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У Національному еколого-
натуралістичному центрі проведено 

семінар «Еко-стежки Київщини» 
Другого грудня 2020 р. в Національному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді МОН України відбувся 

семінар на тему: «Формування туристичної привабливості 
Київської області» Всеукраїнської екологічної ліги в рамках 

природоохоронних заходів «Створення еколого-туристичних 
маршрутів» відповідно до Регіональної програми розвитку 

природо-заповідного фонду Київської області на 2017-2020 рр. 
Еколого- освітні туристичні маршрути «Еко-стежки 

Київщини» створюються для популяризації природних об’єктів, 
історико-культурних пам’яток Київської області; впровадження 

сучасних форм просвітницької роботи з питань охорони довкілля, 
підвищення туристичної привабливості регіону. 

Учасників семінару привітав директор НЕНЦ, доктор 
педагогічних наук, професор Володимир Валентинович 

Вербицький. Про значення просвітницької роботи, щодо 
збереження природної, культурної та історичної спадщини у 
патріотичному вихованні дітей та молоді доповіла учасникам 

семінару Пащенко Олена Вікторівна, заступник голови 
Всеукраїнської екологічної ліги. Цікавою була презентація еколого-

туристичних маршрутів Київської області Мазуренко Олени 
Валентинівни, координатора природоохоронних проектів ТОВ 

«Центр екологічної освіти та інформації». Для учасників семінару 
були підготовлені комплекти з навчальною літературою та була 

проведена екскурсія за еколого-освітнім туристичним маршрутом 
«Лісові скарби Вишгородської землі». 
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Всеукраїнська онлайн-конференція 
«Збережемо ліси для майбутніх 

поколінь» 
Ліс – це символ багатства і могутності держави, її «зелене 

золото», це частина історії нашого чарівного краю, людської долі, 

це спадок минулих поколінь, це надбання сучасного суспільства, 
це майбуття прийдешніх поколінь. 

 

    
 
Виховання бережливого ставлення до стану лісів, збереження 

і збагачення ресурсів живої і неживої природи, стало в наші дні 
одним з важливих аспектів екологічного виховання учнівської та 

студентської молоді. Від успішного розвитку екологічної освіти, від 
виховання нового стилю мислення великою мірою залежить 

майбутня повноцінність природи. Як наслідок широкого 
впровадження екологічних знань повинна стати участь учнівських 

колективів, учнівських лісництв закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти, гуртків юних лісівників, ланок юних 

лісівників, клубів, родинних колективів у виконанні різноманітних 
цікавих екологічних спостережень і дослідів з лісовими 

насадженнями. Це підвищить правильність розуміння цінності 
природи, набуття практичних навиків активної діяльності з 
екології захисту лісів, формування якості ощадливих господарів, 

дбайливе і бережливе ставлення до лісового багатства. 
Дослідницька робота з лісовими рослинами має особливо важливе 

значення, як найбільш ефективний метод поєднання навчання з 
виробничою працею. Адже учні не тільки надають своєю працею 

допомогу лісовому господарству, але й пропагують нові 
досягнення науки і передової практики з лісництва. 

2 – 3 грудня 2020 року комунальний заклад «Кіровоградський 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» спільно з Національним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді провів Всеукраїнську онлайн-конференцію для 

учнівської молоді «Збережемо ліси для майбутніх поколінь». Захід 
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проводився з метою активізації участі учнівської молоді в 

природоохоронній та дослідно-експериментальній роботі в галузі 
лісового господарства. Його учасниками стали 43 представники 

учнівських лісництв України – учнів закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти. 

Учасників Всеукраїнської онлайн-конференції для учнівської 
молоді «Збережемо ліси для майбутніх поколінь» привітали: 

Вербицький Володимир Валентинович – директор 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 

доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук 
вищої освіти України 

Марчук Юрій Миколайович –– голова товариства лісівників 

України 
Ревенко Наталія Олександрівна – начальник обласного 

управління лісового та мисливського господарства Кіровоградської 
ОДА 

Стукал Ніна Іванівна – голова Всеукраїнського педагогічного 
об’єднання «Лісова громада» 

Поркуян Олег Вікторович – директор комунального закладу 
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» 
Федорчук Михайло Ігорович – завідувач дендрологічним 

напрямом Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді. 

   
 

Учасники конференції гідно презентували свою науково-
дослідницьку роботу в галузі лісознавства, обмінялися досвідом 

роботи своїх учнівських лісництв по збереженню і примноженню 
лісових культур свого регіону та виявили високий рівень 

підготовки, продемонстрували свої знання, творчі здібності, 
кмітливість і винахідливість. 

Віримо, що вихованці учнівських лісництв стануть добрими 
помічниками лісівників свого регіону і власним прикладом 
пропагуватимуть шанобливе ставлення до лісу! 
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Висловлюємо велику подяку всім учасникам за достойне 

представлення проведеної роботи в своєму регіоні та бажаємо 
нових успіхів і досягнень. 

Відбувся ІІ (фінальний) етап 
Всеукраїнського зльоту учнівських 

виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань загальноосвітніх і 

позашкільних закладів освіти 
2-3 грудня 2020 року Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді провів ІІ (фінальний) етап Всеукраїнського 
зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 

об’єднань загальноосвітніх і позашкільних закладів освіти у 
форматі онлайн-конференції. 

    
 

У Зльоті прийняли участь понад 20 колективів. З вітальним 
словом виступили представники оргкомітету, провідні науковці та 

журі Зльоту: 
Вербицький Володимир Валентинович – директор 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 
доктор педагогічних наук, професор; 

Пінчук Микола Олександрович – координатор Зльоту, 
завідувач відділу аграрних досліджень та рослинництва 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
Кузьмінець Оксана Миколаївна – викладач кафедри 

садівництва ім. Л.П. Симиренка Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, кандидат 

сільськогосподарських наук; 
Трохимчук Анна Іванівна – старший науковий співробітник 

Інституту садівництва НАН України, кандидат 
сільськогосподарських наук; 

Фокіна Анжела – менеджер компанії «Сингента». 
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В рамках заходу 2 грудня відбувся захист науково-

дослідницьких робіт у секціях: «Садівництво», «Овочівництво», 
«Рослинництво». 

3 грудня відбулася онлайн-презентація виставки «Щедрість 
рідної землі» та відкритого творчого звіту учнівських виробничих 

бригад, трудових аграрних об’єднань. 
Учасники Зльоту гідно презентували свою науково-

дослідницьку роботу в галузях садівництва, рослинництва, 
овочівництва та виявили високий рівень підготовки, 

продемонстрували практичний аспект своєї діяльності. 
Висловлюємо подяку всім учасникам, керівникам за достойне 

представлення науково-дослідницьких робіт та презентацію 

виставки «Щедрість рідної землі». На виставці було висвітлено 
результати дослідницької роботи учнівських трудових об’єднань, 

які відзначалися актуальністю, науковістю, 
перспективністю. Виставка відіграла значну роль у створенні 

творчої атмосфери під час Зльоту. Компанія «Сингента» надала 
брендові подарунки для учнів, які презентували науково-

дослідницькі роботи. 

    

Всеукраїнська природоохоронна акція 
«Годівничка».   

Юннатівський челендж 
Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді 

10 грудня 2020 року вихованці Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді взяли участь у 

Всеукраїнській природоохоронній акції «Годівничка», яка пройшла 
у форматі юннатівського челенджу. 

Мета акції «Годівничка» – привернути увагу учнівської молоді 

до життя зимуючих пернатих і необхідності підгодовувати їх у 
складний для них час. Адже птахи — це біологічний захист садів і 

парків від шкідників! 
Керівники гуртків познайомили учнів з метою та завданнями 

природоохоронної акції «Годівничка». Адже в холодну пору року 
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нашим пернатим друзям часто важко добути корм. Тому зима – 

традиційна пора підгодівлі птахів, оскільки саме в цей час 
природні запаси корму починають зменшуватися. 

Напевно, немає потреби доводити користь підгодівлі птахів, 
яка взимку є одним із найреальніших шляхів допомоги пернатим. 

Зимова підгодівля птахів має корисні наслідки і для людини. 
Наприклад, вона дозволяє відвернути увагу птахів від 

видзьобування бруньок на плодових деревах. Але, найголовніше, 
служить для приваблення пернатих у місця, де вони можуть 

принести велику користь у період вигодовування пташенят 
комахами-шкідниками. Тільки те, що така допомога дає 
можливість багатьом птахам вижити, свідчить на її користь. 

Підгодівлю птахів проводять у період, коли їм складно знайти 
звичний корм, головним чином у снігову пору і аж до появи 

першої зелені. 
Вихованці разом із працівниками Товариства лісівників 

України завчасно потурбувалися про затишні годівнички для 
птахів. 

Учні розвісили годівнички на деревах в дендрологічному 
парку «Юннатський» НЕНЦ та насипали в них корм для птахів. 

Юннати Національного еколого-натуралістичного центру 
закликають усіх допомогти вижити в голодний і холодний час 

птахам, які взимку не залишають рідний край. 

Запрошуємо до юннатівського челенджу! 

  
 Наймолодші вихованці Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки України взяли участь у Всеукраїнській природоохоронній 

акції «Годівничка», яка пройшла у форматі юннатівського 
челенджу. 

Вихованці з керівниками гуртків Школи народних ремесел 
НЕНЦ завчасно потурбувалися про затишні годівнички для птахів. 

Діти розвісили годівнички на деревах в дендрологічному 
парку «Юннатський» НЕНЦ, біля будівлі Школи народних ремесел 

та табору «Юннат». Учні пригостили птахів зерном злакових 
культур, яке насипали в годівнички. 
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Юннати НЕНЦ запрошують усіх небайдужих до 

юннатівського челенджу «Годівничка»! 

  
 

  
 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді тісно співпрацює з Українським товариством 
охорони птахів, щороку долучаючись до природоохоронних акцій 

та Великого зимового обліку птахів. Цьогоріч, відділ екології та 
природоохоронної роботи придбав для юннатів цікаву і корисну 

книгу „Наші птахи і те, що їм заважає”, автор Катерина Бабкіна. В 
книзі описуються зимуючі птахи, і те, що їм заважає вижити: 

жуйка, пакет поліетиленовий, отрутохімікати, рибальські сітки, 
повітряні кульки. 

У холодну пору року наша допомога пернатим – своєчасна та 
дуже потрібна і допоможе врятувати не одне пташине життя. 

Справжнім подарунком для птахів у зимовий період є годівнички. 
Ці будиночки для підгодівлі можна змайструвати з різноманітних 

матеріалів, а саме, з дерева, порожніх пластикових пляшок, 
картонних коробок. Головне пам’ятати, щоб пташкам було зручно. 

Ми можемо влаштовувати для птахів маленькі безкоштовні їдальні 
у дворах і навіть у себе на балконах. Горобці й інші наші зимуючі 

пернаті гості цілими зграйками будуть з радістю відвідувати їх. 
Якщо поповнювати запаси у годівниці постійно, птахи оселяться 
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поблизу місць підгодівлі і влітку очищатимуть навколишні дерева 

від шкідників. 
Під час проведення природоохоронної акції керівниці гуртків 

прагнуть залучити юннатів до розвішування годівничок на 
подвір’ях біля своїх домівок, садочків та парків. 

Ірина Катрич, керівниця гуртків у дошкільному закладі №36, 
на гуртку “Природа рідного краю” провела заняття “Допоможемо 

птахам, підтримаємо їх”. На занятті маленькі юннати дізналися 
все про птахів, про їхню поведінку і спосіб життя, їхнє значення у 

житті людини. Особлива увага приділялась бережливому 
ставленню до пернатих друзів та бажанню допомогти їм узимку. 
Діти з радістю в очах сипали зерно в годівнички, які розвісили на 

дитячому майданчику в садочку. 
Оксана Стрічко та Анастасія Спащук, керівниці гуртків, з 

юними природоохоронцями повісили на території дендропарку 
годівниці та насипали корму пташкам. Спостерігаючи за 

пташками на території ЗОЕНЦ, записували в свої щоденники 
спостережень побачене: до годівничок почали злітатися синички, 

горобчики та повзики. Ці зграйки пташок завжди „тусуються” 
поблизу годівничок, бо знають, що юннати їх порадують 

смаколиками. 
Юліанна Курак на гуртку „Природа рідного краю” з 

юннатами інклюзивної форми навчання виготовляли годівнички з 
пластикової пляшки. Використовували 5 – літрової ємкості, в яких 

зручно робити просторі отвори. Потім готові годівнички розвісили 
на території школи – інтернату. Керівниця розповіла юннатам, яку 

користь отримуємо від пернатих друзів. Наголосила, що, 
підгодовуючи птахів, треба звертати особливу увагу на їх раціон. 

Корм повинен бути збагачений вуглеводами та жирами (зерно, 
соняшникове насіння, різноманітні крупи). Категорично 
заборонено класти в годівничку чіпси, солоні горішки, сухарики зі 

смаковими добавками. 
Отже, підгодовуючи взимку друзів наших менших, ви 

рятуєте їх від загибелі і тим самим допомагаєте птахам зустріти 
теплі весняні дні. 

Методистка відділу екології та природоохоронної роботи 
Оксана Стрічко розвішувала годівнички у парку. Юні юннати із 

задоволенням бралися до роботи, адже, допомагаючи нашим 
пернатим друзям, ми зберігаємо їхні життя! 

Допоможемо птахам взимку, тоді влітку вони присвятять нам 
свої найкращі пісні, з’їдять на наших городах всіх шкідників і 

подбають, щоб комарів і мух у наступному сезоні було якомога 
менше, сторицею віддячать своєю невтомною працею та 

порадують всіх веселими піснями! 
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Хмельницький обласний еколого-наткралістичний 
центр учнівської молоді 

Цьогоріч, як і в минулі роки, п’ятикласники Голосківського 
ліцею Меджибізької селищної ради Хмельницької області, як 
заключний етап посвяти в юні натуралісти, на початку зими 

розвішали годівниці у шкільному парку для зимуючих 
птахів. Частина годівниць виготовлена ними власноруч, а частина 

– старшокласниками у попередні роки. Ентузіаст і організатор цієї 
справи їх учитель Володимир Олександрович Новак – відомий 

подільський орнітолог. 
В.О.Новак – Відмінник освіти України, педагог-новатор та 

ентузіаст юннатівського руху у рідному краї, незмінний керівник 
Подільського орнітологічного клубу «AVES» і гуртків юннатів від 

Хмельницького ОЕНЦУМ, що діють під його керівництвом на базі 
Голосківського ліцею (донедавна ЗОШ І-ІІІ ступенів) ще з початку 

далеких 90-х років і постійно отримували й отримують нині 
потужну підтримку та сприяння дирекції цього закладу освіти й 

педколективу (директор – Микола Петрович Шкляр). 
Як правило, діти розвішують годівниці тоді, коли холодає і 

землю вкриває перший сніг. 
В нинішньому ж році, не дочікуючись настання зимових 

холодів і снігів, юні природолюби Голоскова, як завжди, розпочали 

зимову підгодівлю своїх пернатих друзів на годівницях. 
Дослідження птахів на годівницях є однією з ланок щорічного 

моніторингу юннатами зимуючих птахів села Голосків та його 
околиць. Отримані результати вони використають для написання 

своїх дитячих науково-дослідницьких робіт, які виконуються ними 
під керівництвом Володимира Олександровича. 
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Спостерігаючи за міграцією птахів, вони помітили, що вже у 

перший день зими до годівниць прилетіли синиці великі, синиці 
блакитні, повзики і горобці польові. 

Складений ними загальний список птахів, що годувались на 
годівницях у селі в попередні роки, включає 22 види. В холодні 

зими видів буває й більше, у теплі – менше. 
Юні орнітологи та їх досвідчений керівник вважають, що на 

значне різноманіття зимуючих у Голоскові птахів цьогоріч 
надіятись не доводиться, але полегшити життя тим, що вже є, теж 

не завадить і зволікати з цим не слід. 
Саме тому вони не лише спостерігають за пташиним світом і 

досліджують його, а з настанням холодів, як завжди, ще з більшою 

увагою і турботою ретельно піклуються про своїх пернатих друзів, 
допомагаючи їм пережити скрутний для них зимовий сезон. 

   
 

КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 
 

З 2020 року Державним агентством лісових ресурсів України 
ініційовано проведення загальнодержавної акції «Нагодуй птахів 

взимку», метою якої є допомога птахам, а саме розміщення 
годівничок у паркових зонах та скверах міст, населених пунктів, 

на територіях шкіл, дитячих садочків. 
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Восьмого грудня 2020 року педагоги КЗ «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» спільно зі спеціалістами Чернігівського 
обласного управління лісового та мисливського господарства 

долучилися до загальнодержавної акції та розмістили на території 
закладу 3 стаціонарні годівнички. 

 
   КЗ Львівської обласної ради «Львівський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Невід’ємною частиною нашого життя є птахи. Зимова пора – 
найскладніший період в житті і серйозне випробовування для 

пернатих, вони потребують нашої допомоги. Зимова підгодівля 
птахів – досить стара традиція. Першими «ініціаторами» її були 

самі ж птахи. Вони швидко засвоїли,що біля людських помешкань 
можна дечим смачним поживитися. 

 

   
 
8 грудня 2020 року вихованці гуртків комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» долучилися до 

загальнодержавної акції «Нагодуй птахів взимку», яку ініціювало 
державне агентство лісових ресурсів України, а Державні 

лісогосподарські підприємства Львівського обласного управління 
лісового та мисливського господарства виготовили та передали 10 

годівниць, які вихованці вивісили у саду ЛОЦЕНТУМ, на території  
Стрийського парку та  в школах, на базах яких наші педагоги 

ведуть гурткову роботу. 
Юні друзі! Щоб зимова підгодівля не перетворилася у чергову 

піар-кампанію, ми повинні пам’ятати: ЗИМУЮЧИХ ПТАХІВ 
ПІДГОДОВУВАТИ ПОТРІБНО РЕГУЛЯРНО! Від цього залежить, 
скільки птахів зможе пережити сувору зиму. 
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Лісівники, науковці й освітяни 
Хмельниччини провели природничо-

краєзнавчий конкурс «Природа Малого 
Полісся очима дітей» 

Нещодавно науковці й лісівники Національного природного 
парку «Мале Полісся» спільно з освітянами завершили підведення 

підсумків регіонального дитячого природничо-краєзнавчого 
конкурсу «Природа Малого Полісся очима дітей», на участь в якому 

школярі малополіського краю надіслали  237 творчих робіт. 
У конкурсі, який  тривав  з 7 вересня по 13 листопада цього 

року, взяли участь 205 учнів з 35 закладів освіти регіону, що 
охоплює територію НПП «Мале Полісся» і його околиці на 

Шепетівщині. 
Захід у черговий раз яскраво засвідчив прагнення лісівників, 

працівників парку та освітян до ефективної співпраці на ниві 

екологічної освіти і виховання та формування екологічної 
культури підростаючого покоління, пропагування природничо-

краєзнавчих знань і природоохоронної роботи в дитячому 
середовищі та підтримку обдарованих дітей. 

Виконавці конкурсних робіт, що журі визнало кращими, 
будуть відзначені подяками та заохочувальними призами, а 

переможці – грамотами й подарунками  організатора конкурсу – 
дирекції НПП «Мале Полісся». 

Організатори конкурсу також висловили слова найщирішої 
вдячності усім його учасникам, котрі взяли в ньому  участь, 

розкрили свої художні таланти й продемонстрували знання і 
любов до природи рідного краю. 
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Інформація надається за матеріалами прес-служби НПП 

«Мале Полісся» та Хмельницького ОУЛМГ. 

          
 

У Чернігівській обласній станції юних 
натуралістів пройшов тиждень права 

В Україні щороку, починаючи з 2008, проводиться 

Всеукраїнський тиждень права згідно з Указом Президента 
України від 08.12.2008 № 1149 з нагоди 60-ї річниці 

проголошення Загальної декларації прав людини. Захід 
проводиться щороку в тиждень, що включає 10 грудня – День 

прав людини. Адже саме цього дня у 1948 році Генеральна 
Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Загальну 

декларацію прав людини. Одним з головних завдань тижня Права 
є показати важливість правової освіти українців, виховувати в 

них повагу до закону та прав людини, залучити до участі у 
цікавих правових заходах. 

Сьомого грудня 2020 року в комунальному закладі 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» було 
проведено тиждень права, метою якого є підвищення ролі 

правової освіти серед здобувачів освіти, вміння орієнтуватись у 
величезному потоці інформації, виховання поваги до закону і прав 

людини. 

   
Для здобувачів освіти гуртків «Основи екологічних знань» та 

«Юні квітникарі-аранжувальники» (керівники Тетяна Лещенко та 
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Тетяна Єсипова), під час засідання у клубі старшокласників 

«Ерудит», у комунальному закладі було організовано і проведено 
перегляд документального фільму «Людина не товар» 

(https://www.youtube.com/watch?v=wljF4adx14E) та бесіда «Права 
свої знай та й про обов’язки не забувай». 

 

Польсько-українська науково-освітня 
співпраця педагогів-натуралістів і 

науковців Хмельниччини 
Приязні та продуктивні взаємовідносини і плідна співпраця 

склалися між науковцями Технологічно-природничого 

університету міста Бидгощ (Польща) та Хмельницького 
національного університету, до участі в яких долучилися педагоги-

натуралісти Хмельницького ОЕНЦУМ і стали активними 
учасниками науково-педагогічної співпраці, обміну досвідом 

роботи з питань екологічної освіти, природничо-краєзнавчої, 
дослідницько-експериментальної і видавничої роботи з участю 

педагогів-ентузіастів юннатівської роботи та обдарованих учнів, 
проведення спільних міжнародних науково-практичних 
конференцій, семінарів, круглих столів та засідань з 

використанням навчально-матеріальної бази і напрацювань 
хмельницьких натуралістів. 

Сьогодні наукові та навчально-методичні напрацювання 
науковців Технологічно-природничого університету міста Бидгощ, 

Любліна, Кракова, Торуня та Хмельницького національного 
університету і педагогів-натуралістів Хмельницького ОЕНЦУМ 

можна зустріти не лише на книжних полицях їх бібліотек, а й у 
їхніх електронних бібліотеках, що забезпечує студентській та 

учнівській молоді, науковцям і педагогам вільний доступ до 
оцифрованої тематичної наукової та навчальної літератури. Серед 

книг ряд навчальні посібників, в т.ч. «Риби, земноводні, плазуни і 
звірі Хмельниччини», «Птахи Хмельниччини», «Річки 

Хмельниччини», «Гриби Хмельниччини», «Ліси Хмельниччини», 
«Флора Хмельниччини», «Юні лісівники – майбутні господарі лісів 

Батьківщини», «Україна vs Московія: настільна книга», 
інформаційно-довідкові видання «Хмельниччина», «Хмельницький 

ОЕНЦУМ» та ін. 
Значна робота у контексті польсько-української співпраці 

проведена директором українсько-польського центру 

Європейської інтеграції ХНУ Олегом Поліщуком, доктором 
технічних наук, завідувачем кафедри машин і апаратів, 

електромеханічних та енергетичних систем, завдяки якому 

https://www.youtube.com/watch?v=wljF4adx14E
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налагоджені дружні і взаємовигідні стосунки з польськими 

колегами хмельницьких науковців, педагогів, студентів та 
громадськості. 

З початком пандемії коронавірусу Covid-2019 науково-
освітню співпрацю хмельничан з польськими науковцями 

переведено в дистанційний режим у форматі он-лайн. 
За цих обставин, 03 грудня 2020 року професором 

Технологічно-природничого університету м. Бидгощ, почесним 
доктором Хмельницького національного університету 

Францішеком Бромбереком для студентів освітніх рівнів – 
бакалаврів і магістрів та докторантів філософії, були проведені 
лекції на теми «Система освіти в Республіці Польща та особливості 

навчання в Технологічно-природничому університеті м. Бидгощ» і 
«Вибрані технічні та організаційні проблеми при створенні і 

виготовленні медичного пристрою для штучної вентиляції легень». 
На відкритій лекції, що проходила в режимі он-лайн і була 

розпочата вступним словом ректора Миколи Єгоровича Скиби, 
зібралася велика кількість зацікавлених її актуальністю слухачів, 

зокрема присутніми були викладачі та студенти (бакалаври, 
магістри, аспіранти): кафедри машин і апаратів, 

електромеханічних та енергетичних систем; кафедри галузевого 
машинобудування та агроінженерії; кафедри дизайну; кафедри 

технології і конструювання швейних виробів; кафедри рисунку та 
проектної графіки; кафедри основ проектування; кафедри 

кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж; кафедри 
автоматизацій, комп’ютерно-інтегрованих технологій і 

телекомунікацій, кафедри вищої математики і комп’ютерних 
застосувань. 

До зустрічі та лекції польського колеги поряд з науковцями 
долучилися й представники від виробництва та бізнесу, що є 
стейкхолдерами освітніх програм ХНУ, зокрема: «Галузеве 

машинобудування», «Машини і апарати легкої промисловості», 
«Робототехнічні та мехатронні системи галузі», «Енергетичний 

менеджмент», «Електропобутова техніка», «Машини і апарати 
харчових виробництв», «Агроінженерія», «Агропереробка та 

інжинірінг», «Технології легкої промисловості (конструювання та 
технології швейних виробів), «Художнє моделювання, 

конструювання та технології швейних виробів», «Дизайн», 
«Архітектура та містобудування», «Кібербезпека», «Програмування 

та захист комп’ютерних систем і мереж», «Автоматизація і 
комп’ютерно-інтегровані технології». 

Одна з лекцій професора Францішека Бромберека була 
присвячена технічній допомозі лікарям у боротьбі з пандемією 

Covid-2019, технічним та організаційним проблемам, що виникли 
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при створенні та виготовленні медичного пристрою для штучної 

вентиляції легень. Більш детально див. про лекції на сайті ХНУ за 
посиланням: 

https://www.khnu.km.ua/root/page.aspx?l=0&r=8&p=28400. 
Слід відзначити, що пан Францішек є одним із ініціаторів 

створення такого пристрою і входить в команду по його 
розробленню. Під час лекції професор розповів про ідею створення 

пристрою для штучної вентиляції легень, що виникла на початку 
пандемії в березні місяці цього року, підбір колективу проектантів, 

всі етапи створення пристрою від структурної схеми до готового 
прототипу і його будову з дотриманням усіх формально-правових 
умов та медичних вимог до конструкції пристрою, проведені 

експериментальні дослідження та клінічні випробовування 
пристрою та подальші плани по удосконаленню його конструкції. 

Розповів і про підтримку їх проекту Міністерством освіти і науки 
Польщі під час виготовлення пристрою. 

Зустріч з польським науковцем завершилася цікавою 
дискусію, під час якої студенти, викладачі та представники 

підприємств мали змогу задати лектору різнопланові запитання. 
Присутніх цікавили питання стосовно: навчання за програмою 

Erazmus; обміну студентами; отримання подвійного диплому; 
створення наукових розробок; використання матеріально-

технічної бази двох навчальних закладів для проведення спільних 
наукових досліджень; виконання спільних наукових проектів; 

особливостей грантової політики та подачі заявок на гранти; 
державного фінансування науки; співпраці навчального закладу і 

бізнесу; організації проходження практики на підприємствах; 
дуальної освіти тощо. 

Професор Францішек Бромберек активно допомагає 
хмельничанам в організації міжнародних наукових конференцій, 
науково-практичних семінарів, конкурсів студентських робіт, 

організатором яких виступає кафедра машин і апаратів, 
електромеханічних та енергетичних систем, зокрема: 

– міжнародної конференції «Українсько-Польські наукові 
діалоги»; 

– науково-практичного семінару «Сучасні технології і 
обладнання у виробництві та навчальному процесі»; 

– Подільського відкритого конкурсу з енергоефективності та 
енергозбереження, в якому в 2018 році вперше прийняли участь 

студенти кафедри відновлювальних джерел енергії Технологічно-
природничого університету та завоювали призові місця; 

– конкурсу з робототехніки серед школярів «Mini Sumo» тощо. 
Ректорат університету та хмельницькі науковці і їх студенти 

щиро дякували професору Францішеку Бромбереку за змістовну, 
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цікаву, корисну зустріч і проведені лекції для студентів та 

викладачів Хмельницького національного університету, побажали 
йому швидкого впровадження пристрою для штучної вентиляції 

легень у виробництво, адже таке устаткування конче потрібне 
людству, особливо на даному етапі, та висловили сподівання на 

нову зустріч з ним і його колегами та продовження плідної 
співпраці польських науковців з науковцями Хмельниччини. 

     

 
Тема лісу домінувала на грудневому 
онлайн-засіданні методичного дня в 

ЗОЕНЦ 
У засіданні взяли участь педагоги екоцентру та керівники 

гуртків ЗОЕНЦ з Іршавського та Хустського районів, які 

працювали в онлайн-режимі методом відеоконференцзв’язку з 
використанням  платформи  Zoom. Про формування пізнавальної 

компетентності  в юннатів при розкритті теми  „Різноманітність 
рослинного світу та його охорона” на занятті гуртка „Юні охоронці 

природи” розповіла О. П. Стрічко, керівниця згаданого гуртка, 
методистка відділу екології та природоохоронної роботи. 

Виступаюча дала визначення, що таке біорізноманіття, 
охарактеризувала лісистість України, звернула увагу на 

антропічний вплив людини на рослинність лісів. Також 
ознайомила з основними документами, у яких розміщені: 

матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під 
загрозою зникнення, видів живих організмів (Червона книга 

України); а також з розробками охоронних заходів щодо 
збереження та відтворення рідкісних видів (Зелена книга України. 
Ліси). 
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Потім Оксана Стрічко зупинилась на нестандартних 

заняттях, які  формують пізнавальну компетентність  у вихованців 
гуртка „Юні охоронці природи”. Це участь у всеукраїнських 

природоохоронних акціях, зокрема, „Годівничка”, під час якої 
юннати підгодовують птахів та розвішують годівнички, 

виготовлені власними руками з побутових відходів. 
А, беручи участь в акціях з прибирання території у Боздоському 

парку, вчаться не забруднювати навколишнє середовище, 
оберігати та любити природу. 

   
Ще юннати набувають практичних навичок на навчально-

дослідній земельній ділянці в ЗОЕНЦ, де висаджують рослини, 

підживлюють та розрихлюють ґрунт, прополюють їх від  бур‛янів  
та спостерігають за ростом. 

Однією з дієвих форм є і участь юннатів у екскурсіях, що 
сприяє розвитку в дітей спостережливості та вміння порівнювати 

об’єкти.    Буваючи в природі, вихованці здобувають навички 
збору гербарного матеріалу, вчаться розпізнавати рослини і 

милуються їх красою. 
Ю. С. Курак, керівниця гуртків відділу екології та 

природоохоронної роботи, охарактеризувала, як формується 
професійна компетентність юних лісівників при вивченні розділу 

„Догляд за лісом”. Тут чільне місце посіло формування професійної 
компетентності через дослідницько-експериментальну роботу та 

практичні заняття, що дає можливість юннатам виробляти певні 
трудові навички та вміння вирішувати низку екологічних завдань. 

Як приклад, юні лісівники вчилися розмножувати хвойні та 
вічнозелені рослини методом живцювання. Під час дослідницько – 
практичної роботи юннати показували свої здобуті знання та 

проявляли професійні здібності  лісівника і природоохоронця. 
Завершила лісівничу тему С. В. Бошко, керівниця гуртків з 
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Хустського району. Вона більш детально розповіла про здобуття 

юннатами практичних навичок з розмноження лісових дерев та 
кущів  на заняттях гуртка „Юні лісівники”. Розповідаючи, чим 

дерева відрізняються від інших рослин, виступаюча ознайомила 
присутніх з цікавинками про дерева України. Наприклад, дерево-

велетень – модрина європейська висотою 54 метри, знаходиться у 
Рахові Закарпатської області. А найменше – верба туполиста 

висотою до 15 сантиметрів, зростає в горах. 
Далі Світлана Бошко перейшла до найефективніших способів 

розмноження дерев та кущів: розмноження живцями, вегетативне 
та спорами. 

Крім того, щоб виховувати у дітей любов до природи, 

зокрема, лісу, С. Бошко проводить на заняттях анкетування, 
вікторини, розгадування кросвордів, де юннати показують свої 

здобуті знання про ліс і висловлюють міркування з приводу 
ставлення до зеленого друга та його проблем. 

Практичні навички здобувають гуртківці і, здійснюючи 
навчально-пізнавальні подорожі до лісу та, висаджуючи дерева. 

Підсумовуючи продемонстровані презентації, заступник 
директора з навчально-виховної та методичної роботи В. Ю. 

Кузьма відзначив повноту розкриття тем  та їх методичну 
спрямованість. 

Проте, були і зауваження щодо подачі матеріалу Л. Бокій, 
завідувачка відділу інформаційно-методичної роботи. Вона 

сказала, що у запропонованих презентаціях відчувалось бажання 
заповнювати один слайд занадто великим обсягом інформації. 

Також варто ключові пункти змісту виступу відображати по 
одному на кожному окремому слайді, який обов`язково повинен 

мати заголовок. Неприпустимо розміщувати на слайді багато 
дрібного тексту і друкувати дослівно все, що маєте намір сказати 
словами. Іще необхідно максимально скорочувати довжину 

речень, відмовитися від складних граматичних конструкцій, текст 
у презентації має бути простим, лаконічним, таким, що нагадує 

тези. 
На онлайн-засіданні Людмила Бокій оглянула та 

проаналізувала наповнення сайту ЗОЕНЦ та фахової періодики. 
Учасників засідання з правилами протипожежної безпеки 

ознайомив інженер з охорони праці Валерій Білоус. 
Завершуючи онлайн-засідання методичного дня, директор ЗОЕНЦ 

Олександр Геревич також позитивно відмітив доповіді й 
мультимедійні презентації виступаючих. Поінформував колег із 

змістом листів та наказів, що надійшли з департаменту освіти і 
науки ОДА, Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. Наголосив на дотриманні педагогами вимог 
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щодо освітнього процесу в умовах карантину.  Враховуючи, що 

незабаром завершується перше півріччя навчального року і 
календарний рік, побажав всім колегам, їхнім родинам міцного 

здоров’я та  подальших вагомих успіхів у нашій роботі на благо 
дітей і охорони природи. 

 
Конференція «Сучасні астрофізичні 
проблеми в наукових дослідженнях 

учнів гуртка астрономії НЕНЦ» 
18 грудня 2020 року в Національному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді МОН України, у формі 

науково-практичної конференції, відбулося розширене заняття 
гуртка «Астрономія» (керівник гуртка – кандидат біологічних наук 

Баранський О.Р.). Окрім гуртківців у організаційно-масовому 
заході взяли участь студенти закладів вищої освіти м.Києва – 

члени творчого учнівського об’єднання минулих років та 
методисти Центру. 

Олександр Ростиславович Баранський проінформував 

присутніх щодо здобутків гуртківців упродовж останніх років: 
проведеними спостереженнями за малими планетами та 

кометами; поданні інфоматеріалу до академічних видань з 
астрономії, участі членів гуртка в конкурсах-захистах науково-

дослідницьких робіт. 
На конференції були представлені: 

1. Презентація учня гуртка О. Соколюка на тему 
«Мультихвильова фотометрія катаклізмічної змінної зорі GAIA 

2018awg». Олексій цього року замовив спостережний час на двох 
космічних телескопах і провів серію спостережень катаклізмічної 

зорі в рентгенівському та ультрофіолетовому діапазонах. Вони 
доповнюють тривалу серію спостережень в оптичному діапазоні, 

які було проведено в обсерваторії в Лісниках. За матеріалами 
досліджень готуємо статтю в англомовний астрономічний журнал. 

2. Презентація О.Р. Баранського на тему «Проблеми кометної 
астрономії та міжнародні дослідницькі програми з участю учнів 

гуртка астрономії НЕНЦ». Ми не лише вивчаємо астрономію 
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теоретично, а й проводимо активні астрономічні спостереження, 

співпрацюємо з Minor Planet Center із British Astronomical 
Association та низкою інших організацій. Учні гуртка часто чи не 

найперші у світі спостерігають щойно відкриті комети й 
астероїди, встановлюють їхню кометну чи астероїдну природу, 

обчислюють перші елементи орбіти та з’ясовують потенційну 
небезпеку зіткнення цих космічних тіл із Землею. 

3. Презентація О. Лукіної на тему «Астрометричні та 
фотометричні дослідження шести транснептунових об’єктів у 

Лісниках». Олександра – випускниця гуртка, нині студентка 
фізичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Працюючи над цією темою, здобула призові 

місця на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, підготувала 
наукову статтю, яку вже прийнято до друку в журналі «Advances 

in Astronomy and Space Physics (Journal)». 
Конференція відбулася із дотриманням усіх норм і правил 

карантину. 
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Проведено розширену методичну раду 
за участю директорів ЗПО еколого-

натуралістичного напряму 

 
У Національному еколого-натуралістичному центрі 

Міністерства освіти і науки України 22 грудня 2020 року на 
розширеній методичній раді, яка проводилася за участю наукових 

співробітників Інституту проблем виховання НАПН України, 
відбулася презентація інноваційного педагогічного досвіду 

закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю, 
а саме: 

 Комунального закладу «Станція юних натуралістів» 
Рівненської обласної ради. Тема досвіду: «Виховання учнівської 

молоді як суб’єктів громадянської дії в умовах закладу 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму» (директор 
– Воробей Володимир Федорович); 

 еколого-натуралістичного відділу Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

Тема досвіду: «Формування ключових компетентностей особистості 
засобами медіаосвіти в закладі позашкільної освіти» (завідувач 

відділу – Овелян Вікторія Керопівна); 
 Пирятинської районної станції юних натуралістів. Тема 

досвіду: «Формування громадянської свідомості учнівської молоді 
засобами еколого-натуралістичної творчості» (директор – Левченко 

Юлія Михайлівна); 
 закладу позашкільної освіти «Станція юних натуралістів 

міста Ковеля». Тема досвіду: «Партнерство педагога і вихованця в 
освітній діяльності закладу позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму» (директор – Бобчук Віра Тимофіївна); 
 Фастівської міської станції юних натуралістів 

Фастівської міської ради Київської області. Тема досвіду: 
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«Реалізація компетентнісного підходу в закладі позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму» (директор – Сіляк Ольга 
Федорівна). 

Рішенням методичної ради інноваційний педагогічний досвід 
презентованих закладів рекомендовано до популяризації та 

поширення серед закладів позашкільної освіти. 
Учасники отримали сертифікат про вивчення та 

узагальнення педагогічного досвіду. 

  
Онлайн-колегія за участю директорів 

обласних ЗПО еколого-
натуралістичного напряму 

Національний еколого-натуралістичний центр Міністерства 

освіти і науки України, виконуючи функції координаційно-
методичного центру щодо супроводу позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму в регіонах, 23 грудня ц. р. провів 

онлайн-колегію за участю директорів обласних закладів 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. 

  
 

До участі в роботі онлайн-колегії були запрошені: 
 Красняков Євген Васильович, головний консультант 

секретаріату Комітету з питань освіти, науки та інновацій 
Верховної Ради України; 

 Демедюк Юрій Григорович, керівник експертної групи з 
питань позашкільної освіти директорату інклюзивної та 

позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України; 
 Мачуський Валерій Віталійович, завідувач лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                        Номер 12, грудень, 2020 

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

 Корнієнко Анна Володимирівна, провідний науковий 

співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем 
виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник. 
У своєму вступному слові директор НЕНЦ, доктор 

педагогічних наук, професор Вербицький Володимир 
Валентинович розкрив питання розвитку позашкільної еколого-

натуралістичної освіти, формату існування позашкілля в умовах 
нових викликів. 

Під час проведення засідання директори обговорювали 
актуальні питання, а саме: 

 звіти директорів про роботу обласних закладів 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму за 2020 рік 
у форматі дашборду; 

 роль координаційно-методичної роботи НЕНЦ та 
обласних еколого-натуралістичних центрів у забезпеченні 

позашкільною освітою: «Освітній процес в ЗПО за змішаною 
формою навчання – вимога часу»; 

 плани роботи НЕНЦ та обласних закладів позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напряму на 2021 р.: 

всеукраїнських заходів з підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти та всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 
учнівською молоддю; 

 аналіз діяльності корпоративної організації директорів 
закладів позашкільної освіти «Натураліст»; 

 обговорення нових підходів в організації позашкільної 
освіти, в т.ч. в умовах дистанційного навчання, ініційованих 

НЕНЦ на 2021 р., а саме: 
 експеримент-технологія всеукраїнського рівня з теми 

«Натураліст тур як засіб вивчення біорізноманіття» (Закарпатська 

обл.); 
 експеримент-технологія всеукраїнського рівня з теми 

«Екологічний патруль як засіб формування екологічної 
компетентності дітей в умовах реалізації концепції «Нова 

українська школа» (Полтавська обл.); 
 експеримент-технологія всеукраїнського рівня з теми 

«Створення шкільних екостанцій як напрям реалізації освіти 
сталого розвитку» (Запорізька обл.); 

 експеримент-технологія всеукраїнського рівня з теми 
«Діяльність закладів позашкільної освіти в ОТГ. Вимоги 

децентралізації» (Волинська обл.); 
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 експеримент-технологія всеукраїнського рівня з теми 

«Учнівське агропідприємництво як засіб реалізації 
підприємницьких проєктів в аграрній сфері» (Одеська обл.). 

Методичний напрям: 
 проєкт положення «Про Всеукраїнську науково-

методичну раду з питань програмного забезпечення позашкільної 
освіти». 

  
 

Дарунок педагогам-позашкільниками 
до Нового року! 

Шановні колеги! Щиро вітаємо вас з новорічними і 
різдв’яними святами! Бажаємо у 2021 році  творчого натхнення, 

нових здобутків і перемог! А як подарунок, 
пропонуємо  безкоштовну педагогічну продукцію, підготовлену 
науковими співробітниками Інституту проблем виховання НАПН 

України, для впровадження у практичну діяльність: 
1. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723072 (Бойко А. Е. Зміст і 

технології позашкільної освіти для вихованців молодшого 
шкільного віку : методичні рекомендації / [А. Е. Бойко] – 

Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 102 с.). 
2. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723076 (Впровадження 

сучасного змісту позашкільної освіти: підготовка педагогів : 
методичні рекомендації / [В. В. Вербицький, А. В. Корнієнко, В. В. 

Мачуський]. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 144 с.) 
3. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723075 (Модернізація 

організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти : 
методичний посібник / [А. Е. Бойко, В. В. Вербицький, А. В. 

Корнієнко, О. В. Литовченко; за ред. В. В. Мачуського]. – 
Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2020. – 223 с.). 

5. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722881 (Литовченко, О.В. 
(orcid.org/0000-0001-8696-9610) (2020) Зміст і технології 

позашкільної освіти для старшокласників Методичні рекомендації 
. ТОВ «Імекс-ЛТД», Кропивницький. ISBN 978-966-189-524-8) 

6. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722864 (Корнієнко, А.В. 

(orcid.org/0000-0001-7334-6625) (2020) Зміст і технології 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723072
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723076
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/723075
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722881
http://orcid.org/0000-0001-8696-9610
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722864
http://orcid.org/0000-0001-7334-6625


Інформаційний бюлетень НЕНЦ                        Номер 12, грудень, 2020 

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

позашкільної освіти для вихованців підліткового віку: методичні 

рекомендації ТОВ «Імекс-ЛТД»., Кропивницький. ISBN 978-966-
189-523-1). 

Необхідно перейти за певним посиланням на відповідну 
сторінку, де є можливість завантажити посібник. 

 

Позашкілля в онлайні 
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Анонс 

у наступному номері: 

 Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 IV Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В. В. 
Скопенка 

 Всеукраїнський семінар-практикум «Зимовий сад як 

дослідницька лабораторія оформлення інтер’єру в закладі 
освіти» 

 Всеукраїнська нарада для заступників директорів з 
навчальної роботи обласних, районних, міських ЕНЦ (СЮН) 
на тему: «Побудова освітнього процесу в ЗПО за різними 

формами навчання. Орієнтир на учня» 
 

 

 

                                   

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 
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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  Національної 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


Інформаційний бюлетень НЕНЦ                        Номер 12, грудень, 2020 

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

 

 

 

 

 

 

 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                        Номер 12, грудень, 2020 

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

 


	У Національному еколого-натуралістичному центрі проведено семінар «Еко-стежки Київщини»
	Всеукраїнська онлайн-конференція «Збережемо ліси для майбутніх поколінь»
	Відбувся ІІ (фінальний) етап Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних закладів освіти
	Всеукраїнська природоохоронна акція «Годівничка».
	Юннатівський челендж
	КЗ Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
	Лісівники, науковці й освітяни Хмельниччини провели природничо-краєзнавчий конкурс «Природа Малого Полісся очима дітей»
	У Чернігівській обласній станції юних натуралістів пройшов тиждень права
	Польсько-українська науково-освітня співпраця педагогів-натуралістів і науковців Хмельниччини
	Тема лісу домінувала на грудневому онлайн-засіданні методичного дня в ЗОЕНЦ
	Конференція «Сучасні астрофізичні проблеми в наукових дослідженнях учнів гуртка астрономії НЕНЦ»
	Проведено розширену методичну раду за участю директорів ЗПО еколого-натуралістичного напряму
	Онлайн-колегія за участю директорів обласних ЗПО еколого-натуралістичного напряму
	Дарунок педагогам-позашкільниками до Нового року!
	Позашкілля в онлайні
	Анонс
	Швидко і зручно…
	Бажаючі можуть надсилати свої статті на електронну адресу:
	redakciya_parostok_nenc@ukr. net




