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Вступ
У 2019 році діяльність комунального закладу освіти “Обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”)
проводилася відповідно до Конституції України, законів України “Про освіту”,
“Про позашкільну освіту”, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на
2012 – 2021 рр., нормативних документів Міністерства освіти і науки України,
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, інших
нормативних документів, що регламентують діяльність освітніх закладів на
сучасному етапі.
Зміст роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” в 2019 році був спрямований на роботу
над фінальним етапом єдиної методичної проблеми “Формування всебічно
розвиненої,
соціально
адаптованої
особистості засобами
екологонатуралістичної діяльності в профільному позашкільному закладі”.
Основними завданнями комунального закладу освіти “Обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді” відповідно до річного плану
роботи у 2019 році були:

координація позашкільної та позакласної роботи екологонатуралістичного спрямування освіти в закладах освіти області;

організація співпраці з об’єднаними територіальними громадами
області щодо збереження та подальшого розвитку в закладах освіти мережі
творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напряму та сприяння
створенню нових профільних або комплексних закладів позашкільної освіти з
обов’язковим еколого-натуралістичним компонентом діяльності;

підвищення рівня навчально-методичного та науково-методичного
забезпечення, популяризація перспективного досвіду роботи профільних
закладів позашкільної освіти;

забезпечення
розвитку
природоохоронного,
дослідницькоекспериментального, оздоровчого, профорієнтаційного напрямку позашкільної
еколого-натуралістичної діяльності;

створення ефективної системи пошуку, підтримки і розвитку
талановитої учнівської молоді;

збільшення охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку
з метою задоволення їхніх культурно-освітніх потреб, а також потреб у
професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

створення умов для гармонійного розвитку національно-свідомої,
високоосвіченої, життєво-компетентної творчої особистості, здатної до
саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя і праці в сучасному
інформаційному суспільстві;

соціалізація дітей та учнівської молоді в умовах освітнього
простору закладу позашкільної освіти;

залучення дітей та учнівської молоді до участі в міжнародних,
всеукраїнських, регіональних екологічних проектах, програмах, конкурсах,
акціях еколого-натуралістичного напряму;
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модернізація змісту та підвищення якості позашкільної екологобіологічної освіти на інноваційній основі;

урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, удосконалення
форм, методів і засобів навчання та виховання;

впровадження елементів музейної педагогіки в сучасну діяльність
навчальних закладів;

розвиток системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів
для еколого-натуралістичних навчальних закладів;

розвиток співпраці з закладами вищої освіти різних рівнів
акредитації, державними та громадськими екологічними організаціями, з
закладами загальної середньої, позашкільної освіти з метою підтримки та
реалізації екологічної освіти і виховання;

проведення заходів щодо оздоровлення та відпочинку дітей,
поєднання його з вивченням заповідних територій Дніпропетровської області та
інших регіонів України в рамках

виконання обласної програми “Вивчаємо заповідні території
України”;

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у
навчально-виховному процесі, розвиток дистанційних методів навчання як
засобу підвищення якості позашкільної освіти та забезпечення рівного доступу
дітей та молоді до якісної освіти;

інтегрування національної системи освіти у європейський і світовий
освітній простір, поглиблення міжнародного співробітництва з питань
позашкільної еколого-натуралістичної освіти.
І. Координаційно-методична робота
На рівні області КЗО “ОЕНЦДУМ” виконує важливу координаційнометодичну функцію стосовно розвитку позашкільної та позакласної екологічної
освіти і виховання в закладах освіти всіх рівнів і форм власності.
В першу чергу, КЗО “ОЕНЦДУМ” координує роботу мережі закладів
позашкільної еколого-натуралістичної освіти області (далі –ЗПО), яка на
початок 2019 року складала 12 установ, а саме:
- КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді” (директор Ю.Ф. Педан);
- Філія КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” (директор В.Є. Журавель);
- Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних
натуралістів” Дніпровської міської ради (в.о. директора О.О. Деркач);
- Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської
ради (директор А.І. Гаврилюк);
- Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних
натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради (директор
Н.М. Шепетуха);
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- Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних
натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради (директор
А.Д. Цуренков);
- Комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді Марганецької міської ради” (директор О.М. Четверикова);
- Комунальний
заклад
“Нікопольський
міський
еколого
–
натуралістичний центр” (директор Ю.Ю. Третьяков);
- Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних
натуралістів” м. Павлограда (директор К.Б. Кириченко);
- Комунальний заклад “Верхньодніпровський еколого – натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді” Верхньодніпровської міської ради (директор
Ю.В. Ядерна);
- Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого –
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради
(директор І.П. Боярчук);
- Комунальний заклад освіти “Магдалинівська районна станція юних
натуралістів” (директор С.І. Іванченко).
Ще один профільний ЗПО, еколого-натуралістичний центр “Енергія”
м. Жовті Води, припинив свою діяльність з січня 2019 року внаслідок
перерозподілу гуртків та зміну їх профільності.
КЗО “ОЕНЦДУМ” координує також діяльність комунального
навчального закладу “Криничанський центр учнівської молоді” (директор
Бородовий О.А.), який єдиний серед комплексних закладів позашкільної освіти
області має еколого-натуралістичний відділ. Основною проблемою роботи
відділу у 2019 році була відсутність кваліфікованих кадрів, а саме методиста
відділу та профільних керівників гуртків. В результаті чого в закладі постійно
зменшується мережа гуртків еколого-натуралістичного напрямку.
Також КЗО “ОЕНЦДУМ” координує роботу закладів загальної середньої
освіти, в яких екологічна освіта і виховання є одними з пріоритетних напрямів
діяльності.
1.1. Організація та зміст роботи з педагогічними кадрами (координаційнометодичні ради, семінари, наради, консультації тощо)
Робота з педагогічними кадрами на базі обласного ЕНЦ,
районних, міських СЮН/ЕНЦ
Методичною службою КЗО “ОЕНЦДУМ велика увага приділяється
організації і проведенню семінарської діяльності.
Щорічно закладом проводяться обласні семінари для всіх категорій
педагогічних працівників СЮН/ЕНЦ – директорів та заступників, завідуючих
відділів, методистів, керівників гуртка, для викладачів природничих дисциплін
закладів загальної середньої освіти міст, районів та об’єднаних територіальних
громад.
Кожний методист КЗО “ОЕНЦДУМ” протягом календарного року готує і
проводить профільний семінар або семінар-практикум для педагогічних
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працівників закладів загальної середньої освіти і позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму, представників об’єднаних територіальних громад,
відповідальних зо освітній напрямок.
Для участі в семінарах з тематичними питаннями запрошуються
викладачі закладів вищої освіти, КВНЗ “Дніпропетровська академія
неперервної
освіти”,
представники
державних
і
громадських
природоохоронних організацій, фахівці профільних науково-дослідницьких
установ тощо.
Адміністрація (директор і заступники) є відповідальними за проведення
семінарів або семінарів-практикумів для директорів закладів позашкільної
еколого-натуралістичної освіти міст і районів, які проводяться, як правило на
початку кожного нового навчального року у вересні та на початку кожного
календарного року у січні на базі КЗО “ОЕНЦДУМ”, а протягом календарного
року (за окремим календарним графіком) – на базі районних/міських
СЮН/ЕНЦ.
Протягом 2019 року КЗО “ОЕНЦДУМ” були проведені:
для директорів міських та районних ЕНЦ/СЮН:
- семінар “Позашкільна екологічна освіта у контексті суспільних змін”
(база - КЗО “ОЕНЦДУМ”);
- семінар “Імідж закладу позашкільної освіти – ресурс його розвитку”
(база – КЗО “ОЕНЦДУМ”);
семінар-практикум “Позашкільна освіта засобами музейної
педагогіки” (комунальний навчальний заклад “Криничанський центр учнівської
молоді”).
для методистів, керівників гуртка еколого-натуралістичного напряму,
представників об’єднаних територіальних громад, відповідальних за питання
освіти:
семінар “Еколого-просвітницький та науково-дослідницький
аспекти у природоохоронній діяльності” (база – КЗО “ОЕНЦДУМ”);
семінар “Формування дослідницьких компетенцій юних аграрників
та квітникарів в освітньому процесі закладів освіти” (база - КЗО “ОЕНЦДУМ”);
семінар “Розвиток творчого потенціалу обдарованої молоді у
позашкільному освітньому просторі” (база - КЗО “ОЕНЦДУМ”);
семінар-практикум “Методичний супровід траєкторії професійного
зростання педагога” (база - КЗО “ОЕНЦДУМ”).
Наведемо тільки один приклад проведення семінару обласного рівня.
В жовтні на базі КЗО “ОЕНЦДУМ” відбувся семінар за темою “Розвиток
творчого потенціалу обдарованої молоді у позашкільному освітньому
просторі”.
Учасниками заходу стали педагогічні працівники закладів загальної
середньої і позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму,
представники об’єднаних територіальних громад, відповідальні за роботу з
творчо обдарованою молоддю з регіонів області: м. Дніпра, Кам’янського,
Кривого
Рогу,
Марганця,
Нікополя,
Покрова,
Синельникового,
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Васильківського,
Дніпровського,
Криничанського,
Павлоградського,
Томаківського, Солонянського, Широківського, Царичанського районів, а
також Слобожанської, Вербківської, Могилівської ОТГ.
Відкрив семінар директор КЗО “ОЕНЦДУМ” Педан Ю.Ф., який розкрив
головні вектори розвитку закладів позашкільної освіти в світі виконання
реформи “Нова українська школа” в позашкіллі. Він наголосив на ключових
змінах позашкільної освіти – від створення нової моделі фінансування до
модернізації змісту роботи. Мета МОН - побудувати цілісну, гнучку та
максимально адаптовану до реалій нового часу систему освіти.
Психолого-педагогічні аспекти взаємодії з творчо обдарованими учнями в
умовах розвитку “Нової української школи” презентувала Кузьменко М.Б.,
заступник директора з виховної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”. Вона в яскравій
формі показала дев’ять ключових компонентів формули “Нової української
школи”, зупинилась на проблемах та критеріях творчої особистості, провела з
учасниками семінару тест на визначення нереалізованого інтелектуального
потенціалу учнів.
Велика увага була приділена реалізації системи довузівської підготовки
випускників обласної Природничої школи та профорієнтаційній роботі. По
даному питанню перед учасниками семінару виступила Котченко М.В., доцент
кафедри рослинництва ДДАЕУ, науковий керівник секції агрономії обласної
Природничої школи учнівської молоді.
З досвідом роботи по залученню обдарованої молоді до участі в
Міжнародних та Всеукраїнських проектах поділився Коваленко В.Л.,
Заслужений працівник освіти України, кандидат технічних наук, доцент
кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок і косметичних
засобів ДВНЗ “УДХТУ, керівник гуртка “Юний хімік” КЗО “ОЕНЦДУМ”.
Протягом п’ятнадцяти років він працює з учнями в науково-дослідній
лабораторії кафедри технічної електрохімії УДХТУ. За цей час ним
підготовлено
більше
40
вихованців-переможців
Міжнародних
та
Всеукраїнських конкурсів. А іменами трьох його вихованців були названі
планети Сонячної системи.
Формування системи біологічних знань у учнів та методику підготовки
науково-дослідних робіт висвітлила у своєму виступі Хоменко О.М., доцент
кафедри фізіології людини і тварин ДНУ ім. О. Гончара.
З захопленням учасники заходу брали участь у практичному модулі з
виявлення креативних здібностей учнів, який провела Хамініч О.М., старший
викладач кафедри соціальної психології ДНУ ім.. О. Гончара. Всі виконали
запропонований тест на визначення рівня коефіцієнту нереалізованого
інтелектуального потенціалу. Увага присутніх була сконцентрована на фактах,
які впливають на розвиток здібностей обдарованих дітей і учнів.
Підвела підсумки даного заходу по організації роботи з творчо
обдарованою молоддю в системі закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного напрямку і показала модель, діяльність та перспективи
розвитку обласної Природничої школи учнівської молоді Кондратьєва Т.В.,
методист КЗО “ОЕНЦДУМ”.
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Наприкінці учасникам була запропонована “Анкета учасника семінару”,
в якій вони мали змогу висловити своє враження про даний захід і внести
пропозиції щодо питань, які вони бажають розглянути на наступному заході по
організації роботи з творчо обдарованою молоддю.
Всі учасники семінару отримали методичну літературу і рекомендації по
роботі за цим напрямком.
Декілька років тому з метою поширення передового досвіду роботи в
галузі природно-заповідної справи, підвищення рівня екологічної обізнаності
педагогічних працівників закладів освіти області, реалізації обласної програми
“Вивчаємо заповідні території України” КЗО “ОЕНЦДУМ” започаткував
