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Педагоги ЗОЕНЦ новий навчальний рік 
зустріли на Тисі і провели екологічний 

челендж 
Такий неординарний семінар-практикум пройшов під назвою 

„Природа об’єднує, природа надихає, природа рятує, природа 

благає про допомогу”.  Цій же темі, за пропозицією НЕНЦ 
присвячуватимуться перші заняття учнівських об’єднань у 

Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі 
учнівської молоді. 

Сам челендж обіцяв бути цікавим і захоплюючим. Вже 
переїжджаючи до міста Хуст, місця призначення заходу, педагоги 

ЗОЕНЦ побували у Меморіальному парку  Красне поле, де 
вшанували загиблих захисників Карпатської України. 

А потім, за кілька кілометрів, у передмісті Хуста  – 
мальовнича галявина, де розташовуються учасники челенджу, а 

це педагоги ЗОЕНЦ та керівники гуртків Іршавського та 
Хустського районів. Відрадно, що до семінару долучилися  

педагоги із Хустського районного  еколого-туристичного центру 
учнівської молоді, члени громадської ради при Закарпатській 
ОДА, Закарпатського обласного товариства охорони природи та 

клубу „Бокораш”. 

    
 
Прибувши, відразу прибираємо залишене сміття горе-

відпочивальниками, взявши участь у міжнародному флешмобі з 
очищення навколишньої природи „До” і „Після”. 

Далі  проводимо практичні заняття для педагогів-новачків – 
розставляємо намети та запалюємо багаття, де готуємо одну із 

традиційних закарпатських страв бограч. Чоловіки монтують 
плавзасоби –  катамарани. 

Опісля сідаємо за круглий стіл і відповідно до програми 
виїзного семінару-практикуму ділимося думками щодо початку 
нового навчального року, впровадження нових інноваційних,  
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креативних форм і методів реалізації освітнього процесу. У 

природоохоронному аспекті обговорюємо шляхи  ефективного 
виховання юннатів у напрямі дослідження ними рослинного і 

тваринного світу, дбайливого, економного  ставлення до 
використання природних ресурсів,   вироблення якостей свідомої,  

активної діяльності молоді у збереженні природи в її 
багатогранному і колоритному розмаїтті об’єктів та явищ. 

Зосереджуємо педагогів  на  участі своїх творчих об’єднань та 
допомозі навчальним закладам з якими підтримуємо зв’язки  в 

природоохоронних заходах ”Майбутнє лісу у твоїх руках”, ”Ріки 
мого дитинства”. 

     
 
Другий день програми челенджу також практичний і цікавий 

– на всіх чекає пізнавальна еколого-краєзнавча подорож  річкою 
Тиса. Тут, веслуючи на катамарані, кожен може позмагатись у 

своїй силі та здоров’ї з гірською швидкоплинною річкою. Адже 
невпинність могутньої течії води приваблювала  людину ще з 

давніх давен і знаходила своє втілення у народній поезії та 
образотворчому мистецтві. Наш народ оспівував її життєдайну 

силу, енергію, красу в піснях, зображав в малюнках, вишивках,  
скульптурах  і заповідував берегти цей найкоштовніший скарб 

природи. 
Пройдено по воді 26 кілометрів. Відчувається втома, проте 

приємно. Для учасників  сплав став невеличкою перемогою  та 

випробовуванням на витримку і наполегливість.  Поблизу 
міжнародного угорсько-українського клубу з водного туризму 

завершуємо водну частину  обмінюємось враженнями про почуте, 
відчуте й побачене. 

Підсумовуючи  челендж, голова громадської ради при 
Закарпатській ОДА, член колегії департаменту освіти і науки ОДА 

Михайло Греньо та директор ЗОЕНЦ Олександр Геревич вручили 
кожному  свідоцтво та пам’ятну медаль про участь в еколого-

патріотичній і пізнавальній, природоохоронній  акції. Запросили, 
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запропонували й порадили всім стати однодумцями – активними  і 

свідомими природоохоронцями. 

 
Відбулось відкриття Всеукраїнського 

форуму учнівських трудових 
об’єднань 

   
 

10 вересня 2019 року для 130 учасників зі всієї України 
відбулося урочисте відкриття Всеукраїнського форуму учнівських 

трудових об’єднань (далі – Форум), який проходить на базі 
Українського дитячого центру «Молода гвардія» у м. Одесі. 

