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Відбувся зимовий екологічний 
майданчик 

   
З 24 грудня 2020 року по 03 січня 2021 року на базі 

комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради працював зимовий 
екологічний майданчик «Сніговичок». Згідно з програмою були 
проведені такі заходи: 

24.12.20 
– «Новорічний ранок» (керівники Пирожок Т.А., Коломойченко 

О.Г.); 
26.12.20 

– Еко-гра «Дивовижний світ природи» (керівник Зуєва Г.А.); 
– Засідання гуртка «Фітотерапія у фітобарі «Калинка» за 

темою «Користь фіто-чаїв узимку» (керівник Пирожок Т.А.); 
27.12.20 

– Майстер-клас «Різдвяний подарунок» (керівник ЗуєваГ.А.); 
– Спостереження та підгодівля зимуючих птахів «Свій край-

кожній пташині рай», Майстер-клас по виготовленню креативних 
годівниць (керівники Пирожок Т.А., Хандусь А.В.); 

28.12.20 
– Екскурсія для вихованців зимового табору ХЦПР ХМР до 

музею хліба, теплиці, навчально-дослідної ділянки та зоокуточка 
Центру (керівники Коваленко І.В., Хандусь А.В., Пирожок Т.А.) 

29.12.20. 
– Конкурс екознавців «Загадковий світ природи» (керівник 

Хандусь А.В.); 

30.12.20 
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– Ігрова програма «Новорічно-різдвяні розваги» (керівник 

Альонова І.М., Пирожок Т.А.); 
31.12.20 

– Інформаційна година «Зустріч Нового року у різних країнах 
світу» (керівник Хандусь А.В.); 

02.01.21 
– Майстер-клас «Зимова композиція» (керівник Зуєва Г.А.); 

03.01.21 
– Конкурс юних художників «Натхнення зимовою природою» 

(керівник Пирожок Т.А.); 
– Розважальна гра «Кулінарне шоу» (керівник Зуєва Г.А.). 
Загалом за період роботи зимового майданчика було залучено 

близько 100 здобувачів освіти міста та вихованців гуртків. Заходи 
проводились з дотриманням протиепідеміологічних вимог. 

 

Проведено виховний захід в рамках 
Великого зимового обліку птахів 

П’ятого січня 2021 року комунальним закладом освіти 

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

(директор Ю.Ф. Педан) проведено екскурсійний виїзд з метою 
проведення Великого зимового обліку птахів на території урочища 

Тунельна балка а також культурно-етнографічного спортивно-
парусного клубу Яхт-Клуб “Січ”. 

У заході брали участь вихованці гуртків КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
учні комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 

№ 76” та “Середня загальноосвітня школа № 140” Дніпровської 
міської ради. 

Захід проводився з метою проведення обліку зимуючих 
птахів та з’ясування чисельності птахів, які залишилися зимувати 
у нашому краї. Ці птахи потребують нашої допомоги – підгодівлі в 

сильні морози. 
Діти, в супроводі керівників гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” 

(Радзіковської Лілії, Лапіної Ольги та Кривулі Ірини) 
познайомилися з зимуючими птахами нашого краю, спостерігали 

за допомогою бінокля за їх пересуванням, кількістю та 
поведінкою. 

Мандруючи стежками урочища Тунельна балка, діти 
спостерігали не лише за птахами, а й за тваринами, знаходили 

мохи та лишайники. Різноманіття лишайників свідчить про чисте 
повітря, адже лишайники використовуються як біоіндикатори. 
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Під час проведення зимового обліку птахів діти побачили 

таких птахів: 
 Ворону сіру (Corvus cornix L.); 

 Горобців польових та хатніх (Passer montanus та Р. 
domesticus); 

 Мартина звичайного (Larus); 
 Баклана великого (Phalacrocorax carbo); 

 Грака (Corvus frugilegus); 
 Великого строкатого дятла (Dendrocopos Major); 

 Сороку звичайну (Pica pica). 
Учасники заходу повісили годівничку та насипали вдосталь 

корму для пернатих мешканців урочища Тунельна балка. 

 

   
 

    
Для детального ознайомлення з зимуючими птахами юннатам 

були представлені фото-картки з зображенням птахів нашого 
регіону. Керівники підготували цікаву вікторину про птахів, яку 

діти із задоволенням відгадували. 
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Наступним пунктом спостереження за птахами став Яхт-Клуб 

“Січ”. Тут діти спостерігали за павичами, фазанами, качками, 
лебедями та гусями, а також змогли побачити таких цікавих та 

доброзичливих тварин як ондатри. 
Серед зимуючих птахів тут можна було побачити горобців, 

голубів та мартинів. 
Вихованці гуртків КЗО “ОЕНЦДУМ” познайомились з 

різноманітними зимуючими та екзотичними птахами, відповідали 
на питання вікторини, по фото впізнавали птахів нашого краю. 