проведення такої форми методичної роботи як наради-навчання для
педагогічних працівників закладів освіти за участю фахівців природнозаповідної справи.
За роки проведення цей вид роботи дуже добре себе зарекомендував
серед педагогічного активу області.
У травні 2019 року вже традиційно була організована і проведена обласна
нарада - навчання для педагогічного активу станцій юних натуралістів,
еколого-натуралістичних центрів та базових шкіл на базі Канівського
природного заповідника (Черкаська область).
Учасниками обласної наради – навчання стали 14 працівників закладів
загальної середньої та позашкільної освіти з м. Дніпра, Кривого Рогу,
Павлограда, Дніпровського, Нікопольського районів та філії КЗО “ОЕНЦДУМ”
‘Шафран”.
Для педагогів було проведено ряд лекцій-презентацій та екскурсій
екологічними стежками по заповіднику:
Значна увага під час проведення заходів була приділена національнопатріотичній тематиці. З цією метою для учасників наради була проведена
змістовна оглядова екскурсія по території Шевченківського національного
заповідника, музею Т.Г.Шевченка.
Ще однією родзинкою заходу стало відвідання музею народнодекоративного мистецтва м. Канева, де зібрані кращі зразки традиційного одягу
та предмети побуту українців Середнього Подніпров’я, вироби іменитих
сучасних майстрів-склодувів, різьбярів по дереву, художників, що дають
можливість побачити, як розвивалося прикладне мистецтво в індустріальну
епоху.
В 2019 році значною подією для екологічного позашкілля України стало
проведення на теренах Дніпропетровської області Всеукраїнського семінарупрактикуму для завідувачів відділів екології обласних закладів позашкільної
освіти еколого-натуралістичного профілю за темою “Актуальні питання
екологічної освіти в системі закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного профілю у промислово-навантажених регіонах України”, який
було приурочено до Всесвітнього дня охорони навколишнього природного
середовища.
Захід був проведений з 04 по 06 червня 2019 року Національним екологонатуралістичним центром учнівської молоді спільно з КЗО “ОЕНЦДУМ.
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Семінар-практикум проводився з метою поліпшення науковометодичного забезпечення навчальних закладів, підвищення якості
позашкільної еколого-біологічної освіти з дітьми та учнівською молоддю,
розвитку творчого потенціалу педагогів, поширення інноваційних досягнень,
узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду.
Участь у заході взяли завідувачі відділів екології (біології) та педагогічні
працівники, які відповідають за еколого-натуралістичний напрямок роботи,
обласних еколого-натуралістичних центрів учнівської молоді (станцій юних
натуралістів) у кількості 20 гостей з м. Києва, Вінницької, Житомирської,
Запорізької, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської,
Одеської,
Полтавської,
Тернопільської,
Харківської,
Херсонської,
Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.
04 червня відбулось урочисте відкриття семінару-практикуму на базі
департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації
вихованцями комунального закладу освіти “Центр позашкільної роботи та
дитячої творчості “АЛЬТАЇР” Дніпропетровської міської ради.
На пленарному засіданні з вітальним словом до учасників заходу
звернувся виконуючий обов’язки директора ДОН Демура А.Л.
Середня В.Г., начальник управління дошкільної, позашкільної та
загальної середньої освіти ДОН, доповіла про розвиток освіти регіону в умовах
децентралізації.
Педан Ю.Ф., директор КЗО “ОЕНЦДУМ”, акцентував увагу на сучасних
аспектах розвитку позашкільної екологічної освіти і виховання в умовах
антропогенного навантаження регіону.
З
інформацією
про
екологічний
стан
водних
екосистем
Дніпропетровської області виступив Новіцький Р.О., завідувач кафедри водних
біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного
університету (далі – ДДАЕУ), професор.
Третьяков Ю.Ю., директор комунального закладу “Нікопольський
міський еколого-натуралістичний центр”, представив ґрунтовний досвід
співпраці закладу позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування з
екологічними організаціями міста в умовах нових суспільних викликів.
З історичним минулим Дніпропетровщини учасники семінару
ознайомились у історичному музеї ім. Д.І. Яворницького “Дніпро – минуле та
сучасне”.
Проведення семінару продовжилось на базі КЗО “ОЕНЦДУМ”, де
учасникам заходу було представлено педагогічних працівників закладу,
матеріальну базу, основні напрями роботи, передовий досвід закладів
позашкільної освіти області на тематичній виставці, а також діяльність
молодіжної громадської організації “Корінь екології” з Криничанської
об’єднаної територіальної громади.
Учасники семінару взяли участь у гідробіологічному практикумі,
опанували особливості експрес аналізу стану водного середовища р. Дніпро.
05 червня учасники, розділені на 2 групи, ознайомились з цікавим
досвідом співпраці закладів позашкільної та загальної середньої освіти і
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особливостями роботи промислових підприємств м. Кривого Рогу (І група) та
м. Павлограда й Дніпровського району (ІІ група).
Робота І групи розпочалась з урочистої зустрічі учасників семінару з
директором департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради
Кріпак Т.П., головним спеціалістом Мотижинець Г.М. та методистом
комунального закладу “Інноваційно-методичний центр” Лаліменко Т.В. біля
музею ПАТ “Південий гірничо-збагачувальний комбінат”, в якому для
учасників була організована змістовна екскурсія. Не менш цікавим було і
відвідування оглядового майданчика кар’єру комбінату.
З коксохімічним виробництвом учасники ознайомились під час
пізнавальної екскурсії музеєм та підприємством ПАТ “Арселор Міттал
Кривий Ріг”.
На базі комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа № 72”
КМР була презентувана робота школи з екологічної освіти та виховання
учнівської молоді “Формування в учнівської молоді принципів екодружнього
стилю життя”.
На базі КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” КМР
було проведено: оглядову екскурсію територією; екологічний снайпінг;
презентацію роботи міської літньої біологічної школи, лабораторії
“FreeLabEco” та зоологічного комплексу “Планета тварин”; speech-ілюстрації;
event-практики з екологічної освіти і виховання учнівської молоді міста (з
досвіду роботи закладів освіти міста).
Завершився огляд закладів освіти м. Кривого Рогу змістовною екскурсією
по станції юних натуралістів Тернівського району та презентацією роботи
закладу.
Як приклад співпраці з об’єктом природно-заповідного фонду на базі
Криворізького ботанічного саду Національної академії наук України відбулось
методичне сафарі та огляд колекцій рослин.
Робота ІІ групи учасників семінару-практикуму розпочалась із зустрічі
учасників заходу “Вас вітає Павлоград!” на базі КПНЗ “Станція юних
натуралістів” директором закладу – Кириченко К.Б. та вітальним словом
керівництва відділу освіти Павлоградської міської ради – Дем’яненко І.В.
З доповідями виступали:
- Педан Ю.Ф., директор КЗО “ОЕНЦДУМ”, за темою “Актуальні питання
екологічної освіти в системі закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного профілю у промислово навантажених регіонах України”;
- Кириченко К.Б., директор СЮН, за темою “Сучасні підходи, концепції
розвитку професійних компетентностей, екологічного виховання та значення
розвитку матеріально-технічної бази в закладі позашкільної освіти екологонатуралістичного профілю”.
Працівники СЮН провели змістовну презентацію спільного проекту
СЮН та ДТЕК-енерго “Створення контактного зоопарку “Доторкнись рукою –
відчуй серцем” (зоокомплекс, аквакомплекс, орнітологічний відділ, куточку
терраріуміста).
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Ознайомлення з роботою Павлоградського хімічного заводу проводила
Холоденко Т.Ф., начальник управління охорони праці, екологічного нагляду і
спец режиму, головний еколог. Семінаристи ознайомилися з роботою цехів
заводу та їх продукцією. Підприємство приділяє велику увагу збереженню
чистоти навколишнього середовища, про що свідчить поголів’я диких тварин у
вільному утриманні на території заводу. Учасники семінару побачили бізонів,
оленів, козуль, диких кабанів, коней Пржевальського, які добре себе почувають
та збільшують свою чисельність, що свідчить про сприятливі умови їх життя.
Завершився огляд закладів освіти м. Павлограда презентацією досвіду
роботи Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 “Розвиток
професійних компетентностей та екологічне виховання учнів в рамках
експериментальної діяльності “Формування механізмів трансформації
регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для
сталого розвитку”.
Після переїзду у Дніпровський район відбулась зустріч та привітання
гостей на території КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді” Дніпровської районної ради. Педагогічний колектив презентував
сучасні напрями діяльності та результативність еколого-натуралістичної роботи
з вихованцями. Учасники семінару мали змогу відвідати творчі лабораторії,
майстер-класи, виставку до 30-ти річчя закладу; ознайомитись із роботою
лікувально-оздоровчого комплексу “Апітерапевт”, кінного клубу “Срібна
підкова” за напрямом оздоровлення та реабілітації дітей різних вікових рівнів.
06 червня у завершальний день семінару учасники відвідали
Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О.М.Макарова
(м. Дніпро), ознайомились з роботою КЗ “Слобожанський навчально-виховний
комплекс № 1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - Центр
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради, на базі якого відбувся
ботанічний практикум за темою “Дендрофлора степового Подніпров’я та
використання різних деревних рослин у сучасному садово-парковому
мистецтві”. Учні презентували ландшафтний дизайн території відповідно до
стихій вітру, води, землі та вогню, які мали свої тематичні композиції та
видовий склад рослин. Педагогічний колектив показував форми роботи з
дітьми під час тематичних екскурсій територією.
Також для семінаристів було організовано відвідування комунального
закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 4
“Дивосвіт” Слобожанської селищної ради, де грядки з рослинами розташовані у
коробах різної геометричної форми, на яких діти знайомляться з вирощуванням
огірків, суниці, окропу, петрушки, цибулі тощо.
Наприкінці заходу для учасників був проведений круглий стіл по
підведенню підсумків семінару-практикуму та вручення сертифікатів.
Модераторами обговорення виступили начальник управління дошкільної,
позашкільної та загальної середньої освіти ДОН Середня В.Г. та директор КЗО
“ОЕНЦДУМ” Педан Ю.Ф.
На завершення заходу на базі КЗО “ОЕНЦДУМ” семінаристів
ознайомили з новітніми формами і методами роботи гуртків екологічного
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спрямування. Були показані інтерактивне заняття “Екологічна мандрівка в світ
тварин”, лялькові ековистави “Екоріпка” та ”Пригода в лісі”, екоквест “На
захист природи”.
За підсумками роботи семінару-практикуму був виданий тематичний
збірник матеріалів “Екологічна освіта як інструмент формування суспільної
екологічної свідомості”.
В системі методичної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” та системи профільних
ЗПО області використовуються різноманітні форми роботи з педагогічними
кадрами.
Індивідуальні форми: атестація, наставництво, самоосвіта, творчі
звіти, доповіді, досліди, робота із ЗМІ, курсова перепідготовка, відкритті
заняття, взаємовідвідування занять, анкетування, робота над індивідуальною
методичною темою.
Колективні форми: педагогічна рада, педагогічні читання, семінарипрактикуми, Школа молодого педагога, методичне об’єднання, батьківський
всеобуч, інструктивно-методичні наради, робота над єдиною методичною
темою.
Групові форми: методична рада, тижні педагогічної майстерності,
педагогічні виставки, методичне об’єднання тощо.
В КЗО “ОЕНЦДУМ” протягом кожного календарного року для
педагогічних працівників закладу проводяться по чотири засідання педагогічної
та методичної ради, методичного об’єднання та Школи молодого педагога,
щоквартально – засідання батьківського всеобучу “Батьківські зустрічі”.
Основною організаційною формою колективної методичної роботи з
педагогічними кадрами в СЮН/ЕНЦ є координаційно-методичні ради, головною
функцією яких є ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами
розвитку позашкільної освіти, досягненнями вітчизняної та зарубіжної педагогічної
і психологічної науки, перспективним педагогічним досвідом, оновлення і
поглиблення знань педагогічних працівників зі спеціальності та суміжних дисциплін,
постійне підвищення їхнього загальнокультурного рівня.
Протягом року засідання координаційно-методичних рад проводилося в
усіх профільних ЗПО області за різною тематикою.
Професійному та фаховому зростанню педагогів сприяє щорічна
атестація педагогічних працівників. Під час атестації вивчаються професійні
якості педагогів, їх сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури,
створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження педагогічного
досвіду кращих педагогів закладу. У період атестації методична служба
постійно здійснює відповідний методичний супровід. Педагогам надаються
консультації, проводяться інструктивно-методичні наради, роз’яснювальні
бесіди при виникненні нестандартних ситуацій.
Як і в КЗО “ОЕНЦДУМ”, важливим напрямом методичної роботи
районних/міських СЮН/ЕНЦ залишається семінарська діяльність. Протягом
року на своїй базі або на базі ЗЗСО, ЗДО міст і районів вони проводили
різнопланові за тематикою і формами подання інформації семінари, семінари-
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практикуми та інші методичні заходи для різних категорій педагогічних
працівників:

семінар-“Компетентністний підхід до навчального процесу при
вивченні природничих дисциплін” (комунальний позашкільний навчальний
заклад “Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької міської
міської ради);

семінари для вчителів біології ЗЗСО міста “Впровадження творчості
в навчально-виховний процес як обов’язкова умова розвитку обдарованої
дитини”, “Професійна орієнтація - обґрунтована система допомоги гуртківцям
у виборі професії відповідно до здібностей, нахилів та сучасного ринку праці”
(комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів”
Дніпровської міської ради);

круглий стіл “Біотехнології в сучасному світі” за участю науковців
кафедри промислової біотехнології та загальної хімії Дніпровського
державного технічного університету та вчителів опорних шкіл (КЗ “Дитячий
екологічний центр Кам’янської міської ради);

семінар для вчителів біології “Організація дослідницької роботи з
квітникарства в загальноосвітніх школах”; “Залучення талановитої молоді до
науково-дослідницької роботи з біології” (КЗ “Нікопольський міський ЕНЦ”);

круглий стіл “Сучасна модель організації дослідницькоприродоохоронної діяльності в закладах освіти району”. (КЗО “Магдалинівська
районна станція юних натуралістів”).
Одним із важливих напрямків координаційно-методичної роботи ЗПО
області є надання методичних консультацій вчителям біології, географії,
інших природничих дисциплін, трудового виховання, вихователям ДНЗ,
заступникам директорів шкіл по виховній роботі за різними напрямами
позашкільної еколого-натуралістичної діяльності.
Педагогами КЗ “Нікопольський міський ЕНЦ” протягом року були
проведені майстер-класи для педагогічних працівників шкіл та дитячих
садочків: “Підготовка комах для оформлення наукової колекції”; “Створення
умов для утримання безхребетних тварин у живому куточку дитячого садочку”,
“Способи вертикального озеленення класної кімнати”, “Виготовлення
новорічних сувенірів із природного матеріалу”.
Виїзди та їх тематика
З метою оцінки стану позашкільної еколого-натуралістичної роботи на
місцях, надання якісної методичної допомоги щодо інформування педагогів з
основними вимогами до проведення профільних масових і методичних заходів
обласного всеукраїнського рівня, організації змістовної участі дітей та молоді в
цих заходах, вивчення, узагальнення та розповсюдження кращого досвіду
роботи педагогів-позашкільників адміністрацією та працівниками методичної
служби КЗО “ОЕНЦДУМ” протягом року проводяться методичні виїзди.
Кожний працівник методичної ланки КЗО “ОЕНЦДУМ” щорічно на
підставі наказу по закладу відповідно до регіонального розподілу веде
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кураторство еколого-натуралістичного напряму роботи закладів освіти
міст і районів області, тобто опікується всіма питаннями стосовно проведення
освітнього процесу в закладах освіти своїх закріплених регіонів, розвитку
пріоритетних напрямів роботи, професійного рівня кадрового складу тощо.
Під час виїздів куратори надають працівникам управлінь та відділів освіти,
вчителям природничих дисциплін, вихователям закладів дошкільної освіти,
заступникам директорів шкіл по виховній роботі, учням методичні
консультації за різними проблемними питаннями за еколого-натуралістичним
напрямом позашкільної освіти.
За підсумками кожного методичного виїзду в заклади освіти міст і районів
працівниками методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ” готуються аналітичноінформаційні довідки стосовно стану того питання, яке перевірялося під час
виїзду, які зберігаються в методичному кабінеті закладу для подальшого
використання в роботі.
З метою вивчення стану еколого-натуралістичної роботи закладів освіти на
місцях та надання їм методичної допомоги з питань розвитку основних
напрямів позашкільної еколого-натуралістичної діяльності, вивчення та
узагальнення кращого досвіду роботи методичні виїзди проводили і працівники
рай/міськ СЮН/ЕНЦ області.
Виїзди стосувалися різної тематики, зокрема:
 організації роботи по залученню дітей та учнівської молоді до
участі в масових натуралістичних заходах;
 проведення науково-дослідницької роботи за завданнями вчених;
 організації роботи з обдарованими дітьми;
 організації освітньої діяльності в гуртках еколого-натуралістичного
профілю;
 створення на території закладів освіти куточків живої природи,
мікроферм, різних відділків НДЗД;
 роботи учнівських лісництв;
 організації роботи профільних оздоровчих таборів;
 залучення педагогів до участі в конкурсах з фахової майстерності
обласного т а всеукраїнського рівня тощо.
1.2. Координаційно-методична робота в освітніх округах. Заходи щодо
розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти на територіях
новостворених громад. Робота з опорними школами
Внаслідок процесів децентралізації об’єднані територіальні громади
отримали на місцях контроль за питаннями розвитку освіти на своїх територіях.
За даними ІСУО в області вже створені і діють майже 60 ОТГ. До них відійшли
багато освітніх закладів, з якими колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” співпрацював
багато років.
Тому з метою збереження і розвитку позашкільної екологонатуралістичної діяльності на місцях перед методичною службою КЗО
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“ОЕНЦДУМ” в останні роки постала нова задача – налагодження співпраці з
ОТГ.
На початку нового навчального року наказом КЗО “ОЕНЦДУМ” про
кураторські обов’язки працівники методичної служби закріпляються за
провідними громадами області і протягом року проводять методичні виїзди в
свої закріплені ОТГ.
За останні 2 роки на підставі укладених договорів КЗО “ОЕНЦДУМ” вже
налагоджена постійна тісна співпраця з: Могилівською, Слобожанською,
Солонянською, селищними радами, Вербківською сільською територіальною
громадою.
Ці громади активно залучають учнів та педагогів закладів освіти до участі
в обласних організаційно-масових та методичних заходах за екологонатуралістичним напрямом позашкільної освіти, а КЗО “ОЕНЦДУМ”, в свою
чергу, допомагає представникам цих ОТГ наданням методичних консультацій,
навчально-методичної літератури, а також ініціює проведення методичних
виїздів в заклади освіти громад з метою надання допомоги у розбудові та
розвитку еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти.
І ця копітка робота вже приносить свої плоди.
На базі комунального навчального закладу “Центр позашкільної освіти”
Вербківської сільської територіальної громади КЗО “ОЕНЦДУМ” відкрив 2
профільні гуртки “Юні садівники” та “Юні лісівники” (керівник Тишкевич
В.Т.) і тепер вихованці цих гуртків – постійні активні учасники масових
еколого-натуралістичних заходів обласного і всеукраїнського рівня, зокрема
вони представляли Дніпропетровську область на Всеукраїнському зльоті юних
лісівників, що проходив у Чернігівській області у вересні поточного року.
В 2018 році завдяки ініціативі КЗО “ОЕНЦДУМ” та налагодженню
співпраці з Могилівською сільською радою (Царичанський район) на теренах
громади була вперше в історії дніпропетровського еколого-натуралістичного
позашкілля створена філія КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” (директор Журавель
В.Є.).
І у працівників методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ” з’явилося ще одне
кураторське зобов’язання – розбудова та розвиток філії.
З метою надання методичної допомоги в організації і проведенні
позакласної та позашкільної діяльності еколого-натуралістичного напряму,
ознайомлення педагогів з плануванням профільних методичних і організаційномасових заходів працівниками методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ” протягом
двох років були організовані декілька методичних виїздів до філії, в ході яких
висвітлювалися питання планування роботи за еколого-натуралістичним
напрямом позашкільної освіти (проведення екологічної та практичної
природоохоронної діяльності, робота з обдарованою молоддю, дослідницька
діяльність в галузі сільського, лісового господарства, квітникарства і
озеленення, розвиток прикладної натуралістичної творчості, проведення
профільних семінарів-практикумів, тренінгів, курсової підготовки педагогів,
участі педагогів в фахових конкурсах з педагогічної майстерності обласного та
всеукраїнського рівня) тощо .
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Філія “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ” виконує координаційно-методичну
функцію стосовно розвитку позашкільної та позакласної екологічної освіти і
виховання
в закладах загальної середньої освіти
Царичанської,
Китайгородської та Могилівської об’єднаних територіальних громад.
Завдяки договірній співпраці в закладах дошкільної та загальної
середньої освіти трьох провідних громад Царичанського району в 2019-2020
навчальному році від філії працюють 14 гуртків під керівництвом трьох
досвідчених педагогів, за плечима яких – унікальний багаторічний досвід
гурткової роботи. Охоплено гуртковою роботою 200 вихованців в шести ЗЗСО
та трьох ЗДО.
В створених ОТГ працівники філії допомогли адміністраціям громад
укомплектувати гурткову мережу, забезпечили програмами гурткової роботи,
провели співбесіди, надали методичну допомогу. Здійснення координаційнометодичної роботи з еколого-натуралістичного напряму в цих ОТГ сприяло
підвищенню ефективності роботи в куточках живої природи, покращенню
зовнішнього та внутрішнього озеленення території закладів освіти; підготовці
школярів до професійної діяльності в різних сферах, рівня їх дослідницької
підготовки, проведенню природоохоронних масових заходів, залученню учнів
до участі в обласних та всеукраїнських творчих та інтелектуальних конкурсах.
Вихованці філії активно долучаються до природоохоронної діяльності в
ОТГ. Восени 2019 року гуртківці прийняли участь в спільних акціях “Посади
дерево”, “Рідній Орелі – чисті води”. Громади забезпечили вихованців філії
сміттєвими пакетами та робочими рукавичками, організували вивіз сміття.
Учнями було прибрано від сміття та впорядковано береги річки Оріль в
населених пунктах району. Вихованці філії “Шафран” стали безпосередніми
учасниками та реалізаторами амбітного проекту громади “Самшитовий герб
України”, в ході якого було встановлено національний рекорд в рамках
обласного децентралізаційного фестивалю «Я – гідний», який відбувся у
вересні 2019 року.
В останні роки КЗО “ОЕНЦДУМ” налагоджується робота з опорними
школами. Методисти закладу проводять виїзди до опорних шкіл своїх
закріплених кураторських зон.
В листопаді поточного року на базі комунального закладу
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів”
Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області” був проведений
районний семінар для 14 педагогів, які представляли заклади освіти провідних
ОТГ міста і району.
На заході працівники КЗО “ОЕНЦДУМ” презентували учасникам
діяльність закладу як обласного координаційно-методичного центру з питань
позашкільної екологічної освіти і виховання, ознайомили учасників з масовими
заходами обласного та всеукраїнського рівня еколого-природоохоронного
напряму, проведенням дослідницької діяльності в галузі сільського і лісового
господарства, озеленення і благоустрою, рекламували діяльність обласної
Природничої школи учнівської молоді.
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Наприкінці заходу всім учасникам для використання в роботі була видана
навчально-методична продукція КЗО “ОЕНЦДУМ”: збірники серії “Екологонатуралістичний вісник Придніпров’я”, плакати серії “На допомогу вчителю
біології та керівнику гуртка”, буклети.
Відповідний тематичний захід був проведений адміністрацією і
працівниками методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ” на базі Богданівської ОТГ
у грудні поточного року.
1.3. Конкурси педагогічної майстерності, творчі конкурси тощо
(всеукраїнського рівня, обласного рівня, місцевого рівня)
Методичною ланкою КЗО “ОЕНЦДУМ” щорічно організовуються і
проводяться обласні конкурси з педагогічної майстерності, які спрямовані на
підвищення якості позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування,
поширення кращих здобутків педагогів-новаторів, розвиток творчого
потенціалу працівників ЗПО.
З метою пошуку нових форм, методів і моделей організації екологонатуралістичної роботи з дітьми та учнівською молоддю, розвитку екологічної
культури молоді на основі залучення до практичної діяльності з поліпшення
місцевого природного середовища КЗО “ОЕНЦДУМ” з 2014 році проводиться
обласний конкурс “Краще творче учнівське об’єднання екологонатуралістичного профілю”.
Динаміка кількості учасників обласного конкурсу педагогічної майстерності
“Краще творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю”
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За останні 4 роки участь в конкурсі взяли 65 гуртків екологонатуралістичного профілю закладів позашкільної та загальної середньої освіти,
які представили на розгляд журі свої напрацювання в галузі позашкільної
екологічної освіти.
Конкурс проводиться щорічно. На 2020 рік КЗО “ОЕНЦДУМ”
заплановано затвердження Положення про проведення конкурсу в департаменті
освіти і науки та Головному управлінні юстиції в Дніпропетровської області.
Методична ланка КЗО “ОЕНЦДУМ” постійно проводить цілеспрямовану
роботу по активізації участі педагогів закладів освіти у фахових конкурсах з
педагогічної майстерності всеукраїнського рівня.
Для участі у Всеукраїнському конкурсі програм, навчально методичних
матеріалів
та
віртуальних
ресурсів
з
екологонатуралістичного напряму позашкільної освіти в жовтні – листопаді
поточного року був проведений обласний етап конкурсу.
У 2019 році участь в обласному етапі взяли педагоги закладів освіти з
міст: Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Павлограда,
Дніпровського району.
Всього на Конкурс було подано 26 творчих робіт, які оцінювалися за
номінаціями, зазначеними у положенні про конкурс.
В рамках конкурсу як результат плідної співпраці КЗО “ОЕНЦДУМ” з
науковцями закладів позашкільної освіти були подані представлені декілька
випусків навально-методичних посібників серії “Еколого-натуралістичний
вісник Придніпров’я”, яка багато років видається КЗО “ОЕНЦДУМ”, а саме:
“Сучасний стан і багаторічна динаміка флори природного заповідника
“Дніпровсько-Орільський”, “Методичні рекомендації по вивченню основ
іхтіології
та
організації
іхтіологічних
досліджень
на
водоймах
Дніпропетровської області”, (випуски 33, 35), “Робочий зошит юного
натураліста (ботаніка, еколога, зоолога та іхтіолога)”. Ця навчально-методична
продукція стане в нагоді педагогам закладів загальної середньої та
позашкільної освіти, учнівській молоді та батьківській громадськості в
організації науково-дослідницької та еколого - природоохоронної діяльності
еколого-натуралістичного профілю.
Педагоги КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді” Дніпровської районної ради представили на розгляд журі методичні
розробки по вирощуванню пряних рослин в домашніх умовах, методичні
рекомендації для молоді по створенню кінофільмів, а також сценарій вистави
колективу екологічної просвіти.
Змістовні методичні матеріали в рамках Конкурсу представили педагоги
КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради. Це методичні
рекомендації по проведенню наукових досліджень в природі весною, вивченню
рідкісних макроміцетів степового Придніпров‘я.
Журі Конкурсу відзначило також достатній теоретичний рівень і
дослідницький характер, практичну спрямованість навчального матеріалу
методичних напрацювань педагогів КПНЗ “Станція юних натуралістів
Покровського району” Криворізької міської ради (дидактичні та практичні
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матеріали для проведення дослідницьких робіт “Хоста - декоративно-листяна
рослина, технології її вирощування та обробітку”, навчальні посібники і
розробки щодо організації самостійної роботи учнів “Розмноження,
вирощування та догляд за кімнатною рослиною сенполією”, розробку
розважально-пізнавальних заходів “Сплітаймо український віночок”, методичні
рекомендації “Утримання та розведення перепілок в домашніх умовах”,
“Досліджуємо малі річки (Еколого-гідрохімічні дослідження річки Саксагань у
Кривому Розі)”), КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда (навчальні
програми за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти, розробка
“Методичні рекомендації по створенню вертикальної клумби на території
закладів загальної середньої та позашкільної освіти”), КЗ “Міський екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради
Дніпропетровської області (розробки “Оцінювання стану навколишнього
середовища за наявністю та різноманітністю лишайників”, “Впровадження
STEM-освіти в дослідно-експериментальній діяльності у позашкільному
навчальному закладі).
Результативність участі педагогічних працівників закладів освіти в
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу програм, навчально-методичних
матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму
позашкільної освіти
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Творчі роботи переможців обласного етапу Конкурсу щорічно беруть
участь у фінальному етапі, який проводиться Національним екологонатуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України та Всеукраїнською асоціацією педагогів-позашкільників “Фактор”.
За останні 4 роки для участі у фінальному етапі конкурсу від області була
надана 61 творча робота, а 35 з них отримали перемогу.
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В поточному році для участі в конкурсі до НЕНЦ було надіслано 12
навчально-методичних матеріалів.
Результативність участі педагогічних працівників закладів освіти
області у Всеукраїнському конкурсі програм, навчально-методичних
матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму
позашкільної освіти
Кількість переможців
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На кожному обласному семінарі працівники методичної служби КЗО
“ОЕНЦДУМ” націлюють колективи профільних ЗПО, враховуючи їх значний
досвід роботи та багаторічні напрацювання в галузі позашкільної екологічної
освіти і виховання, на участь у Всеукраїнському відкритому рейтингу якості
позашкільної освіти “Золота когорта позашкільників До того ж сам КЗО
“ОЕНЦДУМ” власним прикладом щорічної участі у рейтингу спонукає
колективи СЮН/ЕНЦ до цієї роботи. І ця наполеглива праця дає свої плоди.
За останні 4 роки (з 2015 по 2018 рік) перемогу в цьому заході на
всеукраїнському рівні отримали 12 закладів позашкільної освіти
Дніпропетровщини.
Враховуючи значний обсяг видавничої продукції, яку видає щорічно
колектив КЗО “ОЕНЦДУМ”, він є постійним учасником Всеукраїнської
виставки видавничої продукції з позашкільної освіти. І в цьому році видання
КЗО “ОЕНЦДУМ”, видані впродовж 2019 року, були надіслані для участі у
цьому конкурсі педагогічної майстерності (детальніше – розділ V річного
звіту).
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Результативність участі закладів освіти області у Всеукраїнському
відкритому рейтингу якості освіти “Золота когорта позашкільників”
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Але не дивлячись на значні досягнення педагогів області в конкурсах