На церемонії відкриття юних аграріїв з областей України 
вітали: Едуард Броніславович Лебединський – генеральний 

директор дитячого центру «Молода гвардія»; Микола 
Олександрович Пінчук – завідуючий відділом аграрних досліджень 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України; Анастасія Володимирівна 

Сичова – начальник відділу молодіжної політики, позашкільної 
освіти та виховної роботи управління соціальної роботи, 

фінансово-ресурсного забезпечення та молодіжної політики 
Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної 

адміністрації; Дмитро Іванович Макосій – директор Одеського 
обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. 
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Програма Форуму розпочалася з традиційного 

сільськогосподарського квесту «Україна – аграрна країна». 
Завдання, що були запропоновані учасникам, допомогли виявити 

не аби які знання у сфері сільського господарства, лісництві, 
квітництві та тваринництві. Продемонструвати свої знання 

англійської мови, пригадати традиційно українських тварин, 
птахів та комах, що вважаються справжніми символами нашої 

батьківщини. Продемонструвати на практиці розвинутість 
тактильного почуття або інтуїції, за допомогою різновиду 

найчастіше вживаних зернових культур. А чи не найголовніше, 
продемонстрували справжню командну єдність та націленість на 
результат, де думка кожного учасника команди може стати 

вирішальною в загальному заліку. 
Боротьба між командами була настільки запеклою, що журі 

квесту прийняло рішення про збільшення призових місць у фіналі. 
Таким чином: 

І місце (з кількістю балів 77) посіли збірні команди 
«Землероби» та «Динаміт»; 

ІІ місце (76 балів) посіли збірні команди «404 Error» та 
«Броколлі»; 

ІІІ місце (75 балів) посіли збірні команди «7 елемент» та «Еко 
way». 

11.09.2019 року став днем отримання практичних знань для 
учасників Всеукраїнського форуму учнівських трудових об’єднань. 

Розподілившись на групи, діти від 12 років вирушили на 
екскурсію до агропідприємства «Еврика» та науково – 

дослідницької лабораторії «Sengenta», а діти молодше 12 років 
стали учасниками тренінгу зі здорового харчування «Трофологія, 

нутриціологія». 

    
Під час відвідування лабораторій «Sengenta», форумчані 

отримали можливість не тільки дізнатися або пригадати такі 
поняття як: інсектициди, фунгіциди, гербіциди. Але і побачити 

наживо вплив деяких препаратів на пророщування насіння та 
розвиток рослини. Познайомитися з методикою пророщування 

рослин в «кліматичній кімнаті» та в цілому з процесом дослідження 
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якості насіння. А ще отримали маленькі приємні подарунки на 

згадку від лабораторії «Sengenta». 
Головними технологом та агрономом агропідприємства 

«Еврика» була проведена екскурсія по виробничим цехам 
підприємства. Учасникам було цікаво на власні очі побачити 

теплиці, де пророщують сажанці для посадки, процес відбору та 
переробці вирощених овочів. Подивитися на механізовану лінію 

по маркуванню вже готової продукції. Та дізнатися про 
організацію виробничого процесу в загалом. 

На тренінгу «Трофологія, нутриціологія» від фахівців 
Приватного позашкільного навчального закладу «Одеський 
валеологічний центр» діти дізналися як дотримуватися принципів 

здорового харчування. 
12.09.2019 року – 3й день Всеукраїнського форуму 

учнівських трудових об’єднань для його учасників – став днем 
науково-практичної конференції, який пройшов під гаслом «Я – 

бренд своєї країни», що є головною темою виступів цього року. 
9 представників з Волинської, Донецької, Київської, Одеської 

та Сумської областей нашої країні, звітами своїх різнопланових 
робіт доводили, що майбутнє України в надійних та небайдужих 

руках. Агропромислові проекти, ландшафтні та мистецькі – і це 
далеко не весь перелік питань, що були освітлені в рамках 

конференції. 

    
 
До складу традиційного журі з представників Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (Пінчук М.О.) 

та співробітників еколого-натуралістичного підрозділу Одеського 
обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання 

(Галюткіна В.В., Чвікова Л.В., Задерей О.В.) в цьому році 
приєдналась заступник декана факультету ветеринарної 

медицини та біотехнології Одеського державного аграрного 
університету Коренєва Жанна Борисівна. 

Найкращою роботою науко-практичної конференції 
Всеукраїнського форуму учнівських трудових об’єднань 2019 року 

було визнано проект «Герпетофауна заповідних зон Півночі 
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Донецької області та тенденції до її змін» Скряги Валерії (Донецька 

область). 
Наснаги та сміливость наших учасникам, для подальших 

цікавих проектів на благо нашої країни. 

   

Лісівничий тиждень в закладах освіти 

Шепетівщини 

Відповідно до рішень колегії Державного агентства лісових 

ресурсів України від 23.05.2019 року і 27.06.2019 року 
лісогосподарські підприємства Хмельницького обласного 

управління лісового та мисливського господарства  оголосили 
проведення 09-15 вересня 2019 року лісівничого тижня, до участі 

в якому протягом цих днів активно долучили педагогів і учнівські 
колективи місцевих закладів освіти, органи самоврядування та 

громадськість, максимально привернувши увагу територіальних 
громад Хмельниччини до проблем охорони, захисту і збереження 

лісів рідного краю. 