Діти дізнались багато нового та цікавого. 
Бережіть і охороняйте наших пернатих друзів! Підгодовуйте 

їх зимою, вони віддячать Вам весною і літом в сотні разів, 

рятуючи від комах шкідників наші зелені насадження, радуючи 
нас своїм різноманітним мелодійним співом. 

 

Хмельницька обласна рада відзначила 
колективи кращих педагогів-

натуралістів 
У День вшанування покровителя всіх, хто прагне до знань і 

займається хліборобською працею, Святого Василія Великого 

Голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк нагородила 
Грамотами колективи кращих педагогів-натуралістів, які своєю 

сумлінною працею і її непересічними здобутками, знаннями і 
трудовими навичками учнів та вихованців прославляють освіту 

Хмельниччини та рідний край: 
– колектив Вільховецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені педагога-натураліста Федора Степановича Бацури 
Новоушицької селищної ради (директор – Ігор Шевченко) за 

вагомий внесок у розвиток позашкільної освіти, еколого-
натуралістичної роботи учнівської молоді в закладах освіти 

області, високий професіоналізм та з нагоди відзначення 95-річчя 
юннатівського руху в Україні; 

– колектив Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-
виховного об’єднання (директор – Наталія Ілаш) за вагомий внесок 

у розвиток позашкільної освіти, еколого-натуралістичної роботи 
учнівської молоді в закладах освіти області, високий 

професіоналізм та з нагоди відзначення 95-річчя юннатівського 
руху в Україні. 

А Департамент освіти і науки Хмельницької ОДА окремо 

відзначив власними відзнаками ряд кращих педагогів-
натуралістів області. 
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Вітаємо колективи педагогів та учнів Вільховецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені педагога-натураліста 
Федора Степановича Бацури та Кам’янець-Подільський ПНВО з 

високою нагородою Хмельницької обласної ради і зичимо нових 
успіхів та здобутків на ниві знань та юннатівської праці. 

 

 

На Черкащині відбувся обласний етап 
ХХ Всеукраїнського конкурсу 

колективів екологічної просвіти 
«Земля – наш спільний дім» 

12 січня 2021 року в комунальному закладі «Черкаський 

обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної 
ради» заочно відбувся обласний етап ХХ Всеукраїнського конкурсу 

колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім» за 
темою «Атака вірусів, врятуй планету!». Конкурс проводиться 

щорічно з метою підвищення рівня еколого-просвітницької та 
природоохоронної діяльності учнівських колективів екологічної 
просвіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

В обласному етапі конкурсу взяли участь 7 команд з різних 
районів області, а саме: Драбівський, Маньківський, 

Чорнобаївський райони та міста – Черкаси, Умань, Корсунь-
Шевченківський, Монастирище. 

Відповідно до умов проведення Всеукраїнського конкурсу 
колективів екологічної просвіти та згідно з рішенням журі право 

представляти Черкаську область на Всеукраїнському конкурсі 
екологічних колективів виборола команда «Рубікон» Черкаської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №25 Черкаської міської 
ради, яка неодноразово представляла Черкащину в цьому 

конкурсі, а в 2020 році – I місце на Всеукраїнському етапі 
конкурсу в м. Києві. 

Учасники конкурсу будуть нагороджені грамотами та 
подяками КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради». 
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Гран-прі 

Команда «Рубікон» Черкаської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів №25 Черкаської міської ради 

I місце 
Команда «Екос» Великобурімської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Чорнобаївської районної ради 
II місце 

 Команда «Фенікс» Уманського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

 Команда «Протидія» Білоусівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Драбівської районної ради 

III місце 

 Команда «Драйв» Маньківської загальноосвітньої школи I-III 
ступенів №1 Маньківської районної ради 

 Команда «Колорит» Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №2 Корсунь-Шевченківської міської ради 

 Команда «Монте-еко» Монастирищенського районного Будинку 
дитячої та юнацької творчості 

Дякуємо всім учасникам та їхнім керівникам! 

  
 

Завершився Другий Всеукраїнський 
турнір юних біологів «NEOBIO» 

З 19 по 21 січня 2021 року Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді МОН України спільно 

з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, 
Національним університетом «Києво-Могилянська академія», 

Національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, 
Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодного, Інститутом гідробіології 

НАН України, проведено в онлайн режимі Другий Всеукраїнський 
турнір юних біологів «NEOBIO» (фінальна частина змагання). 

Головною метою проведення Всеукраїнського турніру юних 
біологів «NEOBIO», як інтелектуального змагання старшокласників, 

є надання можливості учнівській молоді спробувати свої сили у 

https://nenc.gov.ua/?p=32155
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вирішенні творчих завдань з біології і в результаті отримати 

порівняльну оцінку своїх знань і умінь. 
Під час урочистого відкриття змагання до учасників з 

вітальними словами звернулись директор Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, доктор 

педагогічних наук, професор Володимир Валентинович 
Вербицький, директор Інституту ботаніки НАН України, доктор 

біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України 
Сергій Леонідович Мосякін, доцент кафедри біотехнології 

факультету ФЕБІТ Національного авіаційного університету, 
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник 
Адамчук-Чала Надія Іванівна, представники Оргкомітету з 

підготовки і проведення турніру. 
В організаційно-масовому заході взяли участь учні 9-11 

класів закладів загальної середньої, професійно-технічної та 
позашкільної освіти з різних областей України. Загалом 

зареєструвалося на змагання 423 учні. З них 364 було допущено 
до фінальної частини турніру. 

Фінальна частина проходила за змішаною системою — 
індивідуально та командно. Спочатку учасники змагались між 

собою на найрезультативніше виконання відбіркової контрольної 
роботи. Відбіркова контрольна робота, у вигляді тесту, 

проводилася дистанційно і тривала 100 хвилин. Посилання на 
завдання надсилалося на електронні адреси учасників фінальної 

частини турніру за 5 хвилин до початку відліку часу. За 
визначений умовами часовий період справились із завданням 242 

учні. 
У підсумку було визначено 24 учасники, які найкраще 

справились із завданням, та сформовано 4 рівні по силі і 
кількісному складу команди. 

Другого і третього дня відбувались командні півфінальні, 

фінальний «бої» та суперфінал. 
Згідно загальних результатів проведення Всеукраїнського 

турніру юних біологів «NEOBIO» у 2020-2021 навчальному році, 
визначено команду-переможця та команди-призери змагання. 
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До Дня соборності України 
Хмельницька ОДА нагородила кращі 

колективи педагогів-позашкільників 
області 

В День соборності України голова Хмельницької обласної 

державної адміністрації Сергій Гамалій відзначив Подякою з 
цінним подарунком Адміністрації колективи педагогів-

натуралістів Шепетівського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді (директор – Відмінник 

освіти України Тетяна МАНІЙЧУК) і Дунаєвецької станції юних 
натуралістів (директор – Марта ЧЕКМАН) за їх вагомий внесок у 

розвиток позашкільної освіти, еколого-натуралістичної роботи 
учнівської молоді в закладах освіти Хмельниччини та з нагоди 95-

річчя юннатівського руху в Україні. 
Висока оцінка облдержадміністрацією педагогічної праці 

трудових колективів цих профільних позашкільних закладів ще 
раз засвідчила про серйозну увагу, яку приділяє обласна влада 

збереженню й розвитку системи позашкілля, її матеріальному і 
кадровому забезпеченню, підтримці творчо працюючих 

педколективів та їх трудолюбивих вихованців – юннатів. 
Крім цього, Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

та Хмельницький обласний ЕНЦУМ нещодавно також відзначили 
грамотами обох керівників і ряд кращих педагогів-натуралістів 
цих закладів. 

Варто відзначити, що шепетівські натуралісти та їх 
дунаєвецькі колеги багато років поспіль упевнено утримують за 

собою лідируючі позиції в ряді напрямків еколого-натуралістичній 
творчості не лише на теренах рідного краю, а й на 

всеукраїнському рівні, за що їх заклади та педагоги мають ряд 
почесних відзнак і заслужених високих нагород зі столиці від 

дирекції Національного ЕНЦУМ Міністерства освіти і науки 
України та Інституту проблем виховання Національної академії 

педагогічних наук України. 
Більш детально про здобутки обох позашкільних закладів 

можна довідатися на сайті Хмельницького обласного ІППО за 
посиланнями: http://visnyk.hoippo.km.ua/infomain/5835-

yunnatvskomu-ruhu-v-ukrayin-
95.html та http://visnyk.hoippo.km.ua/infomain/5961-

yunnatvskomu-ruhu-v-ukrayin-95-yunnati-hmelnichchini-
dunayevecka-stancya-yunih-naturalstv.html). 

http://visnyk.hoippo.km.ua/infomain/5835-yunnatvskomu-ruhu-v-ukrayin-95.html
http://visnyk.hoippo.km.ua/infomain/5835-yunnatvskomu-ruhu-v-ukrayin-95.html
http://visnyk.hoippo.km.ua/infomain/5835-yunnatvskomu-ruhu-v-ukrayin-95.html
http://visnyk.hoippo.km.ua/infomain/5961-yunnatvskomu-ruhu-v-ukrayin-95-yunnati-hmelnichchini-dunayevecka-stancya-yunih-naturalstv.html
http://visnyk.hoippo.km.ua/infomain/5961-yunnatvskomu-ruhu-v-ukrayin-95-yunnati-hmelnichchini-dunayevecka-stancya-yunih-naturalstv.html
http://visnyk.hoippo.km.ua/infomain/5961-yunnatvskomu-ruhu-v-ukrayin-95-yunnati-hmelnichchini-dunayevecka-stancya-yunih-naturalstv.html
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Сподіваємось, що нинішня нагорода Хмельницької ОДА 

трудовим колективам Шепетівського МЦЕНТУМ та Дунаєвецької 
СЮН стане новим стимулом для творчості і яскравих трудових 

звершень дорослих та юних натуралістів Шепетівщини й 
Дунаєвеччини. 

