі екологічної освіти, біологічного всеобучу та 
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аграрної практики для роботи в гуртках з дітьми за різними віковими 

категоріями. Доступність позашкільної освіти, зокрема для дітей з громад, 

може здійснюватись через: створення нових закладів натуралістичної роботи 

або їхніх філій, відділів; організацію роботи гуртків на базі інших закладів 

освіти; залучення на договірній основі закладів природничої освіти, що 

знаходяться у власності інших територіальних громад. Вирішенням питання 

доступності може стати активізація співпраці з інститутами громадянського 

суспільства, а також із суб’єктами підприємницької діяльності, що провадять 

освітню діяльність у галузі позашкільної освіти. 

Просимо кожного керівника громади, депутатів місцевих рад, 

керівників місцевих органів управління освітою винести конструктивні 

рішення щодо недопущення припинення діяльності центрів позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного напряму (станцій юних натуралістів) у 

Вашій територіальній громаді, забезпечити підтримку та належне їх 

фінансування з метою реалізації конституційного права дітей на здобуття 

ними позашкільної освіти. 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 430-02-

60, 066-731-04-68 (директор НЕНЦ  - Вербицький Володимир 

Валентинович);  email: verbitskiy@nenc.gov.ua; сайт: https://nenc.gov.ua/. 
 

З глибокою повагою та надією на подальшу співпрацю 

 

             Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор В.В.Вербицький 
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