    
 
Заходи Тижня приурочувалися до професійного свята – Дня 

працівника лісу, який щорічно відзначають в третю неділю 

вересня працівники лісового господарства, лісової, деревообробної 
та целюлозно-паперової промисловості України, а в цьому році – 

15 вересня. 
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В переліку спільних заходів було передбачено: 

Прес-конференція керівника Держлісгоспу для місцевих ЗМІ; 
Фотовиставка на лісівничу тематику у закладах освіти, 

громадських місцях та підсумкова фотовиставка в приміщенні 
лісгоспу; 

Дитячі конкурси малюнків і фото на лісівничу тематику з 
відзначенням їх кращих учасників та переможців; 

Озеленення закладів загальної середньої та позашкільної 
освіти, дитячих садочків, інших соціальних об’єктів; 

Виставки-продажі товарів народного споживання, 
недеревних лісових продуктів; 

Виїзні засідання з представниками ОТГ та органами місцевої 

влади, виїзні тури «Стань лісівником». 
Зустрічі з учнями і вихованцями закладів освіти (учнівські 

лісництва, гуртки юних лісівників, «зелені патрулі») та тематичні 
уроки, заняття й лекції для них і їх педагогів. Презентації 

навчальної літератури на лісознавчу, лісогосподарську і 
природоохоронну тематику. 

    
 

Яскравим прикладом цікавого й змістовного проведення 
заходів Тижня і ефективного співробітництва лісівників з 

освітянами є Державне підприємство «Шепетівське лісове 
господарство», дирекція якого та працівники колективу щоденно 

проводили комплекс заходів, рекомендованих Державним 
агентством лісових ресурсів України, Хмельницьким ОУЛМГ та 
Департаментом освіти і науки Хмельницької ОДА, приділяючи 

значну увагу співпраці з дирекціями й педколективами закладів 
освіти Шепетівщини, а особливо тим школам, де під патронатом 

лісгоспу діють учнівські лісництва та гуртки юних лісівників. 
Згідно з наміченим планом заходів Тижня, відбулися зустрічі 

з юними лісівниками шкільних учнівських лісництв директора 
лісгоспу Сасюка В.М. 

Володимир Михайлович разом з інженером лісових культур 
Кирильчук А.О. відвідав учнівські лісництва «Барвінок» 

(Шепетівська ЗОШ №4) та «Юнацька варта» (Шепетівський НВК 
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№3), де поспілкувався з їх вихованцями про важливість лісу в 

житті людини та участі школярів у збереженні лісових багатств 
рідного краю для сьогодення і прийдешніх поколінь. 

Під час зустрічі він презентував їм книгу «Юні лісівники – 
майбутні господарі лісів Батьківщини», яку написав їх земляк, 

керівник зразкового учнівського лісництва «Пліщинське» М.А. 
Зведенюк. Даруючи школам примірники книги, Володимир 

Михайлович висловив надію, що цей навчально-методичний 
посібник стане настільною книгою керівників гуртків та 

полегшить роботу для педагогів – керівників учнівських лісництв. 
Варто відзначити, що на шкільних лінійках лісівники 

Державного підприємства «Шепетівське лісове господарство» 

урочисто вручили цю книгу усім школам, де діють учнівські 
лісництва і гуртки юних лісівників. 

Відповідно до підсумків лісівничого тижня, який переконливо 
показав важливість пропагування знань про ліс і його охорону, 

захист та лісогосподарської справи в громадському середовищі і, 
особливо, серед неповнолітніх, будуть відзначені організаторами 

всі його активні учасники та переможці конкурсів. 
 

Екскурсійна педагогіка в практиці 

роботи позашкілля 

10 – 11 вересня 2019 року гостинно, з хлібом-сіллю, зустрічав 
Волинський ОЕНЦ та герої з «Лісової пісні» – Мавка і Лукаш групу 

педагогів Буковини, учасників семінару-практикуму «Екскурсійна 
педагогіка», представників Чернівецького обласного, 

Чернівецького міського та Сторожинецького центрів еколого-
натуралістичної творчості  учнівської молоді. 

   
В цікавому спілкуванні пройшло обговорення  діяльності 

різнопланових напрямків роботи екологічних центрів, питань 
інноваційної проектної діяльності, впровадження інклюзивної 

освіти в позашкіллі, обмін досвідом з управлінської діяльності, 
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ведення навчального процесу, зокрема, керівника гуртків 

Волинського центру, члена правління ГО «Братство бджолярів 
землі Волинської «Ройовий стан», Марії Шотік. 

Буковинці відвідали навчальні кабінети Волинського ОЕНЦ, 
навчально-дослідну земельну ділянку, галерею кімнатних рослин, 

музей Волинського лісу, живий куточок, дендрарій. Відмітили 
високу професійність, творчість колективу волинських колег, 

любов до своєї справи. 

   
 

Ще одним із завдань семінару – було ознайомлення 
чернівецьких позашкільників з екскурсійною діяльністю КП 

«Луцький зоопарк», налагодження співпраці. Завдяки зверненню  
Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА до директора 

зоопарку Денисенко Людмили Петрівни була досягнена 
домовленість безкоштовної передачі тварин Чернівецькому 

ОЦЕНТУМ для контактного зоомайданчика пам’яті Василя 
Аксенина. 

Педагоги були вражені чудовими умовами утримання та 
розведення мешканців зоопарку, досвідом догляду, знаннями і 

вмінням колективу і директора, ландшафтним дизайном 
території. 

Пара павичів, кури декоративних порід стануть ще однією з 
родзинок контактного зоомайданчика, радістю для його 

відвідувачів. 
За два насичених та цікавих дні педагоги не лише 

обмінювались досвідом, а й продуктивно провели дозвілля: 

побували в музеї сучасного українського мистецтва Корсаків, 
Луцькому замку, Волинському лісовому селекційно-насіннєвому 

центрі (с. Гарабажів), помилувалися архітектурою старого міста. 
Упродовж заходу освітян-позашкільників супроводжували 

дружня атмосфера, чудовий настрій, неповторні враження. 
Особливу вдячність колектив Чернівецького ОЦЕНТУМ висловлює 

колегам за гостинність і щирість. Дякуємо і чекаємо на Буковині! 
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Відбувся обласний семінар-практикум 

для директорів рай/міськСЮН та ЕНЦ 

Дніпропетровської області 

Новий навчальний рік в комунальному закладі освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 

(директор Ю.Ф. Педан) розпочався не тільки з організації низки 
масових заходів до Всеукраїнської акції “День юного натураліста” 

та Дня відритих дверей, але й значної для екологічного позашкілля 
області події – проведення обласного семінару-практикуму для 
директорів закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму міст і районів на базі новоствореної філії КЗО 
“ОЕНЦДУМ” “Шафран” (директор Журавель В.Є.). 

Семінар-практикум за темою “Профільна філія як новий 
формат існування позашкільної освіти в умовах 

децентралізації” був проведений 11 вересня на базі комунального 
закладу “Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. 

І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради (директор 
Погоріла С.П.), де з 2018 року працює філія КЗО “ОЕНЦДУМ” 

“Шафран”. 

   
Ще у 2017 році внаслідок процесу децентралізації був 

ліквідований комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” Царичанської районної ради, який 

майже 30 років з успіхом очолював дитячий екологічний рух в 
районі і проводив значну еколого-просвітницьку роботу серед 

різних верств населення. З метою збереження всіх надбань, 
напрацьованих закладом, подальшого забезпечення прав дітей на 

здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, 
обдарувань, уподобань та інтересів КЗО “ОЕНЦДУМ” за підтримки 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації (директор 
Полторацький О.В.) було порушене клопотання перед 
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Дніпропетровською обласною радою щодо відкриття на базі 

Могилівської об’єднаної територіальної громади Царичанського 
району (голова Дружко В.В.) профільної філії “Шафран”, яка і була 

відкрита рішенням обласної ради у 2018 році. 
В організаційно-мотиваційному модулі семінару-практикуму 

з вітальним словом до учасників звернувся голова Могилівської 
ОТГ Дружко В.В. Він зазначив, що внаслідок процесів 

децентралізації, коли на місцевий рівень передані значні 
повноваження і кошти, заклади позашкільної освіти, з однієї 

сторони, мають змогу активно співпрацювати з громадою, 
послідовно і цілеспрямовано впливати на суспільну думку, що 
дозволяє їм забезпечувати додаткові ресурси та розширення 

сфери діяльності, а учням – отримувати їх права на вільний 
рівний доступ до позашкільної освіти, гарантований 

законодавством, розвиток і краще майбутнє. А з другої сторони, 
саме в умовах децентралізації позашкільна освіта як ніколи гостро 

потребує розробки та впровадження механізмів захисту 
функціонування та розвитку системи. Тому важливим завданням 

своєї роботи Могилівська громада вважає підтримку і 
забезпечення розвитку філії, яка на теренах регіону виконує 

вагому освітню функцію. 

               
 

Директор КЗО “ОЕНЦДУМ” Педан Ю.Ф. у своєму виступі 
зазначив, що метою створення філії було об’єднання зусиль сторін 

для удосконалення організації освітнього процесу, забезпечення 
безперервної екологічної освіти дітей, залучення їх до гурткової, 

організаційно-масової, науково-дослідницької роботи з еколого-
натуралістичного напряму позашкільної освіти, створення умов 

для професійної орієнтації молоді. 
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Також він підкреслив, що філія “Шафран” в умовах 

децентралізації виконує на регіональному рівні важливу місію 
позашкільної освіти, підтримує, зберігає, розвиває і надалі будує 

стратегічні плани і проекти щодо вдосконалення екологічного 
навчання і виховання дітей. 