фахової майстерності, піднімати колективи СЮН/ЕНЦ на таку кропітку роботу
з кожним роком стає все важче. Причин цьому декілька.
По перше, участь у конкурсах такого рівня пов’язана для педагогів із
значним інтелектуальним навантаженням, великою кількістю часу, витраченого
для того, щоб виконати творчу роботу відповідно до вимог заходу.
По друге, всеукраїнські конкурси фахової майстерності не входять до
Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів
позашкільної освіти МОН України, а ініціюються щорічно тільки листом
НЕНЦ. На місцях для організації участі педагогів в конкурсах цього
недостатньо.
По третє, крім грамоти чи диплома, яку отримає учасник або переможець
того чи іншого конкурсу педмайстерності, більш ніяких дивідендів така
діяльність не приносить (не впливає на результат атестації, підвищення розряду
тощо).
Тому питання участі окремих педагогів та педагогічних колективів ЗПО
області у конкурсах фахової майстерності з року в рік не втрачає свої
проблематики.
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1.4. Соціальне партнерство СЮН/ЕНЦ
Важлива роль у роботі кожного сучасного закладу освіти відводиться
соціальному партнерству, яке відкриває умови для співпраці, дозволяє швидше
реагувати на суспільні зміни, шукати нові ресурси для просування вперед.
З державними науковими установами та закладами вищої освіти
Протягом багатьох років КЗО “ОЕНЦДУМ” на основі укладених угод
плідно співпрацює з закладами вищої освіти: Дніпровським національним
університетом ім. Олеся Гончара, Дніпровським державним аграрноекономічним університетом, Українським державним хіміко-технологічним
університетом, які дають можливість проводити змістовну роботу з
обдарованими дітьми (зокрема, сесії обласної Природничої школи учнівської
молоді, які частково проходять на базі ЗВО), залучати їх наукових працівників
до участі у сесіях та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів
Школи, у видавничій діяльності КЗО “ОЕНЦДУМ”.
В рамках реалізації обласної програми “Вивчаємо заповідні території
України”, яка активно впроваджується закладах освіти Дніпропетровської
області, КЗО “ОЕНЦДУМ” укладені угоди про співпрацю з провідними
заповідниками України: біосферними – “Асканія-Нова”, Карпатським,
природними - Канівським, Дніпровсько – Орільським, на базі яких за участю
науковців-співробітників заповідників для учнів обласної Природничої школи,
активістів учнівського екологічного самоврядування, переможців різнорівневих
масових заходів за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти
області т а педагогічного активу проводяться польові та науково-просвітницькі
практики, комплексні еколого - краєзнавчі експедиції, екскурсії та походи.
Активно співпрацює із закладами вищої освіти КПНЗ “ЦЕНТУМ”
Дніпровської районної ради. На базі провідних ЗВО міста Дніпра вихованці
закладу проводять змістовну науково-дослідницьку роботу за завданнями
вчених. Результати досліджень презентуються через участь в масових екологонатуралістичних заходах обласного та всеукраїнського рівня, районних та
обласних профільних олімпіадах тощо.
З громадськими організаціями
Впродовж багатьох років КЗО “ОЕНЦДУМ” співпрацює з
Дніпропетровським обласним відділенням Українського товариства охорони
природи. Директор закладу Педан Ю.Ф. є керівником юнацької секції УТОП,
бере участь у засіданнях президії де висвітлює роботу закладів освіти області в
галузі позашкільної екологічної освіти та виховання дітей та молоді. Керівник
УТОП Ломакін П.І. є постійним членом журі обласного етапу всеукраїнського
конкурсу колективів екологічної просвіти “Земля – наш спільний дім” та
обласного етапу всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві
натураліста”.
Фахівці обласного осередку Українського товариства охорони птахів, з
яким КЗО “ОЕНЦДУМ” співпрацює понад 25 років, є постійними учасниками
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обласних семінарів та семінарів-практикумів для різних категорій педагогічних
працівників, членами журі по підведенню підсумків профільних масових
заходів: акцій “Птах року”, “Годівничка”, “День зустрічі птахів”, конкурсів
“Лелека”, “Природна скарбниця Придніпров’я” тощо.
Голова осередку П.Т.Чегорка бере постійну участь у розробці серії
тематичних плакатів “На допомогу вчителю біології та керівнику гуртка” (в
2019 році за його сприяння вийшов з друку плакат “Хижі птахи Степового
Придніпров’я”), екологічних розмальовок, зокрема “Птахи рідного краю” та
чудового календаря “Птахи Степового Подніпров’я” з авторськими світлинами
відомого дніпровського фотографа-орнітолога Юрія Мухіна.
Колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” планує продовжувати цю співпрацю і
надалі.
Заступник директора КЗО “ОЕНЦДУМ” Майборода І.О. входить до
складу редакційної колегії обласного еколого-краєзнавчого часопису “Свята
справа”. За роки співпраці з цим журналом КЗО “ОЕНЦДУМ” видав 3
тематичні випуски, присвячені знаменним датам екологічного позашкілля. В
2020 році, до 95 річниці юннатівського руху в Україні, планується видати
черговий тематичний випуск часопису.
Протягом багатьох років КЗО “ОЕНЦДУМ” співпрацює з
Дніпропетровською обласною організацією “Союз Чорнобиль України”.
Представники цієї громадської організації щорічно входять до складу почесної
президії на обласному фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу колективів
екологічної просвіти “Земля-наш спільний дім”.
Нікопольський міський ЕНЦ плідно співпрацює з місцевими
громадськими організаціями: “Громадських дозор”, “Фонд Дніпра”,
“Нікопольський центр захисту тварин”, Нікопольський притулок для тварин
“Шанс на життя”, “Нікополь туристичний”. Представники цих організацій
запрошуються на різноманітні заходи, які проводяться у центрі та школах
міста, відбуваються сумісні заходи.
Традиційно День захисту тварин проводиться разом з організацію
“Нікопольський фонд захисту тварин”. Гурток “Любителі домашніх тварин”
організує виставку домашніх тварин, юннати проводять вікторини, готують та
розповсюджують листівки, в яких призивають до гуманного ставлення до
домашніх тварин. На протязі року гурток проводе акції "Допоможемо друзям
нашим меншим". Діти збирають теплі підстілки для тварин, крупу для
годування. Допомога передається у притулок для тварин "Шанс на життя".
Участь у акції формує у дітей активну життєву позицію, виховує гуманне
ставлення до тварин.
У звітному році педагоги ЕНЦ налагодили тісні зв'язки з ініціатором
проекту "Нікополь - зелене місто" Аліною Машенко. Разом провели круглий
стіл "Озеленення територій житлових будинків", брали участь в семінаріпрактикумі "Збережемо дерева Нікополя", на який був запрошений Ігор Сінгер
- арборист-фітопатолог із м. Києва. Він провів практичні навчання для
працівників комунальних служб Нікополя та педагогів екоцентру з питань
формування крони дерев під час санітарної обрізки.
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Дружні стосунки склалися у ЕНЦ з регіональним центром людей з
обмеженими можливостями. Підопічні цього закладу часті гості у стінах
центру. Для них проводяться екскурсії, віртуальні подорожі "Стежинами
рідного краю".
В поточному році КПНЗ “Станція юних натуралістів” Тернівського району
Криворізької міської ради продовжувалася плідна співпраця з громадською
організацією “Зелений центр Метінвест”. За цей рік за сприяння ГО на базі
СЮН були проведені заняття з вихованцями за тематикою:
- “Інформація про екологічний стан Кривого Рогу” (провів представник
Громадської організації “Центр досліджень екологічної безпеки та експертиз”;
- “Співучі голоси нашого міста” (представник Міжрегіонального бюро
екологічного захисту”);
- “Грунт - як незамінний компонент природи” (доцент кафедри ботаніки та
екології Криворізького державного педагогічного університету);
- “Птахи, що живуть поруч” (координатор GREEN LEAGUE).
КНЗ “Криничанський Центр учнівської молоді” тісно співпрацює з:
Криничанською селищною радою: (вихованці Центру до Дня Святого Миколая
підготували театралізовану виставу для дітей початкової ланки шкіл громади);
провели спільні заходи: SMILE FEST; еко-фест; День селища; День працівників
освіти; День медичного працівника, День працівників сільського виробника т
ін.
- Бюро правової допомоги. Частим гостем у закладі є начальник
Криничанського бюро правової допомоги - Надія Володимирівна Федориненко,
з якою ми провели заходи: “Я маю право”, “День добра”, “Булінг у сім’ї та
школі”.
- Криничанською спілкою “СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ”.
Систематично проводяться заходи до річниці трагедії аварії на ЧАЕС та до Дня
ліквідатора.
- Криничанським козацьким полком: проведені заходи “Сокіл Джура”,
“Козацьку славу збережемо”.
- З молодіжною громадською організацією “Корінь екології” (“Екофестиваль”, “Зустрічі за круглим столом”, “Виставка робіт з вторинної
сировини”, а також разом приймали участь у дитячих заходах направлених на
екологічне виховання дітей);
Протягом календарного року КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної
ради продовжив співпрацю з громадськими організаціями району та області.
Так, в липні місяці пройшов традиційний благодійний екологічний пікнік, який
щоліта проходить на території Центру. Свято з різноманітною розважальною й
реабілітаційною програмою було організовано працівниками закладу сумісно з
волонтерами Всеукраїнської громадської організації “Ріка життя”. Його
гостями стали ветерани АТО, демобілізовані воїни та члени їхніх родин, а
також вдови та діти полеглих героїв.
Центр підтримує партнерські стосунки з громадською організацією
“Всеукраїнська спілка ветеранів АТО”. Так, в рамках цієї співпраці в жовтні,
напередодні Дня захисника України на базі КЗ «Підгородненський НВК №3»
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відбулася зустріч гуртківців Центру з ветеранами АТО: бійцем добровольчого
підрозділу Владиславом Кураленко та бійцем 93-ї окремої механізованої
бригади Збройних сил України Владиславом Сологубом.. В ході зустрічі один з
бійців розповів про своє нове захоплення, яким стало вишивання бісером та
провів для учнів майстер-клас з виготовлення виробів патріотичного змісту.
Напередодні гуртківці власноруч зробили для бійців сувеніри та квіткові
композиції, якими вони привітали гостей зі святом.
За допомогою громадських організацій вихованці Центру підтримують
зв’язок з воїнами ООС. Вони передають бійцям на передову, а також
пораненим в лікарні та госпіталі зроблені власноруч подарунки, обереги,
листівки і малюнки, зібрану благодійну допомогу.
Із закладами культури, освіти та інших галузей
КЗО “ОЕНЦДУМ” у своїй діяльності спирається на співпрацю із
закладами позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю області,
закладами загальної середньої освіти міст, районів та ОТГ, в яких екологічна
освіта і виховання є одними з пріоритетних напрямів діяльності. Ця співпраця
здійснюється через електронне листування, роботу сайту, проведення масових
та методичних заходів.
КЗО “ОЕНЦДУМ” налагоджене постійне електронне листування із
закладами
позашкільної
освіти
еколого-натуралістичного
напряму,
управліннями, відділами освіти міст і районів, відділами освіти об’єднаних
територіальних громад області, яке дозволяє оперативно доносити інформацію
про терміни і вимоги до проведення організаційно-масових заходів для дітей та
молоді та методичних заходів для працівників освіти, зокрема позашкільної
ланки.
На початку кожного календарного року, з метою організації оперативної
звітності стосовно участі закладів освіти міст і районів, громад в масових і
методичних заходах, працівниками КЗО “ОЕНЦДУМ” готується циклограма
подання звітних матеріалів за еколого-натуралістичним напрямом
позашкільної освіти, яка розсилається для своєчасного реагування на
управління і відділи освіти міст і районів, громади області. В ній зазначаються
терміни подачі звітності по кожному заходу, заклади, які є організаторами
проведення заходу на обласному та всеукраїнському рівні (КЗО “ОЕНЦДУМ”
чи НЕНЦ), формат заходу (очний чи заочний), контактні дані працівника
методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ”, який відповідає за організацію і
проведення того чи іншого масового або методичного заходу.
Важливу інформаційно-аналітичну функцію виконують накази по
кожному масовому заходу (організаційні та аналітичні), які готуються
працівниками методичної ланки КЗО “ОЕНЦДУМ”, проводяться через
департамент освіти і науки облдержадміністрації і доводяться до відома
кожного керівника органів управління освітою в містах і районах області,
голови об’єднаної територіальної громади через освітні сайти департаменту та
КЗО “ОЕНЦДУМ”.
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Шкільне лісництво ЗШ №12 та КПНЗ “СЮН” м. Павлограда в 2019 році
продовжує співпрацю з Павлоградським лісгоспом. Протягом квітня 2019 року
учні 9-11-х класів висадили понад 2 тис саджанців кримської сосни на території
лісгоспу, 115 саджанців - на території КПНЗ “СЮН” м. Павлограда, а також
надавали іншу допомогу практичного спрямування.
Продовжена співпраця учнів ЗШ № 9 та № 12, вихованців гуртків КПНЗ
“СЮН” м. Павлограда з ТОВ “Центр екологічних інновацій “Чисте місто” по
сортуванню сміття “Чиста справа”, під час якого відбувається сортування
побутових відходів в 4 різні сміттєві ємкості - пластик, макулатура, скло і
метал.
Колектив КЗ “Міський ЕНЦДУМ Марганецької міської ради” приділяє
особливу увагу роботі з батьками. Батьки є невід’ємною ланкою у структурі
закладу, вони залучаються до співпраці у ході навчально-виховного процесу
протягом року, до участі у підготовці та проведенні всіх масових заходів.
Форми роботи з батьками: засідання; конференції; родинні свята; бесіди;
розважальні програми; консультації; анкетування; тренінгові заняття;
батьківські збори; виставки робіт вихованців; майстер-класи; посиденьки;
зустрічі, свята.
За період функціонування філії КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”
встановлено стійкі партнерські зв’язки: відновлено роботу шкільного лісництва
на базі Могилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та ДП «Дніпродзержинський лісгосп»,
налагоджено плідну співпрацю з місцевими мисливськими господарствами та
природним заповідником “Дніпровсько-орільський”. Вихованці філії в у травні
2019 року здійснили експедицію по території заповідника, познайомились з
рідкісними рослинами та тваринами Придніпров’я, мали змогу поспілкуватись
з науковими співробітниками закладу. Також були здійснені неодноразові
походи до мисливського господарства, де учні мали змогу познайомитись з
природоохоронною діяльністю мисливців, відвідати розплідник диких кабанів,
місця підгодівлі лісових мешканців та гніздування птахів. Налагоджено тісну
співпрацю з лісовим господарством: вихованці постійно відвідують розплідник
лісгоспу, слухають лекції працівників лісового господарства, в цьому році
прийняли участь в обласному конкурсі шкільних лісництв, заплановано ряд
практичних природоохоронних заходів спільно з лісництвом.
Педагогічні працівники філії “Шафран” в рамках партнерської співпраці з
Могилівською громадою прийняли безпосередню участь в реалізації проектів
громади “Алея друзів” (квітень 2019), “Самшитовий герб” та “Майстер-клас з
народних ремесел” (вересень 2019), “Створення молодіжного простору в
парковій зоні с. Могилів” (листопад 2019), організували виставку дитячих робіт
та захист учнівських проектів еколого-натуралістичного профілю, присвячених
візиту американської делегації в рамках децентралізаційної Програми DOBRЕ
(грудень 2019).
Спільна діяльність педагогів КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровського району і
шкіл у вихованні дітей зумовлюється їх спільними завданнями: виявлення
зацікавлень учнів, сприяння розвитку творчої індивідуальності, створення умов
для реалізації вихованцями свого творчого потенціалу; формування
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професійної спрямованості особистості, збагачення досвіду соціальної
діяльності. Співпраця із школами району здійснюється через функціонування
гуртків на базі шкіл відповідно до укладених угод. Важливою складовою
роботи педагогічного колективу щодо розвитку в районі позашкільного
мікросоціуму є координаційно-методична діяльність, спрямована на
узгодження роботи з закладами освіти.
До послуг вихованців, які цікавляться знаннями природничої галузі,
теплиця, навчально-дослідна земельна ділянка, комп’ютерний клас. Навчальні
кабінети обладнані всім необхідним для проведення теоретичних і практичних
занять. Заклад має автобус, який використовується для організації експедицій,
польових практик по районах області для вихованців, а також для участі в
обласних масових заходах.
Педагогічним колективом Центру напрацьовано систему роботи з
інтелектуально й творчо обдарованими дітьми та учнівською молоддю. Широко
застосовується
психолого-педагогічне
діагностування,
індивідуальна
корекційна робота з вихованцями. Забезпечено організацію роботи
Дніпропетровського відділення Малої академії наук України, обласної та
Всеукраїнської природничих шкіл.
Педагоги закладу постійно працюють над удосконаленням системи
позашкільної роботи в районі: залучають учнів шкіл до участі в обласних,
всеукраїнських масових заходах, до проведення науково-дослідницької роботи,
ведуть просвітницьку роботу серед педагогічних колективів шкіл щодо
впровадження найбільш розвивальної роботи з дітьми та молоддю.
В поточному році відновлені угоди співпраці КПНЗ “СЮН
Покровського району” КМР і закладами загальної середньої освіти міста з
методичним обґрунтуванням необхідності співпраці щодо здійснення
позаурочної та позашкільної діяльності. Співробітництво відбувалося згідно
динамічної структури: контакти представників адміністрацій закладів, робота
координаційно – методичної ради, засідання районного методичного об'єднання
вчителів природничих дисциплін, творчі зустрічі педагогів, методистів;
планування системи загальної діяльності з урахуванням інфраструктурного
рівня (використання потенціалу матеріально – технічної бази СЮН з метою
запровадження інноваційних форм роботи з реалізації навчальних програм для
загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів).
Матеріально – технічна база СЮН оснащена: учнівською навчально –
дослідною земельною ділянкою, до складу якої входять відділи:
дендрологічний,
квітково-декоративний,
сільськогосподарський;
зоотваринницький комплекс, до складу якого входять птахоферма, кролеферма,
живий куточок, акваріумістика. В закладі працює вже понад п'ять років
навчально - дослідницький комплекс СЮН, до складу якого входить конференц
– зала, учнівська науково – дослідницька лабораторія, теплиця, зимовий сад,
зоологічний комплекс “Планета тварин”. Саме це дає змогу реалізувати
різнопланові рівні взаємодії шкіл та СЮН:
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1. Програмно – навчальний рівень: проведення уроків з екологічної
тематики; виконання лабораторних та практичних робіт, проведення
польових практик.
2. Культурно – масовий рівень: спільне проведення масових заходів
еколого натуралістичного спрямування.
3. Методичний рівень: створення методичних посібників що узагальнюють
