
 

 

 

 

УКРАЇНА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ 
21016, м. Вінниця, вул. Данила Галицького 2, тел. 61-16-56,  

                                                                                              

 

Начальникам відділів освіти 

райдержадміністрацій та ОТГ 

№_______від_______ 

Про проведення обласного етапу Всеукраїнського 

 юннатівського природоохоронного руху 

«Зелена естафета» 2020-2021н.р. 

Вінницька обласна станція юних натуралістів доводить до Вашого відома , 

що відповідно до плану Всеукраїнських і Міжнародних організаційно – 

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік  (за основними 

напрямами освіти), затвердженого наказом МОН від 24.11.2020 №1452 та 

листа Національного еколого – натуралістичного центру  учнівської молоді 

від 02 березня 2021р. №52 «Про проведення фінального етапу 

Всеукраїнського  юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета» 

2020-2021н.р.». Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 

молоді МОН України спільно з комунальним закладом «Черкаський 

обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» з 2 

до 3 червня 2021 року у м. Черкаси буде проведений  фінальний етап 

Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета» 

2020-2021 н. р. (далі - Естафета).  

Відповідно до епідеміологічної ситуації в Україні, прийнято рішення: 

фінальний етап Всеукраїнського  юннатівського  природоохоронного руху 

«Зелена естафета» провести в заочному форматі. Відповідно до положення 

відбірковий обласний етап Естафети буде проведений  16 квітня 2021 року. 

До участі у обласному  етапі Естафети запрошуються команди переможців 



відбіркового районного етапу у складі: 2 учні 7-8 класів закладу загальної 

середньої освіти та 2 вихованці закладу позашкільної освіти відповідного 

віку,  та 1 керівник. Командам-учасникам пропонується заздалегідь записати 

і надіслати на електронну пошту: metodist_syn@ukr.net 

 - відеозапис (звіт-презентацію тривалістю 7 хв. за трьома напрямками: до 15 

квітня 2021 року – додаток 1). 

- обов’язковою є заявка про участь до 12 квітня 2021 року (додаток 2)  на 

електронну адресу: metodist_syn@ukr.net. 

 Детальна інформація -за телефоном  0985391153 (Галина Іваськевич). 

 

 

  

 З повагою Директор  

 Вінницької обласної станції  

 юних натуралістів                                                          О.А. Драгомирецька 
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 Додаток № 1 до листа НЕНЦ № 52 від 02.03.2021 р. 

 I. Напрям «Практична природоохоронна робота»: 

 - насадження лісу, лісосмуг, заліснення крутосхилів, допомога лісництвам;  

- впорядкування території парків, скверів, алей. Посадка лісових та 

декоративних порід, плодово-ягідних кущів. Закладання нових дендропарків, 

парків, садів, квітників тощо;  

- впорядкування територій та об'єктів природно- заповідного фонду (за 

погодженням з їх адміністраціями); 

 - поповнення видового складу парків та дендропарків екзотичними та 

реліктовими деревними та чагарниковими породам; 

- розчищення та впорядкування джерел, криниць, прибережних захисних 

смуг водних об'єктів; - благоустрій дитячих та спортивних майданчиків, 

територій, прилеглих до навчальних закладів; 

 - впорядкування місць масового перебування та відпочинку населення. 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

 - масовий збір та здача на вторинну переробку тверді побутові відходи 

(пластик, папір, скло, метал);  

- благоустрій та упорядкування меморіальних комплексів, пам'ятників, місць 

масового поховання; - виготовлення та розвішування шпаківень, синичників і 

годівничок для птахів; 

 - заготівля кормів, підгодівля птахів та тварин взимку; 

- порятунок мальків риб з пересихаючих водойм. Заходи для врятування риби 

від задухи взимку; 

 - охорона від руйнування мурашників, (огородження мурашників, 

встановлення аншлагів);  

- прокладання та впорядкування зупинок екологічних стежок та інша 

практична природоохоронна робота.  



   II. Напрям: «Просвітницька природоохоронна робота»:  

агітація до виконання природоохоронних заходів серед школярів та 

учнівської молоді, 

 робота юнацьких секцій Українського товариства охорони природи, 

діяльність та заходи до міжнародного Дня Землі, 

 Дня Довкілля в Україні, міжнародного Дня охорони навколишнього 

природного середовища, а також інших природоохоронних та екологічних 

свят.  

III. Напрям: «Навчально-виховна робота з охорони 

природи».  

Освітньо-виховні заходи на екологічних стежках, в «Зелених класах», у 

лісництвах, на територіях природно-заповідного фонду тощо 

 

Додаток № 2 до листа НЕНЦ № 52 від 02.03.2021 р. 

Заявка на участь у Всеукраїнському юннатівському 

природоохоронному русі «Зелена естафета» 

1. Район, ОТГ ____________________. 

2. Керівник команди ___________________________________________.  

3. Контактний телефон_________________________________________. 

Команда закладу загальної середньої освіти: 

_________________________________________________________ 

(навчальний заклад) з/п ПІБ Дата народження Навчальний заклад (школа, 

клас) Домашня адреса  

1. 2. Команда закладу позашкільної освіти: 

_________________________________________________________ 

(позашкільний заклад) з/п ПІБ Дата народження Позашкільний заклад, 

гурток. Домашня адреса 1. 2.  

 