У своїй доповіді він також зробив акцент на тому, що в 
контексті сучасних суспільних змін заклади позашкільної освіти, 

зокрема профільні, повинні знаходити шляхи співробітництва з 
об’єднаними територіальними громадами на місцях по залученню 

учнів та педагогів до позашкільної еколого-натуралістичної роботи. 
Він висловив сподівання, що філія “Шафран”, яка символічно 

має назву гарного весняного первоцвіту, стане тільки першим 

досягненням у новому форматі існування позашкілля області в 
умовах децентралізації. 

В презентаційно-методичному модулі учасникам семінару-
практикуму був представлений оглядовий блок “Навчально-

методична та матеріальна база філії КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” 
як запорука якості екологічної освіти школяра”, в ході якого вони 

ознайомилися з матеріально-технічним забезпеченням філії: 
навчальним кабінетом з лаборантською кімнатою, кабінетом 

директора, методичним кабінетом та допоміжною площею – 
коридором з рекреацією для проведення організаційно-масових 

заходів для дітей. 
Методист філії Полога В.А. поділилася з присутніми першими 

досягненнями закладу в охопленні гуртковою роботою учнів 
закладів освіти трьох громад Царичанського району, в розбудові 

та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, розвитку 
позашкільного освітнього простору серед дітей, учнівської молоді, 

педагогічної громадськості району. 
Вона зазначила, що закладом була відкрита електронна 

скринька, завдяки якій налагоджене постійне електронне 

листування з органами управління освітою ОТГ, закладами 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму області, 

яке дозволяє оперативно отримувати інформацію про терміни і 
вимоги до проведення організаційно-масових заходів з дітьми та 

молоддю та методичних заходів з працівниками позашкільної 
ланки освіти. 

З метою підвищення іміджу позашкільної екологічної освіти і 
виховання в районі, висвітлення та популяризації своєї діяльності. 

філією налагоджена постійна співпраця із засобами місцевої 
масової інформації – це міжрайонний тижневик “Ехо” та районна 

газета “Приорільська правда”. 
Філія активно презентує себе і на сайтах обласного та 

Національного еколого-натуралістичних центрів, де розміщує 
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поточну інформацію про діяльність філії та проведення 

профільних організаційно-масових заходів з дітьми та молоддю. 
Також в процесі розробки знаходиться блог філії – ведеться 

робота по конструюванню, публікації та інформаційного 
наповнення сайту. 

Наприкінці семінару-практикуму, в управлінському модулі, 
директор КЗО “ОЕНЦДУМ” Ю.Ф. Педан ознайомив присутніх з 

інформаційно-методичними матеріалами Міністерства освіти і 
науки України, Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, які регламентують діяльність закладів 
освіти в 2019-2020 навчальному році і визначають сьогодні роль і 

місце сучасного закладу позашкільної освіти в освітньому 
середовищі регіону. 

Працівники обласного методичного кабінету представили 
учасникам семінару-практикуму інформацію щодо планування 

освітньої траєкторії розвитку профільних закладів позашкільної 
освіти в 2019-2020 навчальному році в організації методичної 

діяльності, роботи творчих учнівських об’єднань, екологічної та 
практичної природоохоронної діяльності, роботи з обдарованою 

молоддю, дослідницької діяльності в галузі сільського, лісового 
господарства, квітникарства і озеленення та організаційно-

масової роботи з дітьми та молоддю за еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної освіти. 

 

Проведено масовий захід “Посвячення 

в юннати” 

З метою активізації роботи з учнівською та студентською 

молоддю щодо формування у неї екологічної культури, залучення її 
до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних 

напрямів, підвищення ефективності навчально-дослідної роботи 
вихованців, учнів та студентів на навчально-дослідних земельних 

ділянках і задоволення потреб у професійному самовизначенні та 
творчій самореалізації, щорічно комунальним закладом освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) (директор Педан Ю.Ф.) 
активізується проведення в закладах освіти обласного етапу 

Всеукраїнської акції “День юного натураліста”. 
Як правило, до програми проведення акції на місцях заклади 

освіти включають: 
трудові акції з впорядкуванням певних територій; 

просвітницькі природоохоронні заходи; 
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дитячі науково-практичні конференції; 

благодійні виставки-продажі продукції, вирощеної на 
навчально-дослідних земельних ділянках; 

посвята молодших школярів у юннати; 
спільні заходи з батьківською громадськістю, а також із 

заінтересованими установами та організаціями. 

   
 

Також заклади освіти організують зустрічі з ветеранами 
юннатівського руху, круглі столи за участю науковців, 

представників громадських організацій, органів влади, засобів 
масової інформації. 