актуальний досвід співпраці вчителів і керівників гуртків.
4. Інфраструктурний рівень: використання матеріально – технічної бази
СЮН.
Форми взаємодії КПНЗ “СЮН Покровського району” КМР з закладами
загальної середньої освіти:
спільні суспільно – корисні справи, спрямовані на поліпшення
навколишнього середовища, впорядкування територій закладів через
залучання учнів до участі в обласному конкурсі “Школа – мій рідний дім”, у
Всеукраїнському конкурсі “Парки – легені міст і сіл”, різноманітних трудових
акціях.
залучення учнів шкіл району до участі у природоохоронних
конкурсах, акціях шляхом проведення на базі шкіл та закладу позашкільної
освіти виховних заходів, тижнів екології.
підготовка та проведення загальних масових еколого –
натуралістичних заходів, учнівських науково – практичних конференцій,
інтелектуальних конкурсів, проведення міської Літньої біологічної школи з
метою виявлення та залучання здібних та обдарованих учнів.
проведення загальних семінарів, майстер – класів, педагогічних
мостів з метою підвищення педагогічної майстерності.
маркетинговий сервіс (вивчення освітнього запиту батьків, учнів;
визначення можливостей задоволення даного освітнього запиту).
1.5. Заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів
(курси підвищення кваліфікації, майстер-класи, дистанційне навчання,
школа молодого педагога, креатив-студія тощо)
Заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів в КЗО “ОЕНЦДУМ”
Раз на два роки КЗО “ОЕНЦДУМ” спільно з комунальним вищим
навчальним
закладом
“Дніпровська
академія
неперервної
освіти”
Дніпропетровської обласної ради (КВНЗ “ДАНО”) проводяться курси
підвищення кваліфікації для методистів і керівників гуртка екологонатуралістичного профілю.
Під час навчання слухачами опрацьовуються такі модулі: теоретико педагогічний, спеціально-професійний та діагностико-аналітичний за різною
тематикою.
Відповідно до профільності курсової підготовки викладачами академії та
педагогічними працівниками КЗО “ОЕНЦДУМ” слухачам пропонуються
лекції, тренінги, екскурсії, практичні заняття різної тематики.
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По закінченню курсів кожним слухачем готуються курсові роботи
відповідно до профілю діяльності, захист яких проходить в останній день
роботи курсів.
За підсумками курсової підготовки всім слухачам видаються свідоцтва
встановленого зразку.
В 2018 році курсова перепідготовка на базі КВНЗ “ДАНО” не
проводилася. Наступні курси для методистів та керівників гуртка екологонатуралістичного профілю будуть проведені в жовтні 2019 року.
Важлива увага колективом КЗО “ОЕНЦДУМ” як координаційним
закладом з розвитку позашкільної екологічної освіти в області приділяється
навчанню педагогів на кафедрі методики позашкільної та позакласної
роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Щорічно такі курси проходять (за графіком курсової підготовки закладу)
адміністрація, працівники методичної ланки та керівники гуртка.
За ініціативи та частковій фінансовій підтримці адміністрації закладу
курсову перепідготовку на цій кафедрі НЕНЦ проходять (за змогою) директори,
заступники та методисти рай/міськ СЮН/ЕНЦ області.
Популяризації діяльності закладів освіти еколого-натуралістичного
профілю області, їх творчих здобутків та перспективного досвіду педагогів
значно сприяє участь у Всеукраїнських навчальних семінарах, конференціях,
нарадах, форумах, узагальненні педагогічного досвіду, де учасники заходів
мають змогу презентувати і свій особистий досвід роботи, і перспективні
сучасні напрями діяльності своїх позашкільних установ.
Педагогічні працівники КЗО “ОЕНЦДУМ” постійно підвищують свій
професійний рівень завдяки участі у Всеукраїнських та Міжнародних
методичних заходах, які організовуються і проводяться Міністерством освіти і
науки України, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської
молоді, Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних
наук України, зокрема в поточному році взяли участь у:
у Міжнародній конференції “Відродимо ліси разом” (м. Київ);
Всеукраїнському семінарі-практикумі для заступників директорів
обласних ЕНЦ/СЮН (Львівська область);
Всеукраїнських відкритих зборах “Позашкільна освіта в умовах
децентралізації (м. Київ);
Всеукраїнському семінарі-нараді для директорів обласних
ЕНЦ/СЮН (Чернігівська область);
Всеукраїнському семінарі-практикумі “Світ творчості” для
директорів обласних ЕНЦ/СЮН (Кіровоградська область;
Всеукраїнській звітній колегії директорів обласних закладів
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму (м. Київ).
Заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів в рай/міськ СЮН/ЕНЦ
Всі СЮН/ЕНЦ області проводять щорічно не менше 4 засідань
методичної та педагогічної рад за різною тематикою, де розглядаються питання
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підвищення якості проведення освітнього процесу, його навчальнометодичного забезпечення, організації роботи з молодими фахівцями,
презентуються нові педагогічні технології, вивчається передовий педагогічний
досвід, обговорюються проведені відкриті заняття педагогів тощо.
Майже в кожному ЗПО працює методичне об’єднання педагогів.
Самоосвіта педагогічних працівників залишається невід’ємною частиною
роботи методоб’єднань. Серед методів самоосвітньої діяльності керівників
гуртків слід визначити такі: самостійна робота з джерелами інформації
(методична та додаткова література, фахові періодичні видання, Інтернет
ресурси), спілкування з більш досвідченими колегами, самостійні вправи, що
сприяють закріпленню набутих знань, самоосвітня дослідницька діяльність, яка
дає можливість постійно слідкувати за новими досягненнями в науці.
Як стимул професійного росту педагогічних кадрів в ЗПО проводиться
систематична робота з атестації, підготовка та проведення якої має плановий та
характер. Підсумком атестації є проведення творчих звітів педагогів. На основі
вивчення системи роботи створюються каталоги перспективного досвіду та
відеотека освітнього процесу. На основі отриманих даних складаються
діагностичні карти.
Педагоги КПНЗ “СЮН” м. Павлограда протягом року брали активну
участь в міських творчих фестивалях – конкурсах:
“Великий день для єдності родини”;
Конкурс народного депутата “Відкрий серце новорічним дивам” по
оздобленню приміщень, кабінетів, територій навчального закладу в
новорічному стилі;
фестиваль-конкурс “Різдвяна коляда” (майстер-клас “Різдвяні
пряники”);
“Рідному місту присвячується” (виготовлення виробів, присвячених
Дню міста);
До Дня захисту дітей (майстер-класи для вихованців пришкільних
таборів шкіл міста).
В закладі значна увага приділяється організації роботи з молодими
педагогами. Робота з ними була направлена на адаптацію молодих спеціалістів
у викладацькому
та учнівському колективах, попередження найбільш
серйозних недоліків у професійній діяльності молодих педагогів,
удосконалення форм, методів і прийомів організації й здійснення навчальновиховної діяльності керівника гуртка.
У березні 2019 року на СЮН було проведено “Місячник молодого
викладача”, на якому адміністрацією разом з наставниками було оглянуто
дидактичні матеріали молодих спеціалістів, папки самоосвіти, гуртків,
відвідали та обговорили відкриті заняття викладачів. Наприкінці місяця на
нараді було заслухано творчі звіти молодих спеціалістів “Мої педагогічні
знахідки або підсумки 2018-2019 навчального року”.
В КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради діє Школи
наставництва. Метою створення школи є адаптація молодих педагогів у
колективі, їхнє самоствердження і професійне становлення, підвищення їхньої
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педагогічної майстерності, вивчення і використання у практиці сучасних
досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.
Зміст роботи наставника з малодосвідченим спеціалістом: складання
індивідуального плану роботи з урахуванням його потреб і можливостей,
взаємовідвідування занять гуртків і виховних заходів з їх подальшим
обговоренням, спільні відвідування занять гуртків досвідчених колег і
ретельний їх аналіз, спільне складання календарно-тематичних планів,
конспектів занять, допомога у розробці занять гуртків, виховних заходів,
надання молодому колезі рекомендацій щодо самоосвіти, ознайомлення з
науково-популярною літературою, обговорення новинок педагогічної
літератури, творчих здобутків інших педагогів, допомога у роботі з дітьми з
девіантною поведінкою та їх сім’ями, залучення до методичної, громадської
роботи.
Щорічно з метою обміну педагогічним досвідом, удосконалення
педагогічної майстерності керівників гуртків в закладі проводиться Тиждень
педагогічної майстерності “Світ творчості”. В цьому році в його рамках
були проведені: майстерня “Моя улюблена Україна”, екскурсія “Ознайомлення
з методами вивчення біологічних об’єктів у різних середовищах існування”,
круглий стіл “Дивовижний світ ссавців”, творчо-пошуковий фотопроект
“Дерева і кущі місцевої флори”, засідання фітовітальні “Рослинки-здоровинки”,
віртуальна мандрівка “Різноманіття грибів Дніпропетровщини”.
В КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району”
Криворізької міської ради метою методичної роботи є підтримка ділового
тонусу керівника гуртка, допомога в подоланні труднощів, відкриття шляху до
пошуку, ініціативи й творчості. При цьому важливо зацікавити педагогів,
залучаючи до проведення того чи іншого заходу, тож у СЮН практикуються
крім загальноприйнятих і нестандартні форми роботи, які захоплюють їх,
сприяють розвитку різного роду компетентностей, індивідуального стилю,
креативності, творчих здібностей:
Експрес-огляд “Радимо прочитати” (новинки методичної
літератури) - на початку кожного місяця на інструктивно-методичних нарадах,
нарадах при директорові знайомили керівників гуртків з новинками методичної
літератури, цікавими статтями з відповідних фахових видань;
Практикуми “Наукова творчість – форма роботи з обдарованими
дітьми”; “Ділова гра – інноваційний метод педагогічної діяльності”;
Методична студія “Активні форми роботи на занятті гуртка –
запорука соціалізації школярів у молодіжному середовищі”;
Вернісаж методичних знахідок педагогів;
Педагогічні дискусії “Допрофесійна підготовка гуртківців як засіб
їх соціального становлення та соціального захисту”; “Педагогічна етика та
імідж педагога”; “Сучасне заняття – спільна творчість педагога й учнів”;
Конференція для вчителів біології і екології району “Життя
нескінченне пізнання”;
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Інструктивно-методичний семінар для наукових керівників учнівчленів МАН “Ефективні засоби і технології пошуку, навчання і виховання
обдарованих дітей”;
Семінар-кругозір “Моделі навчання”;
Теоретичний семінар “Заняття від А до Я: методи і прийоми”;
Педагогічна реклама “Увага! Цікавий досвід! Моє найкраще
заняття”;
Інтелектуальна гра “Термінологічна розминка” (на захід винесено 4
питання - вправи “Термінологічна розминка”, “Ажурна пилка”, “Навчаючи –
вчуся”, “Карусель”, 4 творчі групи отримали завдання поєднати педагогічний
термін з його визначенням. Матеріали для роботи знаходилися в конвертах. По
завершенні роботи кожна група озвучила свої результати);
Інтелектуальний марафон “Педагогічне ноу-хау в самоосвітній
діяльності”;
Оформлення панно “Золотий розсип цікавих педагогічних ідей”;
Семінар-супутник “Лоція в педагогічному морі педагогічних
реформ”;
Захист кейса самоосвітньої роботи “Майстерність керівника гуртка
– педагогіка, методика та психологія” (провели керівники гуртків, які
атестувалися у 2018-2019 навчальному році. Вони ознайомили присутніх з
методичними напрацюваннями, пов’язаними з темою самоосвіти; своєю базою
найкращих конспектів, планів, сценаріїв, цікавих прийомів і знахідок);
Тренінги “Професійна компетентність педагога”; “Запобігання
синдрому професійного вигорання”.
ІІ. Навчально-методичне забезпечення змісту позашкільної освіти
(освітні програми, посібники, робочі зошити, інтерактивні електронні
посібники тощо) в КЗО “ОЕНЦДУМ” та в рай/міськ СЮН/ЕНЦ
Колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” постійно приділяє увагу тому, щоб заклади
позашкільної освіти області були забезпечені відповідними навчальнометодичними
матеріалами
для
проведення
позашкільної
екологонатуралістичної роботи на рівні сучасних освітніх вимог.
В минулому році КЗО “ОЕНЦДУМ” були підготовлені в новій редакції
навчальні програми за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної
освіти (всього 30 програм). Програми були затверджені науково-методичною
радою КВНЗ “ДАНО” і рекомендовані для використання в освітньому процесі
закладів позашкільної освіти області протягом 5 років. Вони були розміщені на
освітньому сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” та НЕНЦ.
В методичному кабінеті КЗО “ОЕНЦДУМ” зібрана значна кількість
методичної літератури, яка підібрана з досвіду роботи колег-позашкільників
області та інших регіонів країни.
Завдяки участі в масових та методичних заходах за планами МОН
України та НЕНЦ педагоги КЗО “ОЕНЦДУМ” та закладів освіти міст і районів
мають змогу відвідувати різні області України, знайомитися з діяльністю
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обласних профільних еколого-натуралістичних установ в усіх регіонах України,
обмінюватися досвідом, взяти на замітку і застосувати у подальшій роботі
найкращі побачені педагогічні “родзинки” та поповнювати обласний банк
інноваційних технологій позашкільної еколого-натуралістичної діяльності.
В методичному відділі КЗО “ОЕНЦДУМ” за багато років зібрані
методичні матеріали за різними напрямками позашкільної роботи з усіх
областей України, які презентуються як передовий педагогічний досвід роботи
наших колег під час засідань Школи молодого педагога, педагогічних і
методичних рад, при проведенні обласних семінарів, тренінгів, майстер-класів,
круглих столів тощо. І за всі ці використані педагогічні “родзинки” колектив
КЗО “ОЕНЦДУМ” щиро вдячний всім нашим колегам.
В кожному профільному навчальному кабінеті закладу та в кабінеті
заступника директора з навчальної роботи створені виставкові методичні
куточки “Методична поличка позашкільника”, де представлена власна
видавнича продукція та методичні видання наших колег.
Література, яка використовується в цих куточках, презентується
педагогічним працівникам районних, міських закладів позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму, вчителям природничих дисциплін закладів
загальної середньої освіти, молодим педагогам КЗО “ОЕНЦДУМ”, як
додаткове навчально-методичне забезпечення освітнього процесу та передовий
педагогічний досвід в галузі екологічної освіти і виховання.
В методичному кабінеті закладу є також змістовна база електронних
посібників з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, які
презентуються на обласних профільних семінарах і розповсюджуються для
використання в освітньому процесі СЮН/ЕНЦ області.
Також в освітньому процесі ЗПО області використовуються видавничі
матеріали КЗО “ОЕНЦДУМ”: серія плакатів еколого-натуралістичного напряму
“На допомогу вчителю біології та керівнику гуртка”, навчально-методичні
збірники серії “Еколого-натуралістичний вісник Придніпров’я”, навчальний
посібник “Екологічна абетка для дітей”, екологічні розмальовки, довідники
тощо.
При підготовці до занять керівники гуртків користуються також
збірником НЕНЦ “Еколого-натуралістична творчість”, журналами “Рідна
школа”, “Початкова школа”, “Позакласний час”, “Все для вчителя”, “Паросток”
тощо.
Значна увага в КЗО “ОЕНЦДУМ” приділяється проведенню виставкової
діяльності, де в тому числі презентується і сучасне навчально-методичне
забезпечення змісту позашкільної освіти.
З метою підвищення іміджу позашкільної екологічної освіти в регіоні,
подання змістовної наочної інформації про структуру та основні сучасні
напрями діяльності КЗО “ОЕНЦДУМ” та мережі профільних ЗПО області
протягом останніх років колективом закладу приділяється посилена увага
виготовленню презентаційних банерів.
Банери, які виготовляються як працівниками методичної служби КЗО
“ОЕНЦДУМ”, так і за допомогою залучених фахівців, широко
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використовуються під час проведення освітянських виставок, нарад,
конференцій, семінарів, практикумів обласного та всеукраїнського рівня.
На сьогодні для організації виставкової діяльності КЗО “ОЕНЦДУМ”
створені та активно використовуються понад 20 банерів за основними
напрямами еколого-натуралістичної роботи.
Під час виставок КЗО “ОЕНЦДУМ” представляє також плакати,
методичні збірники та інші зразки найкращої видавничої продукції закладу,
творчі роботи дітей та педагогів – переможців обласних масових та методичних
заходів еколого-натуралістичного спрямування тощо.
Банери виконують важливу інформаційно-пропагандистську функцію і
дозволяють оформлювати тематичні виставки за участю на змістовному рівні.
В приміщенні екологічної вітальні КЗО “ОЕНЦДУМ” постійно працює
виставка методичної літератури за еколого-натуралістичним напрямом
позашкільної освіти, яка постійно оновлюється.
Протягом року в КЗО “ОЕНЦДУМ” працював екологічний
відеолекторій “ЕкологіяХХІ століття”, метою якого є створення якісно
нових форм екологічної пропаганди; формування нового екологічного
мислення школярів та молоді; апробація та впровадження нових методик
екологічної освіти й виховання; надання додаткової освіти з екології та інших
науково-практичних дисциплін; набуття й розробка передового педагогічного
досвіду; патріотичне виховання дітей та молоді.
В межах діяльності відео лекторію передбачено проведення лекцій, бесід,
огляд та обговорення відеофільмів з відеотеки “Екологія - XXI століття”, яка
налічує майже 100 відеофільмів.
На запит учнів та педагогів закладів освіти, які відвідують відео лекторій.
відеотека поповнюється новими відеофільмами, які необхідні при вивченні
наук природничого циклу.
Під час проведення екскурсій по території КЗО “ОЕНЦДУМ” всі
екскурсанти мають змогу оглянути той чи інший відеофільм, обговорити
найцікавіші факти з фільму, висловити свою думку про побачене у фільмі.
З вересня по грудень 2019 року відео лекторій відвідали 1530 дітей.
В КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради створена
відеотека навчально-методичних матеріалів, яка постійно поповнюється
тематичними відеофільмами та мультимедійними презентаціями.
ІІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами (робота над
проблемною темою, робота творчих груп, методичних об’єднань, теми
методичних та педагогічних рад)
3.1.-3.2. Науково-методична робота з педагогічними кадрами
в КЗО ”ОЕНЦДУМ” та рай/міськ СЮН/ЕНЦ
Науково-методична робота ЗПО області - це взаємопов’язані дії та
заходи, що спрямовані насамперед на підвищення професійної майстерності
керівників гуртків. Вона передбачає безперервне самовдосконалення педагогів,
формування їхніх умінь науково організувати власну діяльність і брати участь
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у керівництві методичною роботою в індивідуальній, груповій та колективній її
формах, ефективно використовувати передовий досвід.
Протягом року в ЗПО області продовжувалася робота над науковометодичними проблемами, тематика яких наведена нижче.
Назва ЗПО
КЗО “ОЕНЦДУМ”

Тематика науково-методичної проблеми
“Формування всебічно розвиненої, соціально
адаптованої особистості засобами екологонатуралістичної діяльності в профільному
позашкільному закладі”
КПНЗ “Станція юних
“Створення оптимальних умов для самореалізації
натуралістів” Дніпровської особистості дитини в умовах позашкільного
міської ради
навчального закладу”
КЗ “ДЕЦ” Кам’янської
“Соціалізація особистості в позашкільному
міської ради
освітньому просторі в умовах розбудови
громадянського суспільства”
КПНЗ “СЮН
“Створення розвивального середовища для
Покровського району”
соціалізації успішної особистості учня та
Криворізької міської ради реалізації творчого потенціалу педагога”
КПНЗ “СЮН Тернівського “Освітні стратегії соціалізації особистості
району” Криворізької
громадського суспільства”
міської ради
КЗ “Міський ЕНЦДУМ
“Розвиток особистості гуртківця, формування
Марганецької міської
його основних компетенцій шляхом залучення до
ради”
інноваційної діяльності через підвищення
ефективності праці кожного керівника гуртка
його потенційних творчих можливостей”
КЗ “Нікопольський
“Еколого-натуралістична гурткова робота як
міський ЕНЦ”
засіб соціалізації вихованців”
КПНЗ “СЮН”
“Шляхи ефективного педагогічного впливу на
м. Павлограда
розвиток громадсько-активної особистості та
виховання громадянина-патріота в умовах
сучасного позашкільного навчального закладу”
КПНЗ “ЦЕНТУМ”
“Формування творчої особистості в сучасних
Дніпровської районної
умовах позашкільної освіти”
ради
КНЗ “Криничанський
“Творча самореалізація дитини, підготовка її до
ЦУМ” (екологоактивного професійного та суспільного життя”
натуралістичний відділ)
Філія КЗО “ОЕНЦДУМ” “Формування всебічно розвиненої, соціально
‘Шафран”
адаптованої особистості засобами екологонатуралістичної діяльності в профільному
позашкільному закладі”
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Самоосвіта керівника гуртка є необхідною умовою професійної
діяльності педагога. Керівник гуртка повинен бути в курсі передових
технологій, мати знання в різних сферах суспільного життя, орієнтуватися в
сучасній політиці, економіці та інше. Керівник гуртка повинен вчитися всьому
постійно, тому що сама його робота пов'язана з постійним оновленням. Серед
методів самоосвітньої діяльності керівників гуртків слід визначити такі:
самостійна робота з джерелами інформації (методична та додаткова література,
фахові періодичні видання, Інтернет ресурси), спілкування з більш
досвідченими колегами, самостійні вправи, що сприяють закріпленню набутих
знань; самоосвітня дослідницька діяльність, яка дає можливість постійно
слідкувати за новими досягненнями в науці.
Так, в КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради в.о.
директора закладу Деркач О.О. продовжує навчання на заочному відділенні
Бердянського Державного педагогічного університету, культорганізатор
закладу Лісовицька В.Р., теж молодий педагог, навчається у Мелітопольському
державному університеті ім. Богдана Хмельницького, керівник гуртка Долгова
Л.А. отримує другу вищу освіту на заочному відділенні магістратури
Бердянського педагогічного університету.
3.3. Інноваційна діяльність педагогів
Проект “Доторкнись руками, відчуй серцем” (КПНЗ “Станція юних
натуралістів” м. Павлограда). В рамках даного проекту завдяки фінансовій
підтримці ДТЕК та БФ АМЕР м. Зеленодольська на території СЮН було
створено контактний зоопарк, зону для психологічного розвантаження
мешканців міста та їх дітей шляхом спілкування з декоративними тваринами.
Контактний зоопарк – комплекс на свіжому повітрі, який складається з 5
загонів з будиночками для проживання тварин і вільним доступом до них
відвідувачів. Використовується для анімалотерапії для учнів шкіл міста, ДНЗ,
юннатів та їх батьків.
Музей природи (КЗ “Нікопольський міський ЕНЦ”). З метою
урізноманітнення методів та форм екологічної освіти та виховання учнів в була
створена кімната-музей охорони природи. Матеріали для створення експозиції
збираються юннатами та працівниками центру у походах по вивченню рідного
краю. Музей нараховує більше 400 експонатів, які висвітлюють різноманітність
тваринного та рослинного світу степової зони Нікопольщини.
На базі музею проводяться різноманітні масові заходи для дітей, молоді
та педагогів, які постійно оновлюються: конференції, відкриті уроки, екологічні
ігри «Еко-квест» тощо.
Однією з важливих форм роботи музею є пересувні натуралістичні
виставки “Вивчаємо природу рідного краю”. Завдяки роботі по створенню
музею учнівська молодь залучається до вивчення та збереження видового
складу тваринного та рослинного світу свого краю, активізується пошукова та
науково-дослідницька робота еколого-натуралістичного спрямування, ведеться
пропаганда екологічних знань серед населення міста.
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“Міська Літня біологічна школа” (КПНЗ “Станція юних натуралістів
Покровського району” Криворізької міської ради).
Це – один із етапів створення системи екологічної освіти та виховання,
яка забезпечує потребу учнівської молоді в здобуті знань, умінь і навичок у
галузі природничих наук.
У рамках ЛБШ реалізуються дослідницькі, експериментальні,
експедиційні, екскурсійні види діяльності, проведення лекційних занять та
польових досліджень на території СЮН, міста і Криворізького району та
Криворізького Ботанічного саду НАН України.
Мета і завдання ЛБШ:

організація безперервної природничої освіти дітей у межах
експедиційної та проектної діяльності;

сприяння формуванню освітнього простору для виховання
екологічної культури учнів засобами природи;

створення умов для розвитку пізнавального інтересу до природи
краю, формування свідомого ставлення до екологічних проблем людини в
промисловому місті;

відпрацювання
практичних
досліджень
за
єдиними
скоординованими методиками.
Учасники Літньої біологічної школи - учні шкіл міста, за бажанням
обирають профільні напрямки: зоологічний; ботанічний; дендрологічний;
квітникарство; ландшафтний дизайн; овочівництво; екологічний.
Підведення підсумків навчання у ЛБШ проводиться на підсумковій
конференції.
Протягом останніх років СЮН ефективно працює над впровадженням
інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного
підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій,
методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання
предметів, моніторингові дослідження. Колективом СЮН опрацьовано велику
кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних
технологій, постійно проводиться консультаційна робота.
Місячник педагогічної творчості “Панорама педагогічних здивувань” був
проведений у лютому. Мета проведення місячника: підвищення педагогічної
майстерності, обмін досвідом роботи серед колег, вивчення перспективного
педагогічного досвіду та його поширення серед керівників гуртків закладу,
удосконалення професійної діяльності молодих педагогів, використання
інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі.
Керівники творчо підійшли до проведення запланованих занять та
заходів, що проходили в рамках місячника за напрямами роботи. Серед
нетрадиційних форм роботи, застосованих під час проведення методичного
місячника можна відмітити: майстер-класи, заняття з елементами тренінгу, артквести, віртуальні подорожі, аукціони педагогічних ідей.
Міжшкільний екологічний музей (КЗ “Дитячий екологічний центр”
Кам’янської міської ради) має освітню спрямованість, здійснює еколого-
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просвітницьку роботу серед дитячої аудиторії, залучає учнів до активної роботи
та співтворчості з педагогами, виховує екологічну культуру.
В практиці широко застосовувалися освітньо-виховні та просвітницькі
можливості музею шляхом впровадження музейної педагогіки. Педколектив
ДЕЦ успішно використовував недостатньо реалізований в сучасній освіті
України інноваційний напрямок – навчально-виховну модель засобами
музейної педагогіки – під час занять гуртків, секцій та студій. Завдяки цьому
впроваджувалося самоствердження особистості дітей та молоді, виховувався
патріотизм, любов до природи рідного краю та інші громадські якості. Такі
інноваційні технології позитивно впливають на процес навчання і виховання
підростаючого покоління насамперед тому, що змінюють схему передачі знань
і методи навчання. Для кращого сприйняття екологічної інформації
застосовується індивідуальний підхід до гуртківців, тому на заняттях активно
працюють сильні учні та заохочуються до роботи і слабкі.
В музеї у 2019 році працювали 8 педагогів-екскурсоводів. Всі мають
повну вищу освіту, 3 з них мають звання «Керівник гуртка-методист» та стаж
роботи більш 20 років.
За допомогою експонатів музею (археологічні знахідки, колекції
мінералів та корисних копалин, комах, гербаріїв, документів, фото, зразків
промислових та побутових відходів та ін.) проводилася навчальна робота, яка
сприяла ефективності проведення занять в гуртках, розширювала знання про
екологію, біологію, географію Дніпропетровщини та ін. Відвідувачі музею
мали можливість ознайомитися з екологічними проблемами та станом м.
Кам'янське.
Всього за рік Міжшкільний екологічний музей відвідали 4652 чоловіка,
було проведено 217 екскурсій.
3.4. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду
3.4.1. - 3.4.2. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного
досвіду в КЗО “ОЕНЦДУМ” та в рай/міськ СЮН/ЕНЦ
В КЗО “ОЕНЦДУМ” в 2019 році було узагальнено передовий досвід
керівника гуртка Крикун Галини Віталіївни за темою “Формування ціннісної
системи особистості вихованця на заняттях гуртків еколого-натуралістичного
профілю в умовах викликів сьогодення”.
Крикун Г.В. представила ряд конкретних розробок заходів переважно
патріотичного та екологічного спрямування, цікавих форм, методів
педагогічної діяльності, спрямованих на формування загальнолюдської системи
цінностей вихованця в контексті реалізації обласного науково-методичного
проекту “Основні стратегії соціалізації особистості громадянського
суспільства” (2015-2020 рр.). Виклики сьогодення диктують нові правила
співіснування людини та природи, важливість переосмислення історії
українського народу, розуміння того, що кожен з нас є важливим чинником як
подолання екологічної кризи, так і творцем новітньої історії України.
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Цікаві форми проведення заходів, розроблені Крикун Г.В., присвячені
Дню української мови, Дню Соборності України, Пам’яті Героїв Крут, трагедії
Бабиного Яру та “бабиних ярів” України, забутим традиціям українського
народу, занурюють вихованців у світ рідної культури, української історії,
освітнього україномовного середовища, що сприяє усвідомленню національної
ідентичності, формуванню почуття гідності та поваги до культури, мови,
традицій українського народу.
Крикун Г.В. має чималу добірку ігрових форм, які широко впроваджує в
гурткову діяльність. Формування екологічного мислення, свідомості та
культури найбільш органічно відбувається через впровадження інтерактивних
форм взаємодії з вихованцями, одним з яких є метод кейсів. Розглядаючи кожне
питання теми заняття всебічно, показуючи багатогранність предмету чи явища,
представлених до розгляду, у вихованців формується цілісне уявлення про них.
Багато уваги Крикун Г.В. приділяє вивченню світу живої природи через
науково-дослідницьку діяльність вихованців. Особлива увага приділяється
практичній екскурсійній діяльності, яка будується з урахуванням вікових
особливостей гуртківців.
Крикун Г.В. є автором освітньої програми “Природна скарбниця”,
призначеної для учнів 1-4 класів. В програмі широко використовуються
міжпредметні зв’язки за рахунок вкраплення в заняття біологічного змісту
відомостей з інших предметів – фізики, хімії, літератури, музики,
образотворчого мистецтва, тобто реалізується часткова інтеграція (поєднання
матеріалу різних предметів, підпорядкованих одній темі). Широко залучені до
викладання відеоматеріали, інтернет-ресурси. Також простежується інтеграція
за змістом (залучення матеріалу інших предметів) та за способом пізнавальної
діяльності (спостереження, мислення, мовлення).
Практична складова програми дозволяє не лише отримати інформацію,
але й застосувати її на практиці. Творчі завдання допомагають більш глибокому
зануренню дитини у вивчений матеріал. Проведення експериментів та дослідів
підвищують інтерес до навчання, сприяють розвитку мислення дитини.
На заняттях гуртків Крикун Г.В. широко використовує наративний,
рефлексійно-експліцитний, кластерний, історико-порівняльний, діалогічний
метод, ігрові технології проведення занять, віддаючи перевагу заняттям на
свіжому повітрі, під час яких вміло формує ціннісне світосприйняття дитиною
оточуючого світу, екологічну культуру, активну громадянську позицію,
моральні якості особистості.
Крикун Г.В. розроблено змістовний опитувальник для вихованців
старшого шкільного віку, щодо обізнаності гуртківців в проблематиці
“Історичні події в Україні в 30-ті роки ХХ сторіччя” (причини та наслідки .,
репресій під час Великого терору 1937-1938 р.р.), з метою усвідомлення власної
громадянської позиції – анкета “Що важливе для мене як для патріота
України?”.
Вихованці Крикун Г.В. мають перемоги в різнорівневих конкурсах та
заходах: у Всеукраїнському конкурсі “Вчимося заповідувати”, (робота
“Вивчення флористичних особливостей урочища “Лебединські луки”
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Орільського національного природного парку” - ІІ місце на обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу “Мій рідний край-моя земля”), дослідницькі роботи
“Агробіологічна оцінка томатів ранньої групи стиглості” - ІІІ місце на
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Мій рідний край-моя земля” та
“Вплив фітогормонів на вкорінення зелених живців лимоннику китайського” грамота за активну участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Мій
рідний край-моя земля”; обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Новорічна
композиція” вихованці гуртка “Юні квітникарі” є переможцями у номінації
“Новорічний вінок”, у Всеукраїнській трудовій акції “Дослідницький марафон”
(грамота Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України Албов Богдан 2 місце), на Всеукраїнському
молодіжному хакатоні «REALITY HACK 2018» (вихованець гуртка, Албов
Богдан нагороджений дипломом за 2 місце).
Вихованці Крикун Г.В. усвідомлюють роль кожної людини у захисті
природи рідного краю та мають уявлення про правові аспекти порушення
загальноприйнятих норм і правил спілкування з природними об’єктами.
Гуртківці набувають таких позитивних рис характеру як активність та здатність
сформулювати і проговорити свою точку зору; бережливість по відношенню до
природи та ресурсів; вдумливість та здатність аналізувати запропоновану
проблему; допитливість та спостережливість при проведенні дослідів;
толерантне доброзичливе ставлення до людей, любов та повагу до української
культури, народу, держави, що сприяє формуванню активної громадянської
позиції вихованців – патріотів України.
В 2019 році в КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради
вивчався досвід роботи керівника гуртка “Основи біології” Деміх Надії
Олександрівни за темою “Активізація інтелектуальної активності підлітків,
стимулювання самостійної пошукової діяльності, формування навичок
соціальної адаптації в умовах творчої взаємодії на заняттях гуртка” (досвід
посів І місце в обласному конкурсі «Краще творче учнівське обєднання
еколого-натуралістичного профілю», прийняв участь в обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу “Джерело творчості” у номінації “Керівник гуртка
2019”).
Провідною ідеєю роботи керівника гуртка є забезпечення умов для
активізації інтелектуальної діяльності, поглиблення мотивації о навчання та
розвитку соціальних навичок підлітків, які готуються до вибору життєвого
шляху, майбутньої професії та свого становлення як конкурентоспроможної
особи.
Досвід за інноваційним потенціалом є комбінованим і полягає в
поєднанні ціннісного підходу до особистості дитини з новим конструктивним
використанням відомих ідей і методик індивідуальної та групової роботи.
Основними завданнями інноваційної діяльності педагога є виявлення та
втілення в життя нових, нестандартних форм і методів роботи з дітьми,
залучення вихованців, їх батьків та своїх колег до формування творчого
простору в закладі, розширення світогляду дітей завдяки створенню нових
соціальних та творчих стосунків, задоволення потреб у професійному
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самовизначенні, формування естетичного сприйняття світу, екологічного
мислення, виховання національної гордості та патріотизму.
Польові експедиції і практикуми, робота на екологічних стежках і
розробка їх маршрутів дозволяють вихованцям педагога опановувати методики
польових досліджень, стимулюють старшокласників до науково-дослідницької
діяльності, результатом якої стають перемоги в акціях, конкурсах та змаганнях
обласного та Всеукраїнського рівня.
Використання інтерактивних форм і методів організації гурткової роботи,
розробка оригінальних занять дозволяють керівникові гуртка ефективно
формувати вміння та навички підлітків, розвивають стійкий інтерес до
пізнавальної і творчої діяльності, усвідомлене ставлення до власного здоров'я і
розуміння екологічних проблем сучасності.
Педагог пропагує просвітницьку діяльність закладу позашкільної освіти у
засобах масової інформації (статті на IT-порталах), адмініструє групу Дитячого
екологічного центра в соціальній мережі Facebook.
В КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради вивчався
і узагальнювався педагогічний досвід керівника гуртка “Основи гідробіології”
Крайняк Олени Василівни. Педагог успішно працює над створенням умов
реалізації творчого потенціалу вихованців. Крайняк О.В. розробила свої власні
інноваційні підходи до здійснення навчально-виховного процесу на заняттях
гуртка. Через організацію роботи учнів зі створення власних екологічних
проектів у процесі пізнання рідного краю йде підготовка учнів до подальшого
навчання, а отже – можливе формування нової, здатної до проведення науководослідницької
діяльності
особистості.
Науково-дослідницька
робота
старшокласників розглядається як окремий напрям позашкільної освіти, але
тільки у тісному поєднанні з базовою освітою та урахуванням активності дітей
на заняттях, що дає змогу керівнику гуртків віднайти «ключик» до творчого
розвитку кожного учня через озброєння його методами наукового пізнання та
залучення до створення екологічних творів, забезпечуючи входження його у
швидкозмінне життєве середовище та реалізацію освітньої стратегії в цілому.
Саме у цьому вбачається актуальність досвіду Олени Василівни.
Протягом п’яти років Олена Василівна працює над проектною системою
екологічного виховання та навчання. Спостереження за роботою педагога
довели, що метод екологічного проекту є доступним і універсальним для
роботи з школярами різних вікових категорій. Особливо приваблює їх те, що
завдяки можливості вести фенологічні спостереження, дослідження за флорою і
фауною рідного краю, вони пізнають навколишній світ, в них виникають
співчуття до природи, необхідність її захищати, оберігати. За допомогою своїх
проектів вони доводять екологічні проблеми, які існують навколо, до школярів,
їх батьків та громадськості міста.
У звітному році в КЗ “Нікопольський міський ЕНЦ” свій педагогічний
досвід систематизував та презентував керівник гуртка Кокнаєв Сергій
Олексійович. Тема досвіду “Деякі аспекти використання ігрової діяльності під
час проведення гурткових занять природничого направлення”. Руський
психолог Сергій Рубінштейн стверджував, що гра є породженням практики,
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через яку перетворюється дійсність, змінюється світ. Він доводив, що в грі
дитина реалізує різноманітні мотиви людської діяльності. Тому, надважливим
стає розуміння значення ігрової діяльності в житті дитини, а особливо
педагогічний аспект під час становлення її як людини.
У своїй роботі Сергій Олексійович описав функції ігрової діяльності на
заняттях гуртка, методичні особливості ігрового процесу, розробив сюжетну
гру-квест "Загадкова подорож", створив гру "Зоологічне лото", яка знайомить
дітей з тваринним світом України. Досвід педагога широко використовують
колеги під час занять гуртків для учнів молодшого шкільного віку.
ІV. Популяризація еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти
у засобах масової інформації, у соціальних мережах; робота сайту
В останні роки КЗО “ОЕНЦДУМ” тісно співпрацює з обласною газетою
“Дніпро вечірній”, на шпальтах та офіційному сайті якої висвітлюється поточна
інформація про масові заходи закладу.
Одним із головних пріоритетів роботи методичної служби КЗО
“ОЕНЦДУМ” є впровадження в освітній процес та навчально-методичну
діяльність педагогічних колективів закладів освіти новітніх освітніх
інформаційно-телекомунікаційних технологій, здатних забезпечити подальше
удосконалення рівня еколого-натуралістичної роботи, доступність та
ефективність освіти, модернізувати і зробити більш ефективною методичну
діяльність закладів.
Найважливішу інформаційно-аналітичну функцію виконує створений
КЗО
“ОЕНЦДУМ”
обласний
еколого-натуралістичний
сайт
dneprunnat@ukr.net, який на сьогодні є єдиним обласним освітнім сайтом, де
висвітлюється вся інформація про стан позашкільної екологічної освіти в
закладах освіти області, проведення організаційно-масових заходів екологонатуралістичного профілю (анонси, листи, накази організаційні по проведенню
та аналітичні по підсумках проведення масових та методичних заходів тощо).
На сайті оперативно розміщується вся поточна інформація за екологонатуралістичним напрямом позашкільної освіти: листи про проведення масових
та методичних заходів, циклограми подання звітних матеріалів за екологонатуралістичним напрямом позашкільної освіти, організаційні та аналітичні
накази про проведення та підведення підсумків організаційно-масових заходів з
дітьми та учнівської молоддю, презентуються найкращі зразки видавничої
продукції, творчі роботи окремих учнів, педагогів та закладів освіти –
переможців масових та методичних заходів обласного та всеукраїнського рівня.
Над поповненням сайту працюють всі педагогічні працівники закладу:
методичний персонал розміщує поточну організаційну та аналітичну
документацію відповідно до своїх напрямів роботи, керівники гуртка ведуть
розділ “Юннатівські цікавинки”, для якого готують тематичні науковопопулярні статті.
На початку кожного календарного року до керівних органів освіти міст і
районів області надсилаються листи з проханням надання для висвітлення на

43

сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” звітів про проведення масових і методичних заходів
еколого-натуралістичного напряму на місцях. Ця інформація теж оперативно
висвітлюється на сайті закладу.
КЗО “ОЕНЦДУМ” налагоджена тісна співпраця з прес-центром
департаменту освіти і науки облдержадміністрації, який розміщує на сайті ДОН
всю інформаційно-аналітичну інформацію за еколого-натуралістичним
напрямом позашкільної діяльності, з якою мають змогу ознайомитись
керівники управлінь і відділів освіти, ОТГ області.
За підсумками кожного проведеного методичного або масового заходу
працівниками методичного кабінету закладу готуються інформаційноаналітичні довідки, які розміщуються на сайтах департаменту освіти і науки, на
власному сайті та на сайті НЕНЦ в рубриці “Електронна газета”.
Колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” знаходиться у постійному творчому пошуку
щодо оновлення дизайну свого сайту, його інформаційного наповнення.
Колективи рай/міськ СЮН/ЕНЦ активно співпрацюють на місцях з
місцевими каналами телебачення та розміщують на шпальтах місцевих
друкованих видань інформації, присвячені вирішенню місцевих екологічних
проблем та ролі юннатівського активу в проведенні практичної
природоохоронної роботи, роботі з обдарованою молоддю, презентації
результативності дослідницької діяльності за завданнями вчених.
Упродовж 2019 року оприлюднення діяльності КПНЗ “СЮН” м.
Павлограда у ЗМІ здійснювалося через надання інформації про методичну й
організаційно-масову діяльність, подання матеріалів про заходи на
регіональному каналі телебачення.
Інформація про діяльність СЮН прозвучала у передачах “Новини” (канал
ПТРК), - інформація про міський конкурс “Знай, люби, бережи!”, перемогу в
конкурсі міні-грантів “Громада своїми руками”, міську лінійку “Первоцвітам
охорону та турботу”, про цікавинки станції та заходи, які традиційно
проводяться (наприклад, поява нових вихованців – королівського пітона та
смугастого геккона; відкриття на території СЮН ентомологічного
мікрозаказника та ін).
Налагоджена постійна співпраця з телеканалом ПТРК. Кореспонденти
постійно висвітлюють заходи, які проводяться на СЮН: лінійка до початку
навчального року “Ввійди в природу другом”, лінійка “Первоцвітам охорону та
турботу”, свято “Посвята в юннати”, міський конкурс “Знай, люби, бережи”, ІІ
міський еко-квест “Доля природи в твоїх руках”, урочисте відкриття проекту в
рамках конкурсу міні-грантів “Громада своїми руками” – “Eko-hub space –
створення сучасного енергоефективного простору в єдиному в місті закладі
еколого-натуралістичного спрямування – Станції юних натуралістів міста
Павлограда”. Загалом протягом року співробітниками та вихованцями КПНЗ
СЮН м. Павлограда підготовлено 10 виступів на каналі ПТРК (м. Павлоград).
Упродовж року інформація про діяльність закладу звучала також на
місцевому радіо “Самара”.
Масові заходи КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської
ради неодноразово були представлені і на каналах (11,9,34,Дніпро ТV)
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місцевого телебачення, наприклад: Щоб привернути увагу до винищення квітів,
які занесені до Червоної книги, у березні поточного року в центрі Дніпра, на
проспекті Дмитра Яворницького, вихованці закладу провели екологічну акцію
«Охорона та збереження первоцвітів – справа кожного!».. Щоб закликати
мешканців м. Дніпро берегти ранньоквітучі рослини й не купувати букетики з
них, діти власноруч виготовили 500 крокусів з фоамірану (матеріалу, що
схожий на кольорову оксамитову гуму), які дарували перехожим.
На сторінках місцевої газети “Дніпровська зоря” колектив КПНЗ
“ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради систематично висвітлює події, що
відбуваються у закладі – різнопланові масові заходи, конкурси, акції, досягнуті
перемоги та успіхи
Філією “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ” налагоджена постійна співпраця із
засобами місцевої масової інформації – це міжрайонний тижневик “Ехо” та
районна газета “Приорільська правда”, на шпальтах яких висвітлюється
поточна інформація про діяльність філії.
Популяризації діяльності КЗ “Нікопольський міський екологонатуралістичний центр” дуже сприяють виїзні натуралістичні виставки
“Природа степового Придніпров’я”, які традиційно проводяться до Дня захисту
дітей та Дня міста в міському парку та протягом року в міських школах(в цьому
році було проведено 10 виставок). Їх відвідують багато дорослих та юних
мешканців міста. Після таких виставок помітно активізується відвідування
гуртків ЕНЦ учнями шкіл міста та організованих екскурсій.
Також в цьому році був створений відеофільм про діяльність екоцентру
“Куточок справжнього щастя”, в якому розповідається про напрямки діяльності
центру: живий куточок, колекцію декоративно-квіткових рослин відкритого та
закритого ґрунту, пошукову та дослідницьку роботу вихованців. Фільм
використовується для популяризації центру під час проведення екскурсій та
виховних заходів.
Свої сторінки у соціальній мережі Facebook мають КЗ “Нікопольський
міський еколого-натуралістичний центр”, КПНЗ “Станція юних натуралістів”
Дніпровської міської ради, “Станція юних натуралістів” Тернівського та
“Станція юних натуралістів” Покровського району Криворізької міської ради,
КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради.
На сторінках цієї соціальної мережі заклади презентують свою роботу,
розміщують свої напрацювання, новини, фото-звіти про проведені заходи,
статті, оголошення тощо.
V. Видавнича діяльність
Для КЗО “ОЕНЦДУМ” видавнича діяльність вже давно стала одним з
найважливіших напрямів діяльності. Вона спрямована на забезпечення закладів
освіти, в першу чергу профільних позашкільних, методичними матеріалами,
необхідними для організації освітнього процесу, оновлення змісту методичного
забезпечення за напрямами еколого-натуралістичної роботи, поширення
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досвіду роботи творчо працюючих працівників ЗПО, підвищення іміджу
позашкільної екологічної освіти і виховання.
На початку кожного календарного року працівниками методичної служби
КЗО “ОЕНЦДУМ” складається, а адміністрацією закладу та департаментом
освіти і науки затверджується план створення навчально-методичної
продукції на поточний рік.
Як правило, він складається після методичних виїздів, які проводяться
протягом року педагогами КЗО “ОЕНЦДУМ” в заклади освіти міст і районів, з
урахуванням пропозицій і побажань керівників гуртка, методистів, вчителів
природничих дисциплін.
В план закладається видання різноманітних навчально-методичних
видань (посібників, збірників, довідників, буклетів, альбомів, розмальовок,
банерів тощо), до підготовки яких методична служба КЗО “ОЕНЦДУМ” на
договірній основі залучає науковців закладів вищої освіти, фахівців природнозаповідної справи, громадських діячів, художників, діячів мистецтв, тощо.
Саме з урахуванням побажань від педагогів закладів освіти на місцях
декілька років тому колективом КЗО “ОЕНЦДУМ” було прийнято рішення про
започаткування видання серії навчально-методичних посібників “Екологонатуралістичний вісник Придніпров’я”, яка б стала у нагоді педагогам різних
освітніх ланок при проведенні гурткових занять, уроків, екскурсій, походів,
експедицій, організації дослідницької та пошукової діяльності з дітьми різних
вікових категорій.
Збірники, які видаються в рамках цієї серії, охоплюють всі напрями
позашкільної еколого-натуралістичної діяльності: організацію роботи з творчо
обдарованими дітьми та молоддю, проведення науково-дослідницької
діяльності з квітникарства, озеленення та ландшафтного дизайну, аграрних
наук та лісового господарства за завданнями вчених, організацію практичної
природоохоронної та екологічної роботи, збереження та розвиток декоративноужиткового мистецтва з використанням природних матеріалів, також в них
висвітлюється передовий досвід роботи педагогів області в галузі позашкільної
екологічної освіти.
На сьогодні видано вже 35 випусків цієї серії.
За останній рік на допомогу педагогічним працівникам закладів освіти
області було видано:

випуск 33 “Сучасний стан і багаторічна динаміка флори природного
заповідника “Дніпровсько-Орільський”;

випуск 34 “Формування творчої особистості вихованців засобами
кіномистецтва”;

випуск 35 “Методичні рекомендації по вивченню основ іхтіології та
організації іхтіологічних досліджень на водоймах Дніпропетровської області”.
Збірники серії “Еколого-натуралістичний вісник Придніпров’я”
користуються великим попитом у педагогічних працівників закладів освіти
області, і вже давно стали своєрідною “методичною” візитівкою КЗО
“ОЕНЦДУМ”.
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Методичні збірники, підготовлені і видані КЗО “ОЕНЦДУМ’, взяли
участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу науково-методичних
розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму
позашкільної освіти - 2019. За підсумками обласного етапу конкурсу ці
методичні розробки стали переможцями і були надіслані для участі у
фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу.
Участь в методичних виїздах до закладів освіти області спонукала
колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” до розробки та випуску серії плакатів “На
допомогу керівнику гуртка та вчителю біології”. Цей напрямок видавничої
діяльності закладу виявився дуже вдалим і актуальним. Плакатна продукція,
видана КЗО “ОЕНЦДУМ”, розповсюджується серед закладів освіти всіх рівнів і
форм власності і є додатковим сучасним наочним методичним матеріалом для
організації позашкільної та позакласної роботи з учнями та вихованцями з
біології, екології, дослідництва, виконує важливу інформаційно-просвітницьку
функцію, а також сприяє розвитку нової екологічної свідомості дітей та молоді
та підвищенню рівня екологічних знань.
На сьогодні видано понад 25 плакатів цієї серії:
В 2019 році КЗО “ОЕНЦДУМ” за сприяння фахівців природоохоронної
справи, Дніпропетровського обласного осередку Українського товариства
охорони птахів підготував до друку і видав плакат “Хижі птахи Степового
Придніпров’я”.
В зв’язку з тим, що з 2018 року мережа профільних ЗПО області
зменшилася, в 2019 році був підготовлений і виданий оновлений довідник
“Система закладів позашкільної освіти Дніпропетровської області”, який був
презентований учасникам Всеукраїнського семінару-практикуму для завідувачів
відділів екології обласних СЮН/ЕНЦ.
За наданими методичними матеріалами учасників цього заходу був
виданий тематичний збірник “Екологічна освіта як інструмент формування
суспільної екологічної свідомості”.
Цікавим змістовним виданням, презентованим учасникам семінарупрактикуму, став комплексний “Робочий зошит юного натураліста”, до
підготовки якого залучилися як працівники методичної ланки КЗО
“ОЕНЦДУМ”, так науковці закладів вищої освіти міста, природного
заповідника “Дніпровсько-Орільський”, екологічної громадськості області.
Цей зошит містить матеріали для проведення досліджень,
моніторингових спостережень в природі для юних ботаніків, екологів, зоологів
та іхтіологів.
Також в поточному році до КЗО “ОЕНЦДУМ” в рамках Всеукраїнського
семінару-практикуму були перевидані окремими накладами екологічні
розмальовки “Екологічна абетка для дітей”, “Антистрес. Ентомологічні
розмальовки”, “Антистрес. Цей загадковий світ живої та неживої природи”,
“Птахи рідного краю”, а також буклет “Обласна Природнича школа учнівської
молоді” та довідник “Природно-заповідний фонд Дніпропетровської області”.
Примірники цих видань були презентовані учасникам семінару-практикуму.
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Всі нові видання КЗО “ОЕНЦДУМ”, видані впродовж 2019 року, були
надіслані для участі у Всеукраїнській виставці видавничої продукції з
позашкільної освіти – 2019.
Результативність участі навчально-методичної продукції
КЗО “ОЕНЦДУМ”
у Всеукраїнській виставці видавничої продукції з позашкільної освіти
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У профільних ЗПО області на належному рівні видавнича діяльність
проводиться в КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради,
КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”
Дніпровської районної ради, КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда,
КЗ “Нікопольський еколого-натуралістичний центр” (в тому числі за
допомогою спонсорських коштів). В інших закладах в зв’язку з обмеженим
фінансуванням така діяльність не є системною.
КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради ведеться літопис закладу,
налагоджено випуск методичного збірника “Вісник натураліста”. На сьогодні
колективом видано вже 31 випуск цього видання. Двічі на рік випускається
стінна газета “Юннатівський вісник”, де відображаються цікаві справи юннатів
та результати участі в масових заходах.
Для дитячого садка та дітей молодшого шкільного віку були виготовлені
розмальовки: “Символи України”, “Загадки про овочі”, “Загадки про фрукти та
ягоди”. По мірі накопичення інформації про участь у масових заходах
випускаються інформаційні бюлетені, за 2019 рік їх було 4.
Колективом КПНЗ “СЮН” м.Павлограда для учнів шкіл міста були
виготовлені протягом року інформаційні буклети:
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Обдаровані діти – надія України (навчання в обласній Природничій
школі);

Ахатина: особливості розведення та утримання;

Фіалкова галерея – поради та рекомендації;

Особливості розведення плазунів вдома;

Шиншила вдома. Особливості догляду;

Рептилії, їх особливості та поради по догляду і утриманню;

Ми відповідаємо за тих, кого приручили;

Допоможемо птахам взимку;

Охорона та приваблювання птахів;

Вічнозелені кущі в озелененні подвір’я;

Гризуни. Поради по догляду за домашніми улюбленцями;

Обережно, кліщі!;

Павуки та плазуни нашого регіону. Перша допомога при укусах.
У звітному році Нікопольським ЕНЦ була продовжена робота по
популяризації екологічних знань серед учнів та населення міста через видання
циклу плакатів “Природа Нікопольщини”. В 2019 році видані 3 плакати серії
“Флора Нікопольщини”: “Дерева”. З метою ознайомлення учнів та мешканців
міста з цікавими історичними місцями Нікопольського району були видані 3
плакати краєзнавчої серії "Об'єкти зеленого туризму": "Могила Івана Сірка",
"Курган Нечаєва могила", "Курган Чортомлик".
Плакати рекомендовані як навчальні посібники для вчителів біології та
вихователів закладів дошкільної освіти. Вони видані за кошти бюджетних
асигнувань екологічного фонду Нікопольської міської ради.
VI. Організаційно-масова робота з дітьми та учнівською молоддю
в закладах загальної середньої та позашкільної освіти області
З метою сприяння змісту науково–дослідницької, пошукової,
експериментальної, та практичної діяльності учнівської молоді, впровадження
інноваційно–освітніх методів і технологій у навчальних закладах КЗО
“ОЕНЦДУМ” в 2019 році була проведена організаційна робота щодо
підготовки та участі дітей та учнівської молоді у всеукраїнських конкурсах,
акціях та наукових проектах еколого – природничого напрямку, які
проводились під керівництвом Міністерства освіти і науки України та
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Для оцінки конкурсних робіт та визначення переможців з числа
педагогічних працівників КЗО “ОЕНЦДУМ”, представників екологічних
підрозділів, закладів вищої освіти та громадських екологічних організацій,
установ та організацій, інших компетентних осіб створювались журі.
Участь у заходах брали індивідуальні та колективні учасники (учні та
вихованці загальноосвітніх закладів та закладів позашкільної освіти).

49

6.1. Участь у міжнародних, всеукраїнських
натуралістичного напряму позашкільної освіти

заходах

з

еколого-

Всеукраїнські організаційно-масові заходи
Участь вихованців та учнів закладів освіти області у Всеукраїнських
творчих та інтелектуальних конкурсах еколого-природничого напряму у
2018/2019 навчальному році
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3
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1

1
1

1
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1
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1
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Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді
“ДОТИК ПРИРОДИ 2019”
5-7 листопада 2019 року на базі НЕНЦ, за підтримки Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, Національного
університету “Києво-Могилянська академія”, Національного університету
біоресурсів і природокористування України, пройшов ІІ етап Всеукраїнського
біологічного форуму учнівської та студентської молоді “Дотик природи”.
У Форумі брали участь 24 учня з м. Дніпра, Кривого Рогу, Марганця,
Дніпровського району, 18 учнів посіли призові місця, із них 4 переможця та 2
фіналіста, вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ” та закладів позашкільної освіти
еколого–натуралістичного напряму:
- Стельмащук Владислав, вихованець КПНЗ “Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради,
учень 11 класу КЗ “Підгородненська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів
”Дніпровської районної ради з науково-дослідницькою роботою “Виявлення
частоти виділення різних організмів при ураженні дихальних шляхів” (керівник
Синичич Л.І.) (секція мікробіологія);
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- Михлик Анастасія, вихованка КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 11 класу КЗ“
Обухівська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної
ради з проектом “Екологічний аналіз інвазійних видів флори природного
заповідника “Дніпровсько-Орільський” (керівник Ганжа Д.С.) (категорія
екологія та проблеми довкілля);
-Литвин Тетяна, вихованка КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 10 класу КЗ
Горянівський НВК – ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
Дніпровської районної ради з науково-дослідницькою роботою “Визначення
рослин за допомогою програмного забезпечення ”(керівник Ганжа Д.С.) (секція
ботаніка);\
- Дзябенко Софія, вихованка КЗ “Міський ЕНЦДУМ Марганецької
міської ради Дніпропетровської області”, учениця 11 класу Марганецької
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим
вивченням окремих предметів з проектом “Інтенсивний спосіб культивування
гриба гливи звичайної Pleurotus Ostreatus на різних субстратах” (категорія хімія
і біохімія);
- Зимовець Євген, вихованець КЗО “ОЕНЦДУМ”, учень 11 класу КНЗ
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради з проектом
“Використання вторинної сировини в технології закладних сумішей” (керівник
Сігунов О.О.) (категорія хімії і біохімії)
- Дубовик Данило, вихованець КЗО “ОЕНЦДУМ”, учень 11 класу КНЗ
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради з проектом “Експресметод визначення радіоактивного забруднення продуктів харчування при
використанні побутового дозиметра” (керівник Гармаш С.М.) (категорія
екології та проблем довкілля).
За результатами оцінки журі відкритої стендової презентації учасників Форуму
місця розподілилися наступним чином:
ІІ місце – Михлик Анастасія в категорії екологія та проблеми довкілля;
ІІ місце – Литвин Тетяна в категорії ботаніка;
ІІ місце – Дзябенко Софія в категорії хімія і біохімія;
ІІІ місце – Зимовець Євген в категорії хімія і біохімія;
фіналіст – Стельмащук Владислав в категорії мікробіологія;
фіналіст – Дубовик Данило в категорії екологія та проблеми довкілля.
Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських
проектів еколого - натуралістичного напрямку – 2019
У фінальному етапі конкурсу, який відбувся на базі НЕНЦ, від закладів
освіти області взяли участь 12 учнів, переможці заочного туру з мм. Дніпра,
Кривого Рогу, Марганця, Дніпровського і Солонянського районів.
Програма
конкурсу
включала
стендовий
захист
власного
винахідницького або раціоналізаторського проекту учасників в різних
номінаціях.
У Конкурсі брали участь наступні учасники закладів позашкільної освіти:
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Гребенюк Наталія, вихованка КЗ “Міський
ЕНЦДУМ
Марганецької міської ради Дніпропетровської області” з роботою
“Дослідження впливу “живої” води на ріст та розвиток рослин” в категорії
“Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво”;
Стельмащук Владислав, вихованець КПНЗ “Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради з
роботою: “Виявлення частоти виділення різних мікроорганізмів при ураженнях
дихальних шляхів” в категорії “Медицина та охорона здоров’я”;
Калга
Костянтин,
вихованець
КПНЗ
“Центр
екологонатуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради з
роботою “Реноватори поверхонь тертя машин і механізмів на основі
індустріальних мастил та фулереномістких модифікаторів” в категорії
“Інженерні науки”;
Пода Дмитро, вихованець КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради з роботою:
“Технологічна схема вирощування пекінської капусти в умовах Північного
Степу” в категорії “Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво”;
Саєнко Олексій, вихованець КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради з роботою:
“Особливості вирощування сучасних сортів салату овочевого у відкритому
ґрунті в умовах Північного Степу України” в категорії “Сільськогосподарське
дослідництво та винахідництво”;
Гатило Ірина, вихованка КЗО “ОЕНЦДУМ”, з роботою “Вивчення
зміни показників осмотичної резистентності еритроцитів щцрів в умовах
надходження кофеїну”;
Чабан Анастасія, вихованка КЗО “ОЕНЦДУМ” з роботою
“Модуляція психофізіологічних реакцій школярів старшого шкільного віку з
різним рівнем фізичної активності під дією інформаційного навантаження” в
категорії “Медицина та охорона здоров’я”.
Відповідно до рішення компетентного журі посіли призові місця:
Пода Дмитро – І місце;
Стельмащук Владислав – ІІ місце;
Калга Костянтин – ІІ місце;
Саєнко Олексій – ІІ місце;
Чабан Анастасія – ІІІ місце;
Гребенюк Наталія – ІІІ місце.
Гатило Ірина – ІІІ місце в категорії “Біологія”, отримала “Приз
глядацьких симпатій” і була нагороджена подарунком від Державного
підприємства “Український інститут інтелектуальної власності”.
За результатами участі в конкурсі всі учні були нагороджені Дипломами
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Всеукраїнський науково-технічний конкурс “Іntel-Еко Україна 2019”
5 -8 лютого 2019 р. МОН України та НЕНЦ провели один із найбільших
конкурсів для талановитих учнів – Всеукраїнський конкурс "Іntel-Eko Україна
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2019", національний етап міжнародного конкурсу Intel Intelrnational Science and
Engineering Fair (Intel ISEF), метою якого є формування та популяризація
наукового і творчого світогляду серед молодого покоління, єднання бізнесу і
науки а також випробовування українського інноваційного потенціалу на
міжнародній арені. Переможці конкурсу отримують право представляти
Україну на Міжнародному конкурсі Intel ISEF та інших міжнародних конкурсах
та олімпіадах.
Від закладів позашкільної освіти області участь у заході взяла команда
учнів у складі 12 чоловік, переможців заочного туру з м. Дніпра та
Дніпровського району. Програма конкурсу включала постерний захист
власного наукового проