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Всеукраїнська акція «День зустрічі 
птахів» стала традиційною для 

юннатів Національного еколого-
натуралістичного центру 

Юні натуралісти Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді МОН України є активними учасниками 

Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів». Вихованці НЕНЦ 
готують затишні «будинки» для пернатих друзів. 

Птахи – невід’ємна частина природного середовища, 
справжня окраса навколишнього світу. Крім цього добре відомо, 
що майже третина родин птахів переважно комахоїдні, справжні 

природні вороги шкідників лісу, які знищують  шкідливих комах 
та личинок. Більша частина птахів нашого краю є перелітними. З 

приходом весни вони повертаються на насиджені місця.  Одними 
з перших повертаються із теплих країв на батьківщину шпаки. У 

березні прилітають хижі птахи шуліки, наприкінці квітня 
прилітають ластівка і соловейко, останніми прилітають стрижі.  

 

   
 
Розвішування шпаківень – це біологічний метод боротьби з 

шкідниками садів та лісів. Здавна «спосіб штучної гніздівлі» 
використовують, як спосіб оселити птахів в молодих лісах, садках 

для боротьби зі шкідниками. Виготовляють шпаківні з дощечок 
або стовбура дерева. В шпаківні можуть оселятись не тільки 

шпаки, а і серпокрильці, синиці, плиски, мухоловки, сови, горобці. 
Штучні гніздівлі не тільки дозволяють привабити птахів, а також 

підвищують рівень виживання потомства.   
Цікаву інформацію про працелюбність і апетити пернатих 

друзів саду і лісу дає нам мова цифр. Сім’я синиць за літо, 
наприклад, знищує приблизно 4 тисяч гусениць. А пара 

горихвісток - 7,5 тисяч. За період годування своїх пташенят 
синиця блакитна знищує 24 мільйони яєчок комах. Пара 

мухоловок-пеструшок для вигодовування 6 пташенят протягом 15 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D0%B4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D0%B4)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C
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днів збирає з навколишніх дерев від одного до півтора кілограмів 

комах. Маленькі птахи з’їдають за добу таку кількість корму, яка 
приблизно дорівнює їхній вазі. 

Не будьте байдужими! Допомагайте нашим пернатим друзям! 
Бережіть пташок! 

 

   
 

 
 

До юннатів повернулись ластівки 
Першого квітня, у День зустрічі птахів, на територію ЗОЕНЦ 

прилетіли з вирію ластівки сільські, які щорічно гніздяться в нас і 
виводять щонайменше два, а іноді й три виводки пташенят. 

Зазвичай вони прилітають після 15 квітня, тож сподіваємося на 
ранню весну. 

А тепер про саме свято, яке проходить щороку в рамках 
програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». І не випадково його 

відзначають саме в цей день. 1 квітня 1906 року була підписана 
Міжнародна конвенція з охорони птахів. 
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День птахів – це не лише річниця Конвенції, а й час 

повернення пернатих з вирію. Вперше цей день, як масове дитяче 
свято, стали проводити в Сполучених Штатах Америки. 

Організатором був вчитель з містечка в штаті Пенсильванія. 
Незабаром його підтримала одна з популярних газет „Пітсбурзька 

телеграфна хроніка”, що почала популяризацію Дня птахів. 
Мета цієї акції – звернути увагу людства на проблеми 

збереження пташиного світу, адже вони стосуються всіх країн і 
континентів. 

Птахи живуть на планеті понад 150 мільйонів років і немає 
на Землі такого куточка, де б їх не було. Природно при цьому, що 
їхній зовнішній вигляд є досить різноманітним і способи життя 

відрізняються. 
Неоціненну користь приносять птахи людині. Вчені 

підрахували, що на ділянці  площею 1 км2 птахи знищують не 
менше ніж 25 кг комах. До того ж вони є досить спритними і 

діяльними. Пара синиць може «обробити» за день близько 40 
яблунь, збираючи з них шкідників. Але птахи знищують комах 

вибірково. Дятли зазвичай віддають перевагу короїдам, сіра 
мухоловка – летючим комахам, переважно мухам, вивільга 

живиться в основному волохатою гусінню. Є також види, які не 
дуже вибагливі до їжі, з комахоїдних – це шпаки та воронові. 

 

 
 
Птахи знищують не лише шкідливих комах, а й багато 

шкідливих гризунів, які часто завдають значних збитків урожаю 
сільськогосподарських культур. Варто зазначити, що сови та 

більшість денних хижих птахів з’їдають величезну кількість 
мишей-полівок та інших гризунів. 

Птахи також сприяють поширенню дерев та кущів. 
Наприклад, сойка живиться не лише комахами та гризунами, 

восени вона збирає про запас жолуді, розносячи їх по лісу, 
ховаючи біля пнів, під листям та в інших місцях. Багато птахів 

(шпаки, дрозди, сірі куріпки, тетеруки) восени та взимку 
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живляться переважно ягодами горобини, калини, терену, малини, 

бузини, насіння яких вони переносять на значні відстані. 
Крім цього, птахи створюють необхідний ланцюг у ряді 

живих істот, забезпечують рівновагу в боротьбі за існування. 
Пернаті є невід’ємною частиною нашого життя. Вони 

поширені скрізь, де є на землі сприятливі умови для їхнього 
життя. На земній кулі їх нараховується 8 тисяч 700 видів, в нашій 

країні майже 770 видів, а в області понад 230. 
Любі друзі! Ми з вами – частинка природи, і нас єднає 

спільний дім – Земля, матінка – Земля. Діди і прадіди довірили 
нам чисті ріки й джерела, буйні діброви та гаї з усякою звіриною, 
птахами, жайворонкові степи і квітограйні луки. Наша природа 

багата, добра і мудра. Будьмо ж і ми, люди, уважними та добрими 
до неї! 

 

В НЕНЦ проведено  семінар-
практикум з органічного землеробства 

 
8 квітня 2021 року Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді з метою підвищення професійного рівня 

організаторів освітнього процесу, залучення учнівської молоді до 
активної професійної самореалізації у агроекологічній галузі та 

удосконалення профорієнтаційної роботи провів семінар-
практикум на тему: 

«Перспективи впровадження органічних технологій 
вирощування рослин на навчально-дослідних земельних ділянках 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти» . 
Учасниками семінару були: директори закладів освіти, 

методисти, вчителі біології та екології, керівники гуртків еколого-
натуралістичного напрямку, завідувачі НДЗД. 

Захід проходив онлайн форматі на платформі Microsoft 
Teams. 

На семінарі були висвітлені такі питання: 
1.  «Відкриття Юннатівської академії органічного 

землеробства і пермакультури» – Вербицький Володимир 
Валентинович, директор НЕНЦ, доктор педагогічних наук, 

професор; 
 Пінчук Микола Олександрович, завідувач відділу аграрних 

досліджень та рослинництва НЕНЦ.  
2. Сучасний стан та перспективи розвитку органічного 

землеробства в Україні та в Світі» – Тонха Оксана Леонідівна, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, декан 
Агробіологічного факультету НУБіП України; 
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Слєпцов Юрій Віталійович, к.с-г.н., доцент кафедри 

овочівництва і закритого ґрунту НУБіП України. 
3. «Практичні роботи: «Органічне землеробство – наше 

майбутнє» - Оксана Соколан, Клуб Природного Землеробства і 
Здорового Способу Життя "Земледар" м.Івано-Франківськ. 

4. «Пермакультура. Основні поняття» - Ірина Казакова, 
координатор проєктів Громадської спілки «Пермакультура в 

Україні». 
5. «Пермакультурне екологічне землеробство на основі 

«Теплих грядок Розума» - Розум Володимир Микитович – автор 
«Теплих грядок Розума» лектор "Органічного землеробства" м. 
Тернопіль. 

З метою більш активного поширення знань з органічного 
землеробства серед учнівської молоді було оголошено про 

відкриття «Юннатівської академії органічного землеробства і 
пермакультури» як однієї з форм організації позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму. Основною метою діяльності 
Академії є надання практичних знань, вмінь з органічного 

рослинництва (землеробства), сприяння екологічному вихованню 
учнів (вихованців), мотивація та поглиблення інтересу до 

дослідницької діяльності, проведення профорієнтаційної роботи 
серед учнівської молоді. 

Академія є спільним освітнім проєктом Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, 

Агробіологічного факультету НУБіП України, ГО «Клуб органічного 
землеробства», Громадської спілки «Пермакультура в Україні», 

Клубу Природного Землеробства і Здорового Способу Життя 
"Земледар". 

Всі учасники семінару отримають Сертифікати. 
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Дідова шпаківня та День зустрічі 
птахів хмельницькими школярами 
Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів» популярна серед 

школярів та юннатів Хмельниччини, які активно долучаються до 
проведення її заходів. Юні природолюби 2-Б класу Хмельницького 

НВК № 31 разом зі своєю улюбленою вчителькою Лесею 
Олександрівною Шевчук дружно долучились до проведення 

Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» (більш детально див. 
відео участі дітей в Акції за 

посиланням: https://www.facebook.com/groups/142537994757799
2/permalink/3881154745333821/). 

Варто відзначити, що Леся Олександрівна в 2019 році 
увійшла у ТОП-50 кращих вчителів України Національної премії 

для вчителів-агентів освітянських змін Global Teacher Prize 
Ukraine. Вона постійно творчо експериментує з різними формами 

й методами проведення уроків і їх тематикою, значну увагу 
приділяючи природоохоронній та екологічній тематиці, 

збереженню навколишнього середовища, формування в учнів 
природоохоронного світогляду й екологічної культури. 

Дітки ще достатньо маленькі, щоб самостійно виготовити 
затишні «будинки» для пернатих друзів, але дідусь Івасика 

Демчука допоміг і в них вийшла досконала шпаківня, у якій 
зможе поселитися сімейка шпаків. Для птахів – це безпека, дім, 
прихисток, для скверу – захист від комах-шкідників. 

Під керівництвом учительки діти проводили в школі День 
зустрічі птахів, долучаючись до розміщення пташиної хатинки для 

їх пернатих друзів, уважно споглядали за процесом вивішування 
шпаківні на березу, допомагали її піднести і подати їх дорослому 

https://www.facebook.com/groups/1425379947577992/permalink/3881154745333821/
https://www.facebook.com/groups/1425379947577992/permalink/3881154745333821/
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помічнику, адже розвішування шпаківень здійснюється на висоті 

2 метрів і вважається роботою з підвищеним ступенем ризику, 
тому цю справу доручили технічному працівнику НВК. 

Після того, як шпаківня була закріплена ним на березі, діти 
піснями й таночками дружно закликали птахів до новосілля. 

 
 
Зі слів Лесі Олександрівни діти дізналися, що шпаки – 

комахоїдні птахи, справжні природні вороги шкідників лісу, які 
одними із перших повертаються із теплих країв на батьківщину, 

знищують шкідливих комах та їх личинок. А ще вони довідалися, 
що більша частина птахів нашого краю є перелітними і з 

приходом весни вони повертаються на насиджені місця. 
У березні прилітають хижі птахи шуліки, наприкінці квітня 

прилітають ластівка і соловейки, останніми прилітають 
серпокрильці. 

Розвішування шпаківень використовується ще з давніх часів, 

адже це гарний метод приваблювання птахів у наші сади, місцеві 
парки та ліси і своєрідний метод біологічної боротьби зі 

шкідниками дерев. 
Виготовлення та розвішування годівничок і шпаківень, 

штучних гнізд – це найкращий спосіб оселити птахів у лісах, 
парках, скверах та садках для захисту їх від шкідників. 

Діти довідалися, що в шпаківні можуть оселятись не лише 
шпаки, а й синиці, плиски, мухоловки, сови, горобці. Штучні 

гніздівлі не тільки дозволяють привабити в них птахів, а також 
допомагають підвищити рівень виживання їх потомства. 
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Сподіваємось, що після такої активної участі в Акції, 

вихованці Лесі Олександрівни не будуть байдужими до природи 
рідного краю і в майбутньому самостійно допомагатимуть 

пернатим друзям, закликаючи інших берегти пташок! 
 

На Херсонщині стартувала обласна 
екологічна акція 

Вже четвертий рік поспіль в Херсонській області проводиться 
обласна природоохоронна Акція «Збережемо родючість рідної 

землі». Організатори – комунальний заклад «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 

(директорка – Ельвіра Вітренко, координатор Акції – Тетяна 
Мудрак) та Херсонська громадська організація «Асоціація 

органічного землеробства» (голова – Сергій Осипенко). 
 

 
 
Акція має на меті широке залучення учнівської молоді до 

дослідницької та природоохоронної роботи щодо захисту, 
збереження та відновлення родючості ґрунтів Херсонщини, 
пошуку шляхів отримання якісної екологічно-чистої 

сільськогосподарської продукції; розробка технологій 
вирощування сільськогосподарської продукції із застосуванням 

нових біологічних препаратів; виховання дбайливого ставлення до 
природних ресурсів рідного краю; формування екологічної 

свідомості, екологічної компетентності та засад раціонального 
природокористування. 

Цього року, Акцію розпочато із проведення онлайн-
відеоконференції з організаторами з використанням платформи 

Zoom, яка відбулася 13 квітня 2021 року. 
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Під час заходу для 22 учасників – юних дослідників-

природоохоронців та для 12 керівників дослідницьких проєктів 
Сергій Осипенко провів вступну бесіду і надав характеристику та 

умови використання нового органічного препарату-пробіотику 
«Вітамін для ґрунту О7», який надається для проведення 

досліджень. В ході жвавого обговорення було визначено основні 
напрями проведення випробувань. 

Сподіваємося, що спільними зусиллями організаторам 
вдасться навчити дітей головним принципам ведення органічного 

сільського господарства. 
  

 

В Чернівецькій області проведено 
обласний етап Всеукраїнського зльоту 
учнівських лісництв закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти 
Ліс – це велика «книга природи», скарб для всіх. У збереженні 

цього скарбу і примноженні його багатств є часточка праці юних 
лісівників. 15 квітня 2021 року комунальним закладом 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» проведено в онлайн форматі обласний етап 

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти, в якому прийняли  участь члени 

 6-ти учнівських лісництв, вихованці гуртків «Юні лісівники» 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

Оцінювало практичну та науково-дослідницьку діяльність 
учасників журі в складі: 

–         Чорней Ілля Ілліч, доктор біологічних наук, професор, 
завідувач   кафедри ботаніки, лісового та садово-паркового 
господарства Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (голова журі); 
–         Пилипюк Володимир Миколайович, начальник відділу 

Чернівецького обласного управління лісового та мисливського 
господарства; 

–         Яковишин  Вадим Михайлович, кандидат 
сільськогосподарських наук, асистент кафедри ботаніки, лісового 

та садово-паркового господарства Інституту біології, хімії та 
біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, лісничий Будинецького лісництва Сторожинецького 
лісгоспу; 

–         Погрібний Олег Михайлович, голова циклової комісії, 
викладач Сторожинецького коледжу; 
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–         Головченко Людмила Юріївна, директор КЗ 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді». 

Вітаючи учасників заходу, організатори зазначили, що 
діяльність учнівських лісництв – це серйозна практична робота по 

вирощуванню лісу, догляду за ним, збереженню, вивченню його 
законів, проведенню наукових досліджень. Також учнівські 

лісництва залучають учнівську молодь до участі у конкурсах, 
природоохоронних акціях тощо. 

Багато років поспіль юні лісівники Чернівецької області були 
в числі призерів та переможців фінального етапу всеукраїнських 
зльотів. Отже, успіхами наших учнівських лісництв можна 

пишатись. Ми сподіваємось, що і  цього року, вибрана команда 
юних лісівників Чернівеччини, продовжить традицію перемагати і 

доповнить нашу колекцію кубків та дипломів новими 
 нагородами. 

У рамках заходу усі 6 команд презентували свої досягнення, 
поділились досвідом вирощування лісових культур, використання 

ефективних форм співпраці з лісгоспами, виконання практичної 
та природоохоронної роботи. 

Представлені матеріали, виступи учасників свідчили про те, 
що учнівська молодь отримує ґрунтовні знання з основ 

вирощування лісових культур із застосуванням інноваційних 
технологій, має достатній науковий рівень дослідництва. 

Журі відзначило, що науково-дослідницькі роботи  Ротар 
Вікторії , учениці 10 класу, вихованки учнівського лісництва 

«Лісова казка» Полянського ЗЗСО Клішковецької ТГ «Природне 
поновлення бука лісового в умовах Рухотинського лісництва», 

Шамбра Ксенії, учениці 9 класу, вихованки учнівського лісництва 
Романковецького ліцею ім. академіка К.Ф. Поповича Сокирянської 
ТГ «Павловнія – перспективна лісо утворююча  та ландшафтна 

культура» , Тодеряна Олексія, учня 11 класу, вихованця 
учнівського лісництва «Мрія» Куликівського НВК Герцаївської 

міської ради «Оцінка фіто санітарного стану бучин Тарнавського 
лісництва» та  Маєвської Анастасії, учениці 11 класу  

Стрілецькокутського ОЗЗСО Мамаївської ТГ «Динаміка приросту 
бука лісового в Ревнянському лісництві» вирізняються творчим 

підходом, актуальністю порушеної проблеми, високим рівнем 
виконання і підготовки до захисту, якістю оформлення, цікавим 

викладенням власних поглядів. 
За результатами проведення обласного онлайн етапу 

Всеукраїнського злоту учнівських лісництв  переможцем стало 
учнівське лісництво Романковецького ліцею імені академіка К.Ф. 
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Поповича Сокирянської  ТГ, яке представляли  Шамбра Ксенія, 

Гуйван Настя, Бабій Яна (керівник – Азімова В.С.). 
Саме це учнівське лісництво, у вересні місяці цього року, 

візьме участь у фінальному етапі Всеукраїнського зльоту 
учнівських лісництв в місті Кіровограді. Бажаємо їм успіху! 

В період карантинних обмежень, у зв’язку зі зміною 
традиційного формату проведення обласного етапу зльоту, журі 

вирішило всіх інших учасників визнати призерами, а саме: 
–                     учнівське лісництво Стрілецькокутського 

ОЗЗСО І-ІІІ ст. Мамаївської сільської ради Мамаївської ТГ 
(презентувала Маєвська Анастасія, керівники: Боднарюк О.М., 
Ковалюк В.Г.); 

–                     учнівське лісництво «Лісова казка» Полянського 
ЗЗСО Клішковецької ТГ: (презентували Ротар Вікторія, Ротар 

Крістіна, керівник – Мельник Д.С.); 
–           учнівське лісництво «Мрія» Куликівського НВК 

Герцаївської міської ради: (презентували Тодерян Олексій, Кіцан 
Ніколета, керівники: Апетрі Г.І., Тодерян О.І.); 

–                     клуб «Лісові рейнджери» ЗЗСО №31 м. Чернівці: 
(презентувала Стукало Ірина, керівники: Кочубей О., Катан Н.В.); 

–                     гурток «Юні лісівники» Сторожинецького ЦДЮТ 
на базі Банилово-Підгірнівська гімназія Сторожинецька ТГ: ( 

презентував Середюк Юрій, керівник – Кривко А.В.). 
Переможці  та призери обласного онлайн етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв будуть нагороджені 
відповідними дипломами Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації  та грошовими 
подарунками від Чернівецького обласного управління лісового та 

мисливського господарства і Чернівецької обласної організації 
Товариства лісівників України. 

Організатори  та учасники заходу звертаються до керівників 

ТГ, держлісгоспів з проханням сприяти збереженню та розвитку 
такої цікавої, дієвої та потрібної державі форми позакласної та 

позашкільної роботи, як учнівські лісництва, які виконують 
еколого-освітню та профорієнтаційну місію. 
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На Рівненщині проведено обласний 
етап Всеукраїнської акції «Годівничка» 

Всеукраїнська акція «Годівничка» проходить в закладах 

загальної середньої та позашкільної освіти Рівненської області з 
метою виховання в учнів ціннісного ставлення до біорізноманіття, 

проведення широкої просвітницької роботи та практичних дій з 
охорони та збереження орнітофауни, розвитку гуманного 

ставлення до птахів, мотивації до охорони пернатих. 
На конкурс було представлено 110 робіт, які підготували учні 

та вчителі закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
Дубенського, Рівненського, Сарненського та Вараського районів. В 

акції взяли участь 340 учнів 64 закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти із 47 територіальних громад Рівненської 

області. 
Роботи переможців обласного етапу Всеукраїнської акції 

«Годівничка» нагороджено дипломом комунального закладу 
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради та 

відправлено на всеукраїнський етап до Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді. 
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Про участь у проєкті  
«Greening Рlanet» 

Крок за кроком йдемо до мети! Посадимо мільйони дерев в 

Україні – разом! Триває акція щодо озеленення планети в рамках 
проєкту «Greening Рlanet». До акції «Мільйон дерев» долучились 

педагоги комунального закладу «Станція юних натуралістів» 
Рівненської обласної ради, працівники Управління освіти і науки 

Рівненської облдержадміністрації та комунального підприємства 
«Рівненська обласна дитяча лікарня». 

На території комунального підприємства «Рівненська обласна 
дитяча лікарня» висадили біля сотні різних кущів! Тепер біля входу 

до приймального відділення буде затишний куточок, де 
зростатимуть самшити, ялівці, туї і вівсяниці. Знайшлось місце 

падубу, бересклету, магонії. А ще поставили годівничку для птахів. 
Звісно, влітку птахи не потребують такої турботи, як взимку, але з 

настанням холодів, дітки і батьки зможуть підгодовувати птахів. 
Працювали з гарним настроєм. Добру справу робити – весело! Всі 

саджанці були вирощені на території комунального закладу 
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради руками 
педагогів і гуртківців закладу. Для цього є всі умови – цілий 

тепличний комплекс! В одній теплиці – тропічні рослини, в другій 
– овочеві. А ще є одна теплиця, де живцюють хвойні. 

Позашкільники роблять все, щоб зберегти цей унікальний і такий 
потрібний комплекс. 
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КЗ «Черкаський обласний центр 
роботи з обдарованими дітьми 

Черкаської обласної ради» долучився 
до масштабного проєкту Greening of 

the Planet 
Місія Міжнародного проєкту “Озеленення Планети” – 

висадити 100 000 000 дерев по всій планеті протягом трьох років. 
Відновити екосистему Землі. 

Львівщина також долучається до глобального екологічного 
проєкту. Оскільки цього року Україна відзначатиме 30 років своєї 

незалежності, тому саме по 30 саджанців було надіслано в усі 
обласні державні адміністрації України зі Львівського лісового 

селекційно – насіннєвого центру. 
В знак підтримки ініціативи озеленення нашої країни 

працівниками Управління екології спільно з представниками 
Управління освіти і науки Черкаської обласної державної 
адміністрації та працівниками Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної 
ради» було висаджено саджанці, надіслані львів’янами. 

Другою частиною підтримки проєкту було висадження на 
території закладу працівниками 5 саджанців сакури, які були 

надані Управлінською компанією «Нова якість» в рамках 
благодійної акції. 

Висловлюємо щиру вдячність «Новій якості» за допомогу в 
озелененні території закладу. Вже наступного року ці дерева 

радуватимуть вихованців та перехожих яскравим цвітом. 
Давайте робити навколишнє середовище красивим! 

Озеленимо країну разом! 
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Там, де вироджуються рослини, не 
може жити людина 

На квітневому онлайн-засіданні методичного дня в ЗОЕНЦ 

йшлося про обрядове значення рослин та їхні цілющі властивості, 
й не тільки. 

У засіданні, 14 квітня, 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. 

Відкрив засідання і модерував на заході директор екоцентру 
Олександр Геревич. 

Розвиткові пізнавального інтересу вихованців при засвоєнні 
знань про цілющі властивості лікарських рослин присвятила свою 

презентацію методистка відділу організаційно-масової роботи, 
керівниця гуртка „Лікарські рослини” М. І. Вайдич. Спочатку 

виступаюча розповіла про види лікарських рослин, залежних від 
стану довкілля. Це – дикоростучі лікарські рослини; ті, що наявні у 

природі в недостатній кількості, стають рідкісними та 
зникаючими; іноземного походження, проте акліматизовані та 
інтродуковані в Україні; сільськогосподарські й культивовані 

лікарські рослини. 
Потім Мирослава Іванівна зупинилась на методах, за 

допомогою яких юннати пізнають та вивчають дивосвіт цих 
рослин. Тут педагог активно використовує екологічні вікторини, 

загадки, ребуси, казки, легенди, ігри. Крім того, належна увага 
приділяється екскурсіям в природу та практичній дослідницькій 

роботі. 
Тему: „Культура енергоспоживання. Основні принципи 

енергозбереження” презентувала на методдні керівниця гуртка з 
Іршавського району К. В. Петрінко. Благополуччя навколишнього 

середовища в повній мірі залежить від діяльності людини, тому 
вона має змінити своє ставлення до споживання енергії: необхідно 

використовувати її раціональніше. А це – застосовувати економні 
електричні лампочки (лампи денного світла замість жарівок), 

вимикати при виході з кімнати освітлювальні й нагрівальні 
прилади, слідкувати за тим, щоби водопровідні крани та зливні 

бачки не протікали. Якщо ми сьогодні будемо ощадливо витрачати 
енергію, то зможемо віддалити термін розробки нових вугільних 
родовищ, буріння нафтових свердловин, а отже збережемо запаси 

природних ресурсів для майбутніх поколінь. 
Родзинкою онлайн-засідання стала презентація завідувачки 

відділу організаційно-масової роботи, керівниці гуртка „Юні 
квітникарі” О. І. Кремінь. У своєму виступі педагог розкрила 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                          Номер 4, квітень, 2021 

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

обрядове значення квітів. А без чого не цвістиме квітка? Звичайно 

ж, без коріння! Так і людина! Якщо вона не відірвалась від кореня, 
з якого виросла, не втратила першооснови, не забула і не зреклася 

свого рідного, материнського, тоді вона особистість, яка гідна 
поваги. 

Тоді людині властива національна самосвідомість. 
Саме формуванню національної свідомості у своїх вихованців 

присвятила виступ О. Кремінь. Він ще запам’ятався 
демонстрацією національних атрибутів: вишиванки, намиста, 

віночка, які виготовила хресна мама педагога. Присутні з 
цікавістю оглядали прикраси, у яких втілені українські обряди. 

По завершенні презентації Людмила Бокій, завідувачка 

відділу інформаційно-методичної роботи, відмітила змістовне 
розкриття теми Оксаною Кремінь, а також відповідне до вимог 

МОН України оформлення слайдів, які не були забиті текстом, а 
несли відповідну думку, проілюстровану світлинами. 

Про формування пізнавальної компетентності у вихованців, 
спрямованої на здоровий спосіб життя на заняттях гуртка „Юні 

валеологи” присутні довідались з презентації його керівниці Л. М. 
Шевері. 

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

Кузьма відзначив повноту розкриття тем та їх методичну 
спрямованість. Також додав, що рекомендує О. І. Кремінь 

підготувати методичний посібник про формування національної 
свідомості вихованців. 

Далі О. М. Величканич, завідувачка відділу біології та 
дослідницько-експериментальної роботи, ознайомила педагогів з 

листами, які надходять з департаменту освіти, науки, молоді та 
спорту Закарпатської ОДА, а також з Національного екоцентру. 
Вона наголосила на тих, у яких йдеться про конкурси еколого-

натуралістичного напряму. 
На онлайн-засіданні Людмила Бокій оглянула друковані й 

електронні фахові періодичні видання та проаналізувала 
наповнення сайту ЗОЕНЦ. 

Завершуючи онлайн-засідання методичного дня, директор 
ЗОЕНЦ Олександр Геревич повідомив присутніх про зміни в 

структурі обласної державної адміністрації, де створено, шляхом 
злиття двох департаментів, одну юридичну особу – департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту. 
Він також позитивно відмітив виступи педагогів. Зосередив 

їхню увагу на необхідності проведення з гуртківцями традиційних 
весняних масово-виховних просвітницьких і практичних 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                          Номер 4, квітень, 2021 

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

природоохоронних заходів: „День Землі”, „День довкілля”, „День 

екологічних знань”, „Зелені толоки” „Місячник саду і лісу”. 
Поінформував присутніх про підготовку до ініційованого 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 
проведення 29 квітня 2021 року на базі ЗОЕНЦ екологічного 

онлайн-форуму, який запропонував назвати „Єднаймося на захист 
природи”. 

 

  

Юннати Хмельниччини провели 
обласний збір у дистанційному 

форматі 
21 квітня 2021 року Хмельницький обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді провів у режимі онлайн 

обласний збір юних натуралістів. Захід проводився відповідно до 
завдань Плану комплексних заходів з екологічної освіти і 

виховання та формування екологічної культури дітей, учнівської і 
студентської молоді закладів освіти Хмельницької області на 2021-

2025 роки та з метою підвищення ефективності і якості 
організації й проведення в закладах освіти еколого-

натуралістичної, дослідницько-експериментальної, природознавчої 
і природоохоронної роботи школярів, виявлення і підтримки 

обдарованої учнівської молоді та залучення її до участі в 
юннатівських заходах. 

Збір з конкурсними змаганнями виконавців дослідницьких 

робіт, який здавна користується популярністю серед школярів і 
юннатів Хмельниччини, довелося проводити у секціях юних 

аграріїв, юних екологів та юних лісівників дистанційно, з 
урахуванням протиепідемічних заходів та з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2. 

В онлайн-презентаціях та захистах науково-дослідницьких 
робіт обласного збору взяли участь 32 юннати-ентузіасти 
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дослідницько-експериментальної роботи із закладів загальної 

середньої і позашкільної освіти Хмельницької області. 
Грамотами Хмельницького обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді та цінними 
подарунками нагороджено юних натуралістів, які на конкурсах-

захистах продемонстрували найкращий рівень виконання 
індивідуальних дослідницько-експериментальних робіт і глибокі 

знання за обраною темою в галузі лісівництва, екології та 
сільського господарства, визнані переможцями Збору і посіли 

призові місця. 
Онлайн-захист юннатами власних творчих дослідницько-

експериментальних робіт під час конкурсів збору показав високий 

рівень їх підготовки та значну увагу, приділену педагогами 
індивідуальній роботі з цими школярами і вихованцями еколого-

натуралістичних гуртків, розвитку їх індивідуальних особливостей, 
здібностей, формування екологічної культури, дослідницьких 

вмінь і навичок та сумлінної праці в сільському та лісовому 
господарстві. 

Конкурсні змагання юннатів в черговий раз засвідчили те, 
що педагогічні працівники – керівники дитячих конкурсних робіт 

закладів освіти області приділяють серйозну увагу дослідницькій 
роботі юних природолюбів, розвитку їх індивідуальних 

особливостей, здібностей, формуванню екологічної культури, 
дослідницьких вмінь і навичок та сумлінної праці в сільському й 

лісовому господарстві, тому їх творчі дослідницько-
експериментальні роботи під час конкурсу-захисту показали 

високий рівень підготовки і були відповідно відзначені 
організатором Збору. 
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Юннатівський екоквест до Дня 
довкілля 

16 квітня з юннатами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді було проведено масово-
виховний захід, присвячений Всеукраїнському дню довкілля. 

Завідувачка відділу екології та природоохоронної роботи М. М. 
Копча розповіла про історію цього свята, яка розпочалася з 1999 

року, згідно з  Указом Президента України “Про День довкілля” від 
06 серпня 1998 року № 855/98 на підтримку ініціативи 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища та 
ядерної безпеки України і громадських природоохоронних 

організацій щодо розвитку діяльності, започаткованої 
Всеукраїнською акцією “Дерево–Життя” та іншими громадськими 

ініціативами. 
Довкілля – це всі живі та неживі об’єкти, що природно 

існують на Землі або в деякій її частині. Земля, вода, повітря, 
флора і фауна – все це довкілля, на стан якого впливає низка 

чинників – від кинутого на землю недопалка, папірця до 
величезних сміттєзвалищ і височезних труб промислових 
комплексів, що отруюють димом повітря; від убитого заради 

бивнів слона десь у Центральній Африці, до екологічно 
невиправдано, надмірно вирубаних декількох гектарів лісу, в тому 

числі й у Закарпатті. 
Мирослава Копча наголосила, що згаданий екологічний захід 

проводиться з метою поповнення знань учнівської молоді з 
природничих дисциплін, а також виховання в підростаючого 

покоління бережливого ставлення до навколишнього природного 
середовища. 

Директор ЗОЕНЦ Олександр Геревич у своєму зверненні до 
юннатів сказав: ”Хочеться, щоб ви уважно прослухали всю 

інформацію, яку підготували для вас наші педагоги, щоб 
поділилися почутим і побаченим зі своїми батьками, братиками, 

сестричками, друзями в школі і, щоб не залежно від того, як 
складуться ваші долі у дорослому житті, ви завжди були 

природолюбами і, головне активними природоохоронцями, 
вивчали, досліджували, і в міру своїх можливостей примножували 

природні багатства нашого краю”. 
Після мультимедійної презентації, юннати приступили до 

цікавих завдань квесту: “Дай правильну відповідь” – все про 

сміття, “Анаграма” – охорона природи, “Відгадай загадки” – 
відходи, “Впізнай рослину за листком”, “Відшукай квітку і плід”, 

“Лікарські рослини Червоної книги”. Змагаючись, школярі давали 
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відповіді на питання, шукали шляхи вирішення екологічних 

проблем. 
Підсумковим завданням було намалювати екоплакат “Я на 

захисті природи” та коротко представити свої малюнки. 
Намальовані екоплакати розкрили всі знання і фантазію 

природолюбів. Хтось захищав ліси від вирубування, хтось 
закликав, відпочиваючи на природі, не залишати після себе 

сміття. 
Щороку до Дня довкілля та Всесвітнього дня Землі (22 

квітня), педагоги з юннатами організовують благоустрій території 
закладу, очищають береги річки Уж та саджають дерева. Цьогоріч, 
зокрема, долучились до акції “Озеленення планети” та конкурсу 

малюнка “Посади дерево”. 
Пам’ятаймо, що чисте довкілля – це наше майбутнє! 
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Педагоги-позашкільники Черкащини 
поділились сучасними інноваціями в 

освітньому процесі 
16 квітня 2021 року на базі комунального закладу 

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми 
Черкаської обласної ради» (директор – Людмила Давиденко) у 
режимі відеоконференції (GoogleMeet) відбувся онлайн-семінар за 

темою «Сучасні інновації в роботі закладів позашкільної освіти». 
У роботі онлайн-семінару взяли участь 60 педагогічних 

працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
області: методисти, вчителі, керівники гуртків. 

Про інновації в основі організації позашкільної роботи 
біологічного напряму розповіла Оксана Осадча, вчитель біології 

Драбівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів ім. С. В. Васильченка – гімназія», за 

сумісництвом – керівник гуртка «Юний фенолог» комунального 
закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради». Вона зазначила, що розроблення 
науково-методичних та творчих навчальних проєктів 

забезпечують підвищення креативної спрямованості 
позашкільного навчально-виховного середовища. Ключові 

компетентності, яких повинні набути вихованці в закладі 
позашкільної освіти, це – екологічна грамотність, сприйняття 

природи як цілісної системи, готовність обговорювати питання, 
які пов’язані із збереженням навколишнього середовища, 
відповідальне ставлення до власного здоров’я. 

Наразі, в процесі позакласної роботи з учнями, розроблено 
творчий навчальний проєкт «Сад пахощів», який передбачає 

створення в школі рослинного комплексу з величезною видовою 
біорізноманітністю, а також участь гуртківців у різноманітних 

фенологічних конкурсах, започаткованих Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді. На заняттях, які 

проводить дуже талановитий, досвідчений керівник гуртка, учням 
завжди цікаво і є чому повчитися. Вихованці гуртка «Юний 

фенолог» – неодноразові переможці обласного та всеукраїнського 
етапів Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник», 

Всеукраїнської трудової акції «Турбота молоді тобі, Україно», 
учасники Всеукраїнської заочної природничої школи. 

Лариса Канюка, керівник гуртка «Юний еколог» Центру 
роботи з обдарованими дітьми представила організацію 

екологічної позашкільної роботи з учнями і розказала присутнім 
про методику монтажу та створення відеопрезентацій, зокрема 
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про роботу в програмі Movavi Video. Навесні вихованці гуртка 

долучились до організації та проведення екофестивалю 
«Приберемо прибережну зону». У цьому заході взяли участь не 

лише учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти, а й 
доросле населення. А завдяки спонсорам 12 найактивніших 

учасників фестивалю отримали грошові винагороди в розмірі 
3600 гривень. 

 

   
 

Світлана Перемот, заступник директора комунального 
закладу «Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді» висвітлила роботу в нових учнівських творчих 
об’єднаннях художньо-естетичного та еколого-натуралістичного 

спрямування, які працюють по авторських програмах: 
народознавчій студії «Спадок», гуртках «Художня кераміка», 

«Гільйошування», «Полімерна глина», «Юні городники», «Юні 
фотонатуралісти». Світлана Миколаївна презентувала 

дослідницьку роботу, яка проводиться у відділі закритого ґрунту із 
екзотичними для нашого краю рослинами – гуавою, інжиром, 

гранатом, бананом. Еколого-натуралістичний відділ закладу в 
2020 році брав участь в обласному конкурсі «ЕКО Україна» з 

проєктом «Зелений клас». Зараз у закладі створено справжній 
зелений оазис для занять з вихованцями на свіжому повітрі. 

Лідія Курінська, директор Уманського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді поділилась 
досвідом про особливості роботи закладу позашкільної освіти в 

умовах карантину, про інноваційні технології навчання і 
виховання. Інновації в роботі закладу позашкільної освіти – 

створення екологічного театру тіней «Ілюзія світла». Вистави театр 
показує як для вихованців закладу, так і для широкого кола 

глядачів в соціальних мережах онлайн. 
На завершення семінару працівники Черкаської обласної 

бібліотеки для юнацтва імені Василя Симоненка – завідуюча 
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відділом читальних залів Катерина Вербівська та завідуюча 

відділом мистецтв Марина Чеперис – презентували онлайн 
виставки творчих робіт митців Черкащини: художників, 

письменників, майстрів народної вишивки. 
  

     

Юннати Чернігівської обласної 
станції юннатів висадили грушу із 

садиби Лесі Українки 
Юннати комунального закладу «Чернігівська обласна станція 

юних натуралістів» 20 квітня 2021 року долучилися до 

Всеукраїнської акції «І проросте пагіння з минулого у майбуття», 
приуроченої до 150-річчя з дня народження Лесі Українки, за 

ініціативи співзасновника журналу-каталогу «СонцеСад» Остапа 
Михаця, кореспондентки журналу Олени Берізкіної. На 

Чернігівщині ініціатором акції стала Світлана Потоцька, голова 
Чернігівської обласної організації Українського товариства 

охорони природи. Юннати комунального закладу висадили у 
плодово-ягідному відділі навчально-дослідної земельної ділянки 

саджанець, зі щепи старої груші з саду родини Косачів у селі 
Коляжному на Волині. 

Ідею акції «І проросте пагіння з минулого у майбуття» є 
збереження і популяризації пам’яті літературної спадщини родини 

Косачів та продовження життя груші, що росте у садибі-музеї, 
плодами якої ласувала Леся Українка. Лесина Груша, належить до 

літніх сортів, росте, буйно цвіте та плодоносить у саду до сьогодні! 
Але час невблаганний, тому Остап Михась, засновник та редактор 

журналу «СонцеСад» дав дереву друге життя. Два роки тому він 
нарізав зі старої груші живців та прищепив їх на молоді рослини. 
Частину саджанців висадили на території музею Лесі Українки, а 

120 деревець відправили у місця пов’язані із життям і творчістю 
видатної письменниці та її родини. А так, як батько Лесі Українки 

народився в Чернігівській губернії і навчався в Чернігівській 
чоловічій гімназії наша область отримала 9 саджанців «Лесиної 

груші». 
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Жоден українець не може стояти осторонь і не цікавитися 

життям видатної поетеси України. Завдяки цій акції сучасні 
українці продовжують життя Лесиної груші, розповсюджують 

всією Україною. Акція змушує молодь та старше покоління ще раз 
звернутися до творчого спадку видатної українки. 

 

 
 

Всеукраїнський телеміст «Формування 
освітнього простору еколого-
натуралістичного напряму як 

системної трансформації закладів 
позашкільної освіти 

Дніпропетровської області в умовах 

діяльності ОТГ» 
З метою підтримки та розвитку еколого-натуралістичного 

напряму позашкільної освіти в регіоні в умовах децентралізації, до 

Всесвітнього дня екологічних знань Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України та комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 21 

квітня поточного року провели Всеукраїнський телеміст (у форматі 
відеоконференцзв’язку) за темою “Формування освітнього 

простору еколого-натуралістичного напряму як системної 
трансформації закладів позашкільної освіти Дніпропетровської 

області в умовах діяльності об’єднаних територіальних громад”. 
Участь в заході взяли 65 представників об’єднаних 

територіальних громад Дніпропетровської області, відповідальних 
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за питання освіти, педагогічних працівників закладів 

позашкільної еколого-натуралістичної освіти, вчителів біології 
закладів загальної середньої освіти. До телемосту підключилися 

також колективи профільних ЗПО Волинської, Закарпатської, 
Житомирської, Сумської, Тернопільської областей. 

Захід відкрив Юрій Педан, директор КЗО “ОЕНЦДУМ”, який 
ознайомив учасників з темою, метою і планом проведення 

телемосту. 
З питанням функціонування та системної трансформації 

мережі закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
напряму в умовах територіальних громад виступив Вербицький 
Володимир Валентинович, директор Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, доктор 
педагогічних наук, професор. 

Він наголосив на провідній ролі закладів позашкільної освіти 
в освітньому просторі України, висловив занепокоєння процесом 

руйнації позашкільних, в першу чергу профільних, закладів, який 
за останні роки відбувається на місцях внаслідок процесів 

децентралізації. Стосовно Дніпропетровської області, доповідач 
зауважив, що дніпропетровське позашкілля має надзвичайно 

потужні наукові дослідження вихованців, в тому числі на 
міжнародному рівні, впроваджує в життя інженерно новий підхід 

до розвитку освітньої діяльності в сучасних умовах. 
Негативні тенденції щодо ліквідації та об’єднання профільних 

ЗПО в області, які відбулися за останній рік, в певній мірі 
позначаться на зменшенні охоплення позашкільною еколого-

натуралістичною освітою дітей всіх вікових рівнів, задоволенні 
їхніх культурно-освітніх потреб, а також потреб у професійному 

самовизначенні і творчій самореалізації. 
Адміністрацією Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді були запрошені до участі в телемості 

представники Міністерства освіти і науки України. 
Сальков Віктор Васильович, в.о. керівника експертної групи з 

питань позашкільної та інклюзивної освіти Директорату 
дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН 

України, доповів, що в останній час на місцях відбуваються 
негативні метаморфози в позашкільній освіті. Він зазначив, що, 

враховуючи досвід інших країн, треба зробити висновки, що саме 
заклади позашкільної освіти виконують важливу соціальну 

функцію щодо залучення дітей та молоді до змістовного дозвілля 
та превентивну функцію стосовно попередження злочинності 

серед підлітків. Він запевнив освітню аудиторію учасників 
телемосту у скорому виході нової редакції Закону України “Про 
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позашкільну освіту”, який визначатиме діяльність закладів 

позашкільної освіти в найближчий час. 
Алла Дмитрівна Середницька, начальник відділу позашкільної 

освіти та виховної роботи Директорату дошкільної, шкільної, 
позашкільної та інклюзивної освіти МОН України. Вона зазначила, 

що з різних причин, в першу чергу через відсутність 
фінансування, об’єднані територіальні громади на місцях не 

бачать сенсу утримання закладів позашкільної освіти. На сьогодні 
Міністерство освіти і науки України шукає шляхи підтримки 

позашкільної освіти з боку держави. Вона закликала керівників 
відділів освіти громад робити аналіз діяльності освітніх закладів, 
не вдаватися до об’єднання профільних ЗПО в комплексні, бо 

фінансова економія при цьому є міфічною і в подальшому 
призведе до ще більших витрат. 

Інноваційні форми роботи у формуванні екологічних 
компетентностей учнівської та студентської молоді в освітніх 

закладах територіальних громад висвітлила у своїй доповіді 
Остапчук Валентина Адамівна, директор Волинського обласного 

еколого-натуралістичного центру, яка з досвіду роботи закладу 
охарактеризувала можливості розвитку творчої співпраці з 

громадами з умовах сучасних суспільних викликів. 
З питанням “Біла книга позашкілля Дніпропетровської 

області” виступив Юрій Педан, директор КЗО “ОЕНЦДУМ”, який 
провів аналітику в розвитку позашкільної екологічної освіти в 

області від часу її заснування і до сучасності і вона має негативну 
тенденцію. З 22 профільних ЗПО, які працювали в області в 1985 

році, до 2020 року залишилося 11, а на початку 2021 року була 
ліквідована ще одна установа в Магдалинівському районі та 

об’єднана в якості відділу міської станції них техніків єдина в 
м.Дніпро станція юних натуралістів. 

Працівники методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ” висвітлили 

основні напрями діяльності закладу в рамках організації співпраці 
з об’єднаними територіальними громадами та виступили перед 

учасниками телемосту з доповідями: 
“Основні засади організації методичної діяльності за еколого-

натуралістичним напрямом позашкільної освіти”; 
“Творчі учнівські об’єднання еколого-натуралістичного 

профілю в освітньому просторі територіальних громад”; 
“Організація роботи з творчо обдарованою молоддю в 

закладах освіти. Діяльність обласної Природничої школи 
учнівської молоді”; 

“Реалізація основних напрямів роботи освітніх установ в 
галузі сільського, лісового господарства, озеленення та 

благоустрою”; 
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“Участь здобувачів освіти в екологічній та природоохоронній 

діяльності”. 

  
Наприкінці телемосту з досвіду організації роботи закладів 

освіти за еколого-натуралістичним позашкільним напрямом в 

умовах територіальних громад виступили представники 
Слобожанської селищної ради, Богданівської сільської ради, 

Обухівської селищної ради, Солонянської сільської ради та 
Могилівської сільської ради, на базі якої з 2018 року відкрита і 

працює єдина в області філія КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”. 
Підсумки телемосту підвів В.В. Вербицький, який зазначив, 

що заклади позашкільної освіти на сучасному етапі є самоцінними 
та самобутніми, а педагоги-позашкільники- це професійні 

коучінги та творці. Від їх діяльності в переважній більшості 
залежить майбутнє нашої країни, тому збереження і розвиток 
закладів позашкільної освіти є надважливим державним 

завданням. 

    
Екологічний проєкт  

«Зелене будівництво України» 
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Проведено Всеукраїнський конкурс 
«Земля – наш спільний дім» 

21-23 квітня в м. Одесі Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді, спільно з 

Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної 
адміністрації та Одеським обласним гуманітарним центром 

позашкільної освіти та виховання, було проведено фінальний етап 
Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» (далі – 

Конкурс). 
У зв’язку із продовженням в Україні режиму адаптивного 

карантину, спричиненого поширенням епідемії вірусу COVID-19, 

Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім» проведений у 
заочному форматі. 

Учасниками ХХ-го ювілейного Конкурсу стали 24 колективу 
екологічної просвіти – переможці обласних етапів зі всієї України. 

Протягом конкурсних днів, всі охочі мали можливість 
познайомитися з напрямами природоохоронної та 

екопросвітницькою роботою, що проводили учасники конкурсу 
протягом року у поточному році. У рамках 2-го конкурсного дня 

відбулися зустрічі з фахівцями за темами: 
 досвід Одеського державного екологічного університету 

у розповсюдженні екологічних знань. Проєкт «Екологічне 
виховання молоді»; 

 ефективні інструменти для молодіжного еколідерства; 
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 «екологічна просвіта – як складова патріотичного 

виховання молоді» (в рамках святкування 30-річниці незалежності 
України); 

 «безпека в Інтернеті» 
За результатами презентації еколого-просвітницької та 

природоохоронної роботи колективів, конкурсних виступів 
колективів за темою «Атака вірусів. Врятуй Планету» переможцем 

фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний 
дім»: Володарем Гран-прі став Колектив «Видра» навчально-

виховного комплексу Волинської області (керівник колективу – 
Назарук Тетяна Василівна). Тож кубок та грамота володарів ГРАН-
ПРІ прямує до Волинської області, де буде проведено 

Всеукраїнський конкурс «Земля- наш спільний дім» 2022 року. 
Вітаємо всіх учасників та переможців конкурсу! 

Окрема вдячність за допомогу в проведенні нашим 
партнерам – колективу приватного закладу загальної середньої 

освіти «ІТ STEP SCHOOL Одеса» (директор – Іванова Алла 
Сергіївна), педагогічному колективу та колективу екологічної 

просвіти «ФОРМУЛА УСПІХУ» Одеської спеціалізованої школи № 40 
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. 

  

Всеукраїнський форум «Відтворимо 

ліси разом» проведено 
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 

2021 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

24.11.2020 р. № 1452, 27 квітня 2021 року відбувся 
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Всеукраїнський форум «Відтворимо ліси разом», в якому взяли 

участь керівники учнівських лісництв, гуртків юних лісівників, 
вчителі біології, представники лісогосподарських підприємств, 

профільних громадських організацій (понад 50 індивідуальних і 
колективних учасників). 

Захід проводили Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 

спільно з Товариством лісівників України та Хмельницьким 
обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді у 

дистанційному форматі. 
З вітальним словом до учасників онлайн-форуму звернулися 

Цюнь Людмила Олександрівна, заступник директора НЕНЦ, 

Лакида Петро Іванович, директор Навчально-наукового інституту 
лісового і садово-паркового господарства НУБіП України, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, академік Лісівничої 
академії наук, академік Міжнародної академії інформатизації, 

заслужений діяч науки і техніки України та Марчук Юрій 
Миколайович, голова Товариства лісників України. 

Під час Всеукраїнського форуму були розглянуті питання: 
– «Значення участі учнівської молоді в діяльності Малої лісової 

академії для професійного самовизначення випускників закладів 
освіти» (Осадчук Леонід Семенович, керівник Малої лісової 

академії, доктор сільськогосподарських наук, професор, кафедра 
ботаніки, дендрології і недеревних ресурсів лісу Навчально-

наукового інституту лісового і садово-паркового господарства 
НЛТУ України); 

– «Дитячий лісовий розсадник як інноваційна форма 
розвитку компетенцій у вихованців учнівського лісництва» (Стукал 

Ніна Іванівна, голова об’єднання «Лісова громада»); 
– «Форми і напрямки співпраці педагогів і лісівників у 

контексті навчання і профорієнтації учнів та підготовки 

лісогосподарських кадрів на прикладі зразкового учнівського 
лісництва «Пліщинське» (Зведенюк Микола Андрійович, вчитель 

хімії Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ст. Шепетівської міської ради 
Хмельницької області, керівник зразкового учнівського лісництва 

«Пліщинське»); 
– «Створення та розвиток мережі учнівських лісництв на базі 

підприємств Шепетівського лісгоспу» (Кирильчук Анна 
Олександрівна, інженер лісових культур ДП «Шепетівське лісове 

господарство»); 
– «Співпраця освітян та лісівників Хмельниччини щодо 

збереження і розвитку мережі учнівських лісництв та активізація 
їх роботи» (Климчук Василь Васильович, директор Хмельницького 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді). 
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Учасники Форуму мали можливість спілкуватися та 

обмінюватись думками щодо роботи учнівських лісництв та 
залучення юних лісівників, дітей і учнівської молоді до участі у 

лісівничих заходах та навчальної лісогосподарської праці на базі 
держлісгоспів. 

Форум проводився з метою підвищення рівня ефективності 
діяльності учнівських лісництв і розвитку їх мережі, обміну 

досвідом проведення практичної лісогосподарської і лісоохоронної 
роботи з юними лісівниками, привернення уваги державних та 

громадських організацій до проблем збереження біологічного 
різноманіття лісових екосистем, відтворення та розширення площі 
високопродуктивних стійких насаджень; підвищення фахового 

рівня керівників учнівських лісництв, 
Проведення Всеукраїнського форуму «Відтворимо лісі разом» 

в черговий раз показало важливість діяльності учнівських 
лісництв, збереження і розвитку їх мережі, а також активізації 

практичної співпраці освітян і лісівників закладів освіти і 
лісогосподарських підприємств, органів державної влади, 

громадських організацій в покращенні роботи учнівських 
лісництв, навчанні і вихованні та профорієнтації юних лісівників і 

учнівської молоді на лісогосподарські професії. 
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Всеукраїнський фестиваль  
«Лірики природи» 

27-29 квітня 2021 р. в онлайн форматі відбувся 

Всеукраїнський фестиваль «Лірики природи», організований 
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

МОН України спільно з КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва 
Київщини». В Фестивалі взяли участь творчі колективи закладів 

освіти з Волинської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, 
Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Полтавської, 

Рівненської, Херсонської та Хмельницької областей. 
Програма заходу включала: 

І день, 27 квітня: церемонія відкриття Фестивалю. Знайомство з 
учасниками, суддівською колегією.  

ІІ день, 28 квітня: робота суддівської колегії. 
ІІІ день, 29 квітня: церемонія закриття Фестивалю, оголошення 

результатів 
Фестиваль об’єднав ліриків з усієї України. І в першу чергу 

тому, що природа – це невичерпне джерело краси, яка не може 
залишати байдужим жодну людину 

Вітаємо переможців Фестивалю у номінаціях: 

 «Хореографія» https://youtu.be/n1g_S7EhXtI 
  «Вокал» https://youtu.be/-bMMkSb-jIY 

  «Інструментальна музика» https://youtu.be/UQ7X7FCMYO4 
Бажаємо успіху та подальших перемог юним талантам, які 

змогли силою пісні, танцю, мелодії передати красу рідного краю: 
лісів та озер Волині, синього Дніпра, південних степів України, 

неймовірно мальовничих Карпат та мінливо красивого Чорного 
моря! 

   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fn1g_S7EhXtI%3Ffbclid%3DIwAR0JBp5maE9bLJWDFyGHKITHvcPS-8XoBDaw-n_rDjhX9fHfBhGnFzF1BHY&h=AT1wbzPnLP0HOp3uHCS30gZE150LlS65_kCVXUE7TAHTmyJDR7bZYm2YXAvlHCYrWP3X7SEk3UVsE0KHGpfUrHINlCnoej1mdQTezAls56EKjM4C3wkxyud3c24XVUJZoxU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT27k_utqxQJQhlCjoGfjihqtn2djCSlowX_UJhyVkCidTk2UEeAWmFOt1oN5wBbePPlnS_uY_uv0jEW3XJm5ldHvKZnW7dqvWnbxVkIrUGbYKWk0Q6XD_Ng4PxmFwr2aR_8DBtVQoJLRL3Jz4PgrKY65DOdLVRqqBb-ZqDx-7j86NVa5h4r7NiOgeGdK8YEXjhrHZDc5_TbZOj_PQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-bMMkSb-jIY%3Ffbclid%3DIwAR0s-0B8-OALJNkGoznaV6jGd-NkMSTG5PqZVX48inviQyVma2ve8qETN5w&h=AT1d4RMoWKKn9Xntf0UAfIeIhLvTjYWbLixu2ovz8NrIWK4sEuKzHAUIU4jYOSne9JswQrBfpC_NfM5yltZHS51MkNXNaoep2qyHpduS79QyiCHW0r2oskYJjOx1R7wEeKM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT27k_utqxQJQhlCjoGfjihqtn2djCSlowX_UJhyVkCidTk2UEeAWmFOt1oN5wBbePPlnS_uY_uv0jEW3XJm5ldHvKZnW7dqvWnbxVkIrUGbYKWk0Q6XD_Ng4PxmFwr2aR_8DBtVQoJLRL3Jz4PgrKY65DOdLVRqqBb-ZqDx-7j86NVa5h4r7NiOgeGdK8YEXjhrHZDc5_TbZOj_PQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUQ7X7FCMYO4%3Ffbclid%3DIwAR1EARiiwSf_RtfS8MKBi4tvwNCkMhMeyIa-dmDITGoqtfzmXFGU3SgwQQg&h=AT2jqHfUmKW6QEJjaFdCB44qrkq-3xm5392PwiNe3ROQrgD7W0fRe5BBqPd_jKKRTqUUHuAYTUQ502KfSL4o7469Ai4UMiMNhZM-U-MkLMPf8nUbNGR2r3g09cECMBVw0WY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT27k_utqxQJQhlCjoGfjihqtn2djCSlowX_UJhyVkCidTk2UEeAWmFOt1oN5wBbePPlnS_uY_uv0jEW3XJm5ldHvKZnW7dqvWnbxVkIrUGbYKWk0Q6XD_Ng4PxmFwr2aR_8DBtVQoJLRL3Jz4PgrKY65DOdLVRqqBb-ZqDx-7j86NVa5h4r7NiOgeGdK8YEXjhrHZDc5_TbZOj_PQ
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Всеукраїнський екологічний форум 

«Єднаємося на захист природи» 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді спільно з Українським товариством охорони природи, 

Всеукраїнською екологічною лігою та Закарпатським обласним 
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді провели 29 
квітня 2021 року Всеукраїнський онлайн форум «Єднаймося на 

захист природи» для керівників і педагогів закладів позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напряму, юнацьких секцій 

товариства охорони природи, екологічної варти, як осередків ВЕЛ, 
представників інших закладів освіти та громадських 

природоохоронних організацій.  
Форум  було проведено з метою поліпшення ефективності 

діяльності учнівських природоохоронних об’єднань – гуртків, 
клубів, секцій, колективів екологічної просвіти, підвищення рівня 

фахової майстерності педагогів в напрямі екологічної освіти і 
виховання молоді, привернення уваги державних та громадських 

організацій до проблем збереження довкілля – рослинного і 
тваринного світу, водойм, лісів, природних та штучних 
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ландшафтів, організації й проведення міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних масово-виховних просвітницьких та 
практичних природоохоронних заходів. Форум проходив в онлайн 

форматі на платформі Microsoft Teams.  
Учасники Форуму мали можливість спілкуватися, 

обмінюватися думками щодо діяльності профільних закладів 
позашкільної освіти юнацьких секцій ТОП, екологічної варти – 

осередків ВЕЛ, висловлювали пропозиції до поліпшення 
ефективності їх роботи. 
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ЧОРНОБИЛЬ: минуле, сучасне, 
майбутнє 

Тридцять п'ять років минуло від тієї весняної ночі, коли 

відбулася страшна аварія на Чорнобильській атомній 
електростанції, наслідки якої ми відчуваємо й досі. Чорнобильська 

трагедія опалила долі мільйонів громадян. Житомирщина - регіон, 
який найбільше постраждав від аварії на ЧАЕС. Час плине, але не 

загоює чорнобильських ран. Проходять роки після аварії, але біль 
не вщухає. Тривога не полишає людей, пов’язаних трагічним 

часом ядерного вибуху. 
Учні, вихованці, студенти закладів освіти Житомирської 

області, а також педагоги та науковці долучилися до відзначення 
цієї пам’ятної події. Комунальним закладом позашкільної освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної 
ради 27 квітня 2021 р. було проведено STEM-репортаж 

«Чорнобиль: минуле, сучасне, майбутнє», який відбувся в он-лайн 
форматі. Захід відкрив Юрій Салімонович, головний спеціаліст 

управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, 
який зазначив аспекти трагічності Чорнобильської катастрофи, 
яка назавжди увійде в історію людства, розділивши на дві 

частини: до 26 квітня 1986 року і після нього. На заході була 
присутня Вікторія Кацурак, заступник директора Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, яка наголосила 
про важливість оздоровлення дітей, які проживають на 

забруднених радіонуклідами територіях. Питання важливості 
збереження та відновлення територій Житомирщини від 

забруднення радіонуклідами не обходить своєю увагою і 
науковців, про що підкреслила Анастасія Ращенко, к.е.н., доцент, 

в.о. завідувача кафедри екологічної безпеки та економіки 
природокористування Поліського національного університету 

Програма заходу включала такі питання: 
1.  «Чорнобиль в архівних документах» - Вікторія Дідківська, 

заступник начальника відділу використання інформації 
документів НАФ та довідкового апарату. 

2. «Радіоактивність. Механізм надходження радіонуклідів в 
продукти харчування та організм людини» - Наталія Карпюк, 

кандидат сільськогосподарських наук, керівник гуртків КЗПО 
«Обласний еколого-натуралістичний центр» ЖОР. 

3. «Розвиток екологічної освіти в природному заповіднику 

«Древлянський» - Галина Кравчук, начальник відділу еколого-
освітньої науки Природний заповідник «Древлянський». 

4. «Особливості реабілітації радіоактивних забруднених 
територій» - Тетяна Курбет, кандидат сільськогосподарських наук, 
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доцент кафедри екології Державного університету «Житомирська 

політехніка». 
5. «Аспекти збереження здоров’я людини від впливу 

радіоактивного забруднення» - Оксана Іщук, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри біоресурсів, 

аквакультури та природничих наук Поліського національного 
університету. 

6. «Проблеми лісів Житомирського Полісся, забруднених 
радіонуклідами» - Вікторія Мельник, кандидат 

сільськогосподарських наук, асистент кафедри екології 
Державного університету «Житомирська політехніка». 

7. «Сучасний стан орнітофауни на територіях забруднених 

радіонуклідами» - Микола Весельський, вчений, орнітолог, учасник 
трьох Українських експедицій. 

Події 35-річної давності ніколи не зітруться з пам’яті ні 
сучасних, ні наступних поколінь. 
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Позашкілля в онлайні 

 

 
 

 

Анонс 

у наступному номері: 

  Міжнародна  учнівська конференція «Дитячий екологічний парламент»   
 

  Фінальний етап Всеукраїнського юннатівського природоохоронного 
руху «Зелена естафета» 2020-2021 н.р. 
 

 Всеукраїнський зліт юних дослідників-природознавців 
 

 Всеукраїнський збір лідерів дитячого екологічного парламенту та 
представників юнацьких секцій 
 

 Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій 
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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
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