17 вересня 2019 року в межах акції “День юного натураліста” 
КЗО “ОЕНЦДУМ” разом з комунальним закладом освіти “Середня 

загальноосвітня школа № 76” Дніпровської міської ради (директор 
Сазанська Г.О.) провели для першокласників школи масовий захід 

“Посвячення в юннати”. 
Керівники гуртків КЗО “ОЕНЦДУМ” розповіли школярам про 

велику юннатівську родину, яка діє в області і в Україні, 
запросили малюків до навчання в профільних гуртках, що 

працюють на базі закладу і провели їх презентацію. 
Для дітей був проведений екологічний квест, тематичні 

конкурси, ігри. 
Майбутні юннати отримали пам’ятку юного натураліста, 

дізналися багато цікавого про рослини нашої місцевості, про 

мешканців живого куточку КЗО “ОЕНЦДУМ” і навіть з одним з 
них – морською свинкою змогли познайомитись особисто. 
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«Єднаймося, щоб Планету зберегти» 

18 вересня 2019 року колектив учнів та педагогів 
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради взяли участь у Всесвітньому дні прибирання, який 
пройшов під гаслом «Єднаймося, щоб Планету зберегти». До 

природоохоронної акції долучилися випускники Станції юних 
натуралістів – студенти психолого-природничого факультету 
Рівненського державного гуманітарного університету, які 

допомогли в організації та проведенні акції. 
З метою проведення просвітницької роботи та 

природоохоронного виховання учасники переглянули відеоролик 
«ООН оголосила надзвичайну ситуацію на планеті», у якому 

наголошувалося про небезпеку неналежного поводження з 
відходами, висвітлювалися екологічні проблеми не лише України, 

але й планети Земля в цілому. 
Учасники Всесвітньої акції очистили від сміття територію 

Станції юних натуралістів, взяли участь у флеш-мобі «Рівне – наш 
рідний край», вікторині «Як зберегти Землю», трудовій акції «Чисті 

узбережжя» (очищення прибережної смуги озера Басів Кут), 
створювали та захищали творчі проекти «Як зберегти Землю». 

 Програма завершилася дружнім чаюванням учасників акції, на 
якому були підведені підсумки благородної справи. 
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Відбулось спільне засідання 

педагогічної ради на тему 

«Вдосконалення змісту безперервної 

екологічної освіти для створення 

єдиного освітнього простору» 

Відповідно до плану роботи Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді на 2019 рік 20 вересня 2019 року пройшло спільне засідання 
педагогічної ради комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 
обласної ради та Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді на тему «Вдосконалення змісту безперервної екологічної освіти для створення 
єдиного освітнього простору». 

Організаторами заходу виступили Національний еколого-натуралістичний 
центру учнівської молоді та комунальний заклад «Станція юних натуралістів» 
Рівненської обласної ради. Для педагогів Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України засідання 
транслювалося в онлайн-режимі. 

З вітальним словом до учасників засідання виступили Ольга ЛАДЮК – 
заступник начальника управління – начальник відділу виховної роботи та 
соціального захисту дітей управління освіти і науки облдержадміністрації, кандидат 
економічних наук, доцент, академік Академії економічних наук України; Володимир 
ВЕРБИЦЬКИЙ – директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, професор 
та Володимир ВОРОБЕЙ – директор комунального закладу«Станція юних 
натуралістів»  Рівненської обласної ради. 

    
 
Наталія ДАВИДЮК – методист  Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук  у своєму виступі 
акцентувала увагу на професійний розвиток педагога-позашкільника та напрями 
соціального партнерства. 

Ірина ТРОХИМЧУК – кандидат педагогічних наук, доцент Рівненського 
державного гуманітарного університету ознайомила присутніх з шляхами 
формування екологічної вихованості студентів в процесі дослідницької роботи з 
біології. 
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Галина ЛОБАСЮК, вчитель біології  Зносицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Немовицької сільської ради  Сарненського району розповіла про роль 
екологічного виховання у формуванні ціннісного ставлення до природи. 

Олена МАРЧУК – методист комунальної установи «Гощанський районний 
методичний кабінет» окреслила шляхи формування екологічної компетентності як 

провідного напряму екологічного виховання школярів закладів освіти Гощанського 
району. 

   
 
В ході засідання учасники педагогічної ради прийняли спільну ухвалу: 
провести переговори з керівниками об’єднаних територіальних громад про 

можливість відкриття філій комунального закладу «Станція юних натуралістів» 
Рівненської обласної ради на базі закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
області шляхом розширення мережі гуртків еколого-натуралістичного напрямку. 

налагоджувати співпрацю між закладами загальної середньої, позашкільної та 
вищої освіти з метою створення єдиного освітнього простору; 

гармонізувати діяльність комунального закладу «Станція юних натуралістів» 
Рівненської обласної ради із закладами загальної середньої, позашкільної освіти, 
державними та громадськими організаціями з метою оптимізації системи 
регулювання інформаційно-методичної, навчально-виховної, організаційно-масової, 
дослідницької, еколого-природоохоронної роботи з учнівською молоддю; 

удосконалювати форми координаційної діяльності за еколого-натуралістичним 
напрямом, вивчати і поширювати перспективного педагогічного досвіду кращих 
закладів освіти області; 

    
 
створити спільну віртуальну смарт-лабораторію Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, Рівненського обласного інституту 
післядипломної позашкільної освіти та комунального закладу «Станція юних 
натуралістів» Рівненської обласної ради; 
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взяти участь у Всеукраїнському науковому експерименті «Виховання 
учнівської молоді як суб’єкту громадянської дії в умовах закладу позашкільної 
освіти»; 

створити експериментальний майданчик Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, Рівненського державного гуманітарного 

університету, комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 
обласної ради. для проведення студентських практик. 

 

Проведена обласна еколого-краєзнавча 

експедиція на базі біосферного 

заповідника “Асканія-Нова” ім. 

Ф.Е.Фальц-Фейна 

З метою формування у дітей та учнівської молоді 
екологічного мислення та ґрунтовних екологічних знань, почуття 

національної гідності та патріотизму, розвитку співпраці з 
провідними установами природно-заповідного фонду України, 

використання елементів музейної педагогіки в освітньому процесі 
з 10 по 13 вересня 2019 року комунальним закладом освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” (директор Ю.Ф. Педан), була проведена обласна еколого-

краєзнавча експедиція на базі біосферного заповідника “Асканія-
Нова” ім. Ф.Е.Фальц-Фейна. В експедиції брали участь 16 юннатів 

Дніпропетровщини – переможці обласних та всеукраїнських 
конкурсів з м.м. Дніпра, Павлограда, Дніпровського району, 
Слобожанської селищної ради. 

   
 

Заповідник “Асканія Нова” – науково-дослідна установа в 
системі Національної академії аграрних наук України, державний 

заповідник, заснований в 1898 році Фрідріхом Фальц-Фейном, 
розташований біля смт. Асканія-Нова Чаплинського району 

Херсонської області (звідки й колишня назва заповідника — 
“Чаплі”). 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/DSC_2569.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/DSC_2569.jpg
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Назву місцевості дав один з її попередніх власників —

 герцог Фрідріх Фердинанд Ангальт-Кетен-Плесський у 1841 році 
на честь маєтку Асканії в Німеччині. 

Площа заповідника становить 33 307,6 га, з них 11 054 га — 
“абсолютно заповідна” степова зона. Асканійський степ 

вважається типчаково-ковиловим. У заповіднику є не менше 1155 
видів членистоногих, 7 видів земноводних та плазунів, 18 

видів ссавців, у різні пори року пролітає понад 270 видів птахів, з 
яких 107 видів залишаються на гніздування. Крім того, тут 

ростуть 478 вищих рослин. У заповіднику виявлено 6 видів 
судинних рослин з Червоного списку МСОП, 9 видів 
з Європейської червоної книги, 20 з Червоної книги України. 2 з 

Додатку І Бернської конвенції (разом — 26 видів). 
Діти мали можливість ознайомитися з одним із найстаріших 

заповідних куточків України — біосферним заповідником 
світового рівня. Вони побачили унікальний незайманий степ, 

взяли участь у ретрофотосафарі, відвідали зоопарк та дендропарк. 
Юннати дізналися багато нового про червонокнижних 

тварин, що мешкають на території заповідника, як то: дикі коні 
Пржевальського, антилопи Канна, антилопи Гну, бізони, різні види 

зебр тощо. 

   
 

Розповідь екскурсовода про історію створення заповідника 
та  дендропарку, який є зеленою перлиною серед безкрайніх 

степів Херсонщини, дуже зацікавила юннатів. Не залишилися поза 
увагою і мешканці зоопарку, яких діти годували жолудями, 

зібраними на території дендропарку. 
Години спілкування з науковцями, спогади про чарівні 

степові краєвиди рідної України та її мешканців надовго 
залишаться у серцях юннатів. 
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Ми підтримали Міжнародний Марш 

Клімату! 

20 вересня 2019 року вихованці гуртка «Тварини в нашому 

житті» (керівник Коваленко І.В.) комунального закладу «Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 

обласної ради (директор Вітренко Е.В.), активна мама вихованця – 
Українець Л.В., спільно з учнями 4-5 класів Херсонської 

загальноосвітньої школи I-II ступенів №5 Херсонської міської ради 
(директор Алієва Н.М.)  за підтримки громадської організації 

«Ecoquality», провели екологічну акцію в підтримку Маршу проти 
кліматичної кризи в усіх державах світу – «Марш Клімату». 

В цей день  мільйони людей із 150 країн світу взяли участь у 
Всесвітньому марші за клімат. Його основна мета – спонукати 

уряди країн виконувати свої зобов’язання міжнародної 
кліматичної угоди та реалізовувати дієву кліматичну політику в 

усіх державах світу. 
Діти підтримали вимоги стосовно покращення екологічної 

ситуації в Україні та нашій рідній Херсонщині, а саме: 

Херсонщина за 100 % відновлюваної енергії; 
Херсонці кажуть НІ викопному паливу! 

