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Директорам закладів 

позашкільної освіти 

еколого- натуралістичного 

напряму 

 

 

                                         Шановні колеги! 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15.12.2021 № 1379, Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді в літній період організує заходи з 

учнівською молоддю в дистанційному форматі. Захід є відкритим для всіх 

бажаючих. Національний еколого-натуралістичний центр щодня 

розміщуватиме в Telegram-каналі під назвою «Дистанційка НЕНЦ» 

https://t.me/education_nenc, на сайті НЕНЦ https://nenc.gov.ua/ та на сторінці 

Instagram https://instagram.com/nencoland навчальні матеріали для здобувачів 

освіти в рамках літньої кампанії. З плануванням табірних змін можна буде 

ознайомитись на сайті НЕНЦ в розділі «Літо 2022»:  
з 6 до 10 червня ц. р. у буде проведено Всеукраїнський зліт юних 

дослідників-природознавців (далі – Зліт). У програмі заходу – STEM-

освіта з агробіологічного профілю, профільні майстер-класи, презентація 

професійної майстерності, віртуальна екскурсійна програма тощо. До участі 

у Зльоті запрошуються здобувачі освіти закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти з числа переможців та призерів всеукраїнських 

конкурсів аграрного та біологічного напряму, проведеними НЕНЦ в 2021-

2022 рр. В рамках Зльоту буде проведена науково-практична 

конференція з дослідництва. Просимо до 3 червня подати списки 

учасників науково-практичної конференції юних дослідників-

природознавців та теми виступів на електронну адресу: 

komendantov@nenc.gov.ua (тема листа «ДОСЛІДНИКИ»);  

з 13 до 17 червня ц. р. буде проведено Всеукраїнський збір лідерів 

Дитячого екологічного парламенту (далі - ДЕП). У рамках ДЕП - 

круглий стіл з обміну досвідом роботи регіональних осередків ДЕП та 

юнсекцій товариства охорони природи в дистанційному режимі (підготувати 

та записати відеовиступ - презентацію до 7 хвилин), екологічні естафети, 
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екологічний десант, профільні майстер-класи, флешмоби, екскурсії. До 

участі у ДЕП запрошуються здобувачі освіти закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти 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 з числа 

переможців і призерів всеукраїнських конкурсів екологічного та 

зоологічного напряму, проведеними НЕНЦ в 2021-2022 рр. Просимо до 10 

червня подати відеозапис учасників круглого столу ДЕП на електронну 

адресу nataben@nenc.gov.ua (тема листа «ДЕП»);  

з 20 до 24 червня ц. р. буде проведений Всеукраїнський фестиваль 

патріотичних дій (далі – Фестиваль). У програмі фестивалю – презентації 

кращих досягнень юннатів у напрямі національно-патріотичної діяльності, 

конкурси, майстер-класи, тренінги в дистанційному форматі тощо. До участі 

у Фестивалі запрошуються здобувачі освіти закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти з числа учасників Всеукраїнської дитячо-юнацької 

еколого-патріотичної гри «Паросток», інших заходів патріотичного 

спрямування (підготувати та записати відеовиступ - презентацію до 7 

хвилин). Просимо до 17 червня подати відеозаписи учасників 

Всеукраїнського фестивалю патріотичних дій на електронну адресу: 

mosienko@nenc.gov.ua (тема листа «ПАТРІОТИ»).  

Детальна інформація – за телефоном: (096) 481-21-76; електронна 

пошта: katsurak@nenc.gov.ua (Вікторія Кацурак). 
 

 

 
Директор Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
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