 
Проведено зимову сесію обласної 

Природничої школи учнівської молоді 
20-21 і 25 січня 2021 року комунальним закладом освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради (директор Педан Ю.Ф., 

далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) було проведено зимову сесія для учнів 
обласної Природничої школи (далі – Школа) за секціями: 

психології, хімії, флористики і зеленої архітектури, біології та 
екології, сучасних біотехнологій, агрономії, ветеринарії та 
зоотехнії. 

Участь в сесії взяли 130 здобувачів освіти закладів загальної 
середньої, професійно – технічної та позашкільної освіти з міст: 

Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Павлограду, 
Нікополя та об’єднаних територіальних громад: Васильківської, 

Вербківської, Могилівської, Межівської, Обухівської, Солонянської, 
Томаківської та Слобожанської. 

Освітній процес у Школі під час проведення зимової сесії 
відбувався в он-лайн режимі на базі Дніпровського національного 

університету ім. О.Гончара (ДНУ), Українського державного 
хіміко-технологічного університету (ДВНЗ “УДХТУ”), Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету (ДДАЕУ) та КЗО 
“ОЕНЦДУМ”, за окремим розкладом роботи кожної секції 

відповідно до плану проведення сесії, узгодженого науково-
методичною радою Природничої школи. 

Для юних психологів було проведено лекційно-тренінгове 
заняття: “Емоційний інтелект як соціально значуща властивість 

особистості” (викладач Лазаренко Вікторія Іванівна, доцент 
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кафедри соціальної психології і психології управління ДНУ ім. 

О.Гончара). З захопленням і професійною майстерністю 
майбутнього психолога учні виконували тест на визначення рівня 

емоційного інтелекту. 
Слухачі секції сучасних біотехнологій, яка працювала на базі 

Українського державного хіміко-технологічного університету, 
вивчали біотрансформацію органічних відходів з метою 

отримання біогазу, біоетанолу та біодизелю (викладач Гармаш 
Світлана Миколаївна, доцент кафедри сучасних біотехнологій 

ДВНЗ “УДХТУ”). Дуже сподобалась слухачам лекція за темою: 
“Біокомпостування та його перспективи. Вермикультивування як 
метод компостування та його використання у сільському 

господарстві та промисловості” (викладач Малиновська Наталя 
Василівна, старший викладач кафедри охорони праці та БЖД 

ДВНЗ “УДХТУ”). 
Юні екологи прослухали лекції: “Основи гідроекології”. “Види 

вселенці” (викладач Маренков Олег Миколайович, кандидат 
біологічних наук, завідувач кафедрою загальної біології та водних 

біоресурсів ДНУ ім. О. Гончара), під час яких вони дізналися про 
прикладне значення гідробіології в житті людини, ознайомилися з 

видами вселенців місцевих водойм Дніпропетровщини. 
Учні секції флористики та зеленої архітектури взяли участь у 

проведенні майстер-класу по виготовленню новорічних 
композицій з гілок ялинок “Новорічний сувенір”, прослухали лекції: 

“Підбір асортименту рослин та проектування регулярних 
квітників”, “Сад безперервного цвітіння – як елемент ландшафтної 

композиції” (викладач Зайцева Ірина Олексіївна, професор 
кафедри фізіології та інтродукції рослин ДНУ ім. О.Гончара). 

Учні секції біології працювали за темою: “Сенсорні системи 
людини”. “Загальна характеристика та їх значення в житті 
людини” (викладач Хоменко Олена Миколаївна, доцент кафедри 

біохімії та фізіології ДНУ ім. О.Гончара). 
На базі Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету відбулася сесія секції агрономії, ветеринарії та 
зоотехнії, під час якої учні прослухали цікаві лекції з основ 

агротехніки: “Визначення посівних якостей насіння за 
міжнародними стандартами”, “Розрахунок норми висіву основних 

сільськогосподарських культур” (викладач Котченко Марина 
Валентинівна, доцент кафедри рослинництва ДДАЕУ). 

Юні ветеринари ознайомилися з темою “Основні проблеми 
етології. Принципи спілкування з тваринами та птахами”, “Заходи 

безпеки при роботі з тваринами”, “Проблема безпритульних 
тварин” (викладач Зажарський Володимир Володимирович, 

заступник декана факультету ветеринарної медицини ДДАЕУ). 
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Учні секції хімії вивчали “Типи хімічних реакцій, їх 

класифікацію” та вирішували задачі: “Обчислення за 
термохімічними рівняннями реакцій. Обчислення середньої 

швидкості реакцій і зворотних реакцій” (викладач Хмеловська 
Світлана Олександрівна, кандидат хімічних наук, керівник гуртка 

КЗО“ОЕНЦДУМ”). 
Для учасників всіх секцій науковими керівниками були 

проведені індивідуальні консультації з питань виконання 
контрольних робіт та підготовки науково-дослідницької роботи. 

  
 

Проведено перше в цьому році онлайн-
засідання педагогічної ради ЗОЕНЦ 

27 січня в актовій залі Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді відбулося перше 

засідання педагогічної ради у 2021 році, на якому були присутні 
12 педагогів та 6 керівників гуртків, що приєднались дистанційно. 

Директор Олександр Геревич у вступному слові повідомив 
про накази щодо роботи у 2021 році, зокрема, і 2-му півріччі 
навчального року. 

 
Зосередив увагу на важливості еколого-натуралістичного 

напряму позашкільної освіти у формуванні особистості 
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підростаючого покоління, як майбутніх дбайливих 

природокористувачів та природоохоронців. Також розповів про 
сумну і напружену ситуацію, що склалася в районних 

позашкільних закладах області і країни у зв’язку з ліквідацією 
районних (міських) відділів освіти через створення об’єднаних 

територіальних громад, про небезпеку закриття позашкільних 
закладів. Наголосив на важливості відстоювання необхідності 

функціонування цих закладів з метою забезпечення права дітей 
на здобуття позашкільної освіти. 

Василь Кузьма, заступник директора з навчально-виховної та 
методичної роботи, доповів про підсумки роботи учнівських 
об’єднань за перше півріччя 2020/2021 навчального року. Він 

зазначив, що 20 педагогів закладу забезпечували роботу 65 
гуртків, в яких навчалося 994 учні. Педагоги і юннати працювали 

як у звичному режимі, так і у дистанційно-асинхронному. Активно 
діяла на вебсайті закладу рубрика „Дистанційна екошкола”, у якій 

юннати, їх батьки і усі бажаючі могли ознайомитися із цікавими 
матеріалами щодо проведення гуртків усіх профілів та 

інформаціями для керівників гуртків з національно-патріотичного 
виховання і відзначення дат екологічного календаря. 

Основним у роботі педагогічної ради стало питання „Про стан 
і перспективний розвиток відділу біології та дослідницько-

експериментальної роботи”, з яким виступили завідувачка відділу 
Ольга Величканич і методистка Олександра Токарєва. 

Ольга Величканич зробила огляд творчих учнівських 
об’єднань відділу за профілями та віковим складом гуртківців, 

проаналізувала участь вихованців у всеукраїнських конкурсах та 
акціях, дослідницьку роботу юннатів. Так, доповідачка зазначила, 

що протягом І півріччя у відділі працювало 11 керівників гуртків, 
які забезпечували діяльність 36 гуртків 11 профілів. А саме: „Юні 

квітникарі”, „Юні садівникиˮ, „Юні агрохімікиˮ, „Юні ботаніки”, 
„Біологія людини”, „Лікарські рослини”, „Юні овочівники”, „Юні 

рослинники”, „Природа рідного краю”, „Юні охоронці природи”, 
„Декоративно-ужиткове мистецтво”. Усього гуртковою роботою 

охоплено 541 вихованець, з них: дошкільного віку – 74, молодшого 
шкільного віку – 178, середнього шкільного віку – 272, старшого 

шкільного віку – 17. 
Як позитив доповідачка відмітила те, що цьогоріч керівникам 

гуртків дали можливість проводити гуртки на базі закладів 
загальної середньої освіти. Поштовхом для прийняття такого 

рішення стала складна ситуація у зв’язку з коронавірусом. 
Завідувачка відділу повідомила про проведені юннатами 

дослідницькі роботи. Підкреслила, що досліди є одним з 

найефективніших способів поєднання педагогами відділу 
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теоретичних знань гуртківців з практичною діяльністю та 

новітніми технологіями. Дослідницько-експериментальна робота 
сприяє розвитку в юних дослідників творчих задатків, вихованню 

інтересу та любові до природи і природничих наук. 
Вихованці відділу біології, захищаючи свої дослідницькі 

роботи, розробляючи проєкти, стають неодноразовими 
переможцями у всеукраїнських конкурсах, акціях, фестивалях, 

зльотах та зборах. Серед них такі, як: конкурси з флористики та 
фітодизайну, з квітникарства і ландшафтного дизайну „Квітуча 

Україна”, „Вчимося заповідувати”; фестивалях „Україна – сад” і 
„Ленд-арт весна”; експедиційно-польових зборах команд юних 
ботаніків та зоологів, зльоті юних дослідників-природознавців. 

Адже саме участь у конкурсах дає можливість учнівській молоді 
продемонструвати свій розум, уміння і талант, поспілкуватися із 

однолітками з інших регіонів України, обмінятися досвідом! 
Олександра Токарєва, методистка відділу, доповіла про 

інноваційну діяльність відділу, модернізацію змісту гуртків. Було 
рекомендовано педагогам ознайомитись із методичним 

посібником, написаним науковими співробітниками лабораторії 
позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної 

академії педагогічних наук України „Модернізація організації 
освітнього процесу в закладах позашкільної освіти”. 

Надзвичайно зацікавили керівників гуртків дидактичні 
настільні ігри, виготовлені Ольгою Величканич до різних тем, які 

доречно використовувати на заняттях для вивчення або 
повторення матеріалу, контролю знань. Діти під час гри можуть 

працювати індивідуально, в парах або в малих групах. І, з 
цікавістю учасники засідання розглядали лепбук „За життя без 

сміття!”, виготовлений власними силами. Завдяки роботі з 
лепбуком юннати навчаться правильно сортувати сміття, 
дізнаються про види пластику та ступінь його безпечності, а 

також про строки розкладання різних видів відходів. 
Завершилось онлайн-засідання прийняттям рішення, у якому 

внесено конструктивні пропозиції. Так, завідувачам відділів 
біології (О. М. Величканич) та екології (М. М. Копча) доручено 

скласти до 20 лютого тематику дослідницьких робіт на 2021 рік. 
Керівникам гуртків забезпечити проведення на належному 

рівні дослідницької роботи та спостережень із юннатами згідно 
затвердженої тематики на навчально-дослідній земельній ділянці, 

в кутку живої природи та безпосередньо в природі. 
Також педагогам необхідно активізувати участь юннатів у 

міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах, акціях, 
проєктах та інших масово-виховних заходах. 
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А завідувачці відділу інформаційно-методичної роботи Л. І. 

Бокій протягом лютого цього року продовжити навчання педагогів 
закладу щодо використання дистанційних технологій у своїй 

діяльності. 
Загалом онлайн-засідання пройшло змістовно та 

продуктивно. 

   
 

День пам’яті Героїв Крут 
Закарпатський обласний еколого-натуралістичний 

центр 
З метою ознайомлення юннатів з трагічними сторінками 

українського народу та виховання в них патріотизму, відданості 
своїй Батьківщині, педагоги ЗОЕНЦ організували і провели 27, 28 

січня виховну годину на тему «Герої Крут – наша слава, наша 
історія», де гуртківці ознайомились із історичними фактами 

перебігу цих страшних подій, які відбулися 29 січня 1918 року. 
Діти обговорили питання патріотизму Героїв битви за круглим 

столом, який пройшов у формі дискусії. Кожен з юннатів висловив 
власну думку щодо цих трагічних подій. Також присутні 
вшанували хвилиною мовчання пам’ять про героїв Крут, які стали 

символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну 
Україну. 

Також юннати переглянули документальний відеофільм про 
Крути. По завершенні перегляду вихованці поділилися своїми 

враженнями від побаченого патріотичного подвигу київських 
студентів. 
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Керівникам гуртків працівниками організаційно-масового 

відділу розроблено патріотичну мультимедійну презентацію: 
„Пам’ятаємо героїв Крут”. 

Вихованці гуртка „Цікава інформатика” виготовили 
тематичний плакат на тему: „Це було під Крутами…” Школярі 

зобразили на ньому хронологію подій битви під Крутами та 
присвятили героям патріотичну поезію. 

Всі учасники проведених національно-патріотичних заходів 
поповнили свої знання про трагічно-героїчні події на станції Крути 

29 січня 1918 року та провели паралелі із сучасними подіями на 
Сході України. 

   

 

 

КЗ «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради 
28 січня 2021 року, напередодні Дня пам’яті Героїв Крут, на 

базі комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”, 

директор Педан Ю.Ф.) відбувся виховний захід, присвячений 
вшануванню пам’яті загиблих героїв. В заході брали участь 

вихованці гуртка “Юні квітникарі” (керівник гуртка Лапіна О.П.), 
учні 4-Б класу комунального закладу освіти “Середня 

загальноосвітня школа № 76” Дніпровської міської ради (директор 
Г.О. Сазанська). 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/142869175_983254089081036_6661075225596349079_n-1025.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/142869175_983254089081036_6661075225596349079_n-1025.jpg
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Юннати переглянули відеофільм “Крути. Пишемо Історію”, та 

прослухали доповідь педагога про історичні події того часу. 
Діти ознайомились з фотовиставкою, присвяченою подіям 

103-річної давнини, побачили обличчя героїв, дізнались історії 
життя молодих українців, які поклали своє життя за нашу 

незалежність. Гуртківці задавались питанням: “Що спонукало 
молодих юнаків до таких героїчних дій?”. 

Учасники заходу прийшли до висновку: 
Подвиг українських юнаків під Крутами, що своєю кров’ю 

окропили святу землю в боротьбі за волю України, навічно 
залишиться в історії як символ національної честі та нескореності. 

Вічна слава героям Крут! 

Наприкінці заходу юннати розфарбували патріотичні 
розмальовки, відчули себе частиною величної незалежної держави 

України. 

  
 

Завершився Четвертий 
Всеукраїнський турнір юних хіміків 

імені академіка В.В.Скопенка 
27-29 січня 2021 року Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді спільно з хіміко-

технологічним факультетом Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», 

хімічним факультетом Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка та агробіологічним факультетом Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, за 
підтримки Союзу хіміків України проведено Четвертий 

Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка 
В. В. Скопенка, як індивідуальне змагання для учнів 9-11-х класів 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти.  
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Вперше фінал турніру відбувся онлайн. 

У перший день, під час урочистого відкриття змагання, до 
учасників з вітальними словами звернулись директор 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
МОН України, доктор педагогічних наук, професор Володимир 

Валентинович Вербицький, Президент Союзу хіміків України 
Олексій Григорович Голубов, Привітання від Оргкомітету 

Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» озвучив 

Лапінський Андрій Вікторович, старший викладач кафедри 
технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної 
хімічної технології хіміко-технологічного факультету, кандидат 

технічних наук. 
До участі у фінальному етапі змагання були запрошені 146 

старшокласників зі всіх областей України та м. Києва. 
Мета Турніру — надання можливості учнівській молоді 

спробувати свої сили у вирішенні цікавих, дослідницьких, 
експериментальних завдань з хімії, отримати порівняльну оцінку 

своїх знань і умінь. 
Головні завдання Турніру: 

• розвиток пізнавальних інтересів учнів; 
• пропаганда додаткових знань з навчальних предметів 

турнірного циклу і формування стимулу до їх надбання; 
• активізація позакласної та позашкільної роботи з 

навчальних дисциплін, що входять в турнірний цикл; 
• створення оптимальних умов для виявлення обдарованих 

школярів, їх подальшого інтелектуального розвитку і професійної 
орієнтації. 

Турнірна програма складалася із: 
– теоретичного етапу «Хімічні старти» (виконання тестових 

завдань та розв’язання творчих завдань із хімії); 

– практичного етапу «Хімік-шоу»; 
– лекцій від відомих вчених в хімічній галузі; 

– наукових дискусій, тощо. 
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За результатами змагань, відповідно до зведеної суми балів, 

набраних у окремих турах під час онлайн тестування і виконання 
контрольних завдань, підготовлених оргкомітетами університетів, 

журі визначило переможця та призерів Турніру, що стали 
номінантами і отримають почесні медалі імені академіка 

В. В. Скопенка за зайняте І, ІІ і ІІІ місце відповідно. 
Ними стали: Голуб Ольга Олегівна, учениця 11 класу 

Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
Мелітопольської міської ради Запорізької області – 79,8 балів, 

Гуменюк Вікторія Сергіївна, учениця 11 класу загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Славути Хмельницької області – 70,2 
бали і Недашківський Віталій Сергійович, учень 9 класу 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 19 м. Житомира – 68,1 
бали. 

Переможець турніру та призери нагороджуються Диплом І, ІІ 
і ІІІ ступенів. Найактивнішим конкурсантам будуть надані 

Дипломи фіналістів. Інші школярі отримають Сертифікати 
учасників фінального етапу. 

Від Всеукраїнського оргкомітету з підготовки і проведення 
турніру, оргкомітетів університетів та партнерів – лауреати 

фінального змагання отримають призи. 
Грамотами і Подяками МОН України відмічені науково-

педагогічні працівники, інженери та студенти закладів вищої 
освіти, які готували турнірну програму. 

Інформація про перебіг Всеукраїнського турніру юних хіміків 
ім. В. В. Скопенка поширена на сторінці турніру в мережі 

інтернет та у засобах масової інформації. 
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В НЕНЦ відбулася нарада для 
заступників директорів з навчальної 

роботи 

29 січня 2021 року о 10.00 в Національному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді відбулася нарада для 
заступників директорів з навчальної роботи закладів позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напряму, методистів та 

керівників гуртків на тему: «Побудова освітнього процесу в ЗПО за 
різними формами навчання. Орієнтир на учня». 

Питання, які виносилися на нараду: 
 Ресурсне забезпечення закладів позашкільної освіти 

 Підвищення якості позашкільної освіти 
 Логарифмічне фінансування і оплата позашкілля 

 Переваги та фактори ризику дистанційного навчання 
 Сучасні освітні платформи для навчання 

 Мережа гуртків позашкілля 
З вітальним словом та доповіддю до учасників наради 

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

МОН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАН 
ВО України, голова ГО «Спілка освітян України». 

Володимир Вербицький зазначив, що перед позашкільною 
сферою освіти постали нові виклики у побудові освітнього процесу 

за різними формами навчання, але важливою залишається якість 
надання освітніх послуг. 

Головне питання наради: «Алгоритм-інфографіка освітнього 

процесу в закладах позашкільної освіти». 
Свій досвід роботи з даного питання презентували: 

1. Бордюг Наталія Сергіївна, директор Житомирського 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, доктор педагогічних наук, доцент. 
2. Вітренко Ельвіра Валентинівна, директор Комунального 

закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» Херсонської обласної ради 

3. Черлінка Любов Василівна, заступник директора з 
навчальної роботи комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 
4. Сусахіна Людмила Володимирівна, в.о. директора 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді. 

Захарова Алла Миколаївна, начальник відділу позашкільної 
освіти Департаменту інституційного аудиту Державної служби 
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якості освіти акцентувала увагу на головних аспектах формування 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах 
позашкільної освіти. Зокрема, наголосила, що основними 

принципами системи є: 
 врахування освітніх потреб і очікувань; 

 органічна єдність заходів щодо забезпечення якості 
освіти з освітнім процесом; 

 відповідальність та взаємозалежність; 
 відкритість і прозорість; 

 підтримка культури якості; 
 довіра. 
Крім того, начальниця відділу позашкільної освіти нагадала 

про головні компоненти внутрішньої системи: «освітнє середовище 
закладу позашкільної освіти», «система оцінювання здобувачів 

освіти», «педагогічна діяльність педагогічних працівників та/або 
тренерів-викладачів», «управлінська діяльність», підкресливши, що 

заклад самостійно може визначати інші складові відповідно до 
напряму діяльності та стратегії його розвитку. 

Клименко Антоніна Іванівна,  начальник управління 
соціально-економічного  захисту виконавчого апарату 

Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки 
України підняла питання реалізації основних статей Закону 

України «Про освіту» щодо фінансування закладів освіти та оплати 
праці педагогам. 

Роботу Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді представляла заступник директора з навчально-

виховної роботи КЕНЦУМ Мотренко Тетяна, яка поділилася з 
колегами досвідом роботи в умовах локдауну, розповіла як 

педагоги використовують соцмережі для змішаного навчання, про 
переваги та фактори ризику дистанційного навчання. 

Про права та гарантії керівників гуртків познайомила 

учасників семінару Соломінчук Вікторія Володимирівна, юрист 
консультант Київської міської організації Профспілки працівників 

освіти і науки України. 
Презентацію планової друкованої продукції лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України 
представила учасникам семінару Корнієнко Анна Володимирівна, 

провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти 
Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник. 
Досвід екологічного виховання у неформальній освіті 

європейських країн проаналізувала Колодько Інна Миколаївна, 
аспірантка лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем 

виховання НАПН України. 
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Відтак усі учасники заходу мали змогу поділитися досвідом 

організації освітнього процесу у закладах позашкільної освіти, 
практичними кейсами щодо підвищення якості освіти, ресурсного 

забезпечення, фінансування, використання сучасних освітніх 
платформ та онлайн-навчання, а також збереження і розвитку 

мережі гуртків. 

   

  
 

На Донеччині юні натуралісти 
захищали свої наукові роботи 

В межах тижня екологічної освіти 30 січня Донецьким 

обласним еколого-натуралістичним центром з метою залучення 
молоді до науково-дослідної та експериментальної роботи 

біологічного направлення, поширення кращого досвіду з 
організації пошуково-дослідницької роботи з учнями та 

вихованцями навчальних закладів, було проведено обласну 
науково-практичну конференцію учнівської та студентської молоді 

«Біологічні дослідження та винахідництво». Юннати з 23 закладів 
загальної середньої освіти, 1 закладу професійно-технічної освіти, 

4 позашкільних та 2 вищих навчальних закладів Донецької області 
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представили на розсуд журі свої роботи в секціях: «Юний 

дослідник», «Юні ботаніки та рослинники», «Енергія і середовище», 
«Юні зоологи і тваринники», «Винахідницькі та раціоналізаторські 

проєкти еколого-натуралістичного напряму». 
На фінальному етапі конференції, що проводилася в режимі 

онлайн були присутні 44 юних дослідника із Дружківки, 
Покровська, Часів Яра, Краматорська, Мирнограда, Торецька, 

Костянтинівки, Лимана, Слов’янська, Добропілля, Маріуполя, 
Бахмутського, Покровського районів та Іллінівської ОТГ. 

Із вітальним словом до учасників конференції звернулися 
представник Департаменту екології та природних ресурсів – 
Андрій Зуяков, начальник відділу національного виховання та 

європейської інтеграції управління фахової освіти, національного 
виховання та європейської інтеграції – Олена Василенко, 

відповідальний виконавець відділення проходження служби 
особовим складом відділу кадрів Краматорського прикордонного 

загону №2382 східного регіонального управління державної 
служби України, старший сержант – Людмила Березовська. 

Переможців та призерів конференції визначило компетентне 
журі, що мало в своєму складі науковців із Департаменту екології 

та природних ресурсів Донецької ОДА, вищих навчальних 
закладів та регіональних ландшафтних парків Донецької області. 
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Позашкілля в онлайні 
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Анонс 

у наступному номері: 

 Всеукраїнський конкурс винахідницьких і 
раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного 
напряму - вікова категорія 16-23 роки (дистанційно)  

 Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників (онлайн)  

 Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
закладів позашкільної освіти (дистанційно) 

 Всеукраїнський семінар-практикум (Великий біологічний 
колоквіум) для голів обласних методичних об'єднань 
біологічного напряму з теми «Сучасні методи навчання у 

процесі викладання біології»(онлайн) 
 

 

                                   

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/2020/11/2020-12-270.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/2020-12-270.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/2020-12-270.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/2020-12-266.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/12-08-258.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/12-08-258.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/2020-12-284.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/2020-12-284.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/2020-12-284.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/2020-12-284.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  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
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