Енергоефективність – пріоритет №1на Херсонщині! 
Промислове  тваринництво Херсонщини без викидів 

парникових  газів! 

   
Зеленому Херсону – зелений транспорт! 
Херсонці кажуть “Ні” одноразовому пластику! 

Сподіваємось, що нас почують та підтримають! 
В рамках заходу працювала виставка еко-товарів організації 

«Ecoquality» (організатор Машкова Ольга), де дітлахи мали змогу 
познайомитись та придбати товари українських виробників із 

екологічно чистими технологіями виробництва: альбоми для 
малювання, блокноти, засоби гігієни, еко-сумки  та пакети 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                          Номер 9, вересень, 2019 

Детальна інформація на сайті                                                              https://nenc.gov.ua  

багаторазового використання та різноманітні  трубочки для 

коктейлів тощо. Деякі із товарів були подаровані учням в якості 
заохочувальних призів за правильні відповіді ековікторини. Діти 

приємно вражали своєю допитливістю і обізнаністю. Можна з 
впевненістю говорити, що майбутнє України в надійних руках! 

   

Вихованці Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді – учасники 

створення вінка-оберега 

Вихованці Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді разом з керівниками гуртків Петренко 

В.Ю. та Марченко О.В.долучилися до цікавої акції, присвяченої 
Дню міста – плетіння вінка-оберегу. Цього року нашому славному 

місту виповнюється 1120 років, тому й довжина вінка-
рекордсмена – 1120 метрів. 

Діти принесли з собою квіти чорнобривців, кетяги калини, 
які з допомогою педагогів майстерно вплели до вінка-оберегу. 

Участь у такій акції – це ще один з методів виховання у дітей 
любові до своєї маленької батьківщини. 
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У КЗ «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради святкували 

День позашкілля 

25 вересня 2019 року у комунальному закладі «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради пройшло святкування Дня 
позашкілля. В рамках заходу юні охоронці природи взяли участь у 

трудових акціях та операціях «Збір урожаю овочевих культур», 
«Заготівля кормів для тварин», висадили вкорінені живці самшиту, 

бересклету, ялівця, лавровишні в літній теплиці Станції. Захід 
завершився концертно-розважальною програмою «Ми – юннати!», 
під час якої юннати розповіли про історію виникнення 

позашкільної освіти, залучили глядачів до музичного марафону та 
конкурсів. Педагоги закладу організували дружнє чаювання у 

родинному юннатівському колі, яке подарувало присутнім 
святковий настрій і творче натхнення. Усі присутні отримали 

солодкі подарунки. 
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Зі святом працівників освіти! 
З Днем Вчителя! 

 
Ми схиляємо голови перед мудрістю і жертовністю 

освітянина – учителя, вихователя, викладача, 
позашкільника, майстра, зусиллями якого твориться 

майбутнє нашої держави. Ви сумлінно виконуєте свій 
професійний обов’язок, вчите наше підростаюче 
покоління пізнавати нове і пам’ятати про те, якого ми 
роду. 

Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній 
справі, невтомний творчий пошук, самовідданість, добро і 
щедрість душі. 

Бажаємо творчих успіхів, бадьорого настрою, 

оптимізму. 
 
 

З повагою,  
педагогічний колектив НЕНЦ 
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Анонс 

у наступному номері: 

 ІІ етап Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, 

трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти 

 Всеукраїнський фестиваль «Україна–сад» 

 Всеукраїнські тренінги з навколишнього природного 
середовища. Навчальний тренінг «Моніторинг 

біорізноманіття» 
 

                                                

Швидко і зручно… 

В будь-якому поштовому відділенні Ви можете 

передплатити собі, своїм рідним та друзям у подарунок 

наш науково-художній журнал для дорослих та дітей 

«Паросток» за передплатним індексом 74561.  

Журнал виходить щоквартально. 

Видання допомагає збагнути таємниці природи, гармонію 

стосунків людини і довкілля. 

 

Бажаючі можуть надсилати свої статті на електронну 

адресу: redakciya_parostok_nenc@ukr. net 

 

 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/6_431-19.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/6_431-19.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/6_431-19.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/06-26-203.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/09-05-256.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/09-05-256.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/09-05-256.pdf
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Контакти: 

Національний екологонатуралістичний центр 

учнівської молоді МОН України  

вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 

http://nenc.gov.ua 

nenc@nenc.gov.ua 

Директор НЕНЦ — доктор 

педагогічних наук, професор, 

академік  Академії  наук вищої 

освіти України, Голова ГО 

“Спілка освітян України” 

Вербицький  

Володимир Валентинович 

тел. (044) 4300260 

 

Відповідальний за 
випуск:  

Кацурак Вікторія — 
методист в/к 
 
тел. (044) 4302222 

 

 

 

 

http://nenc.gov.ua/
mailto:nenc@nenc.gov.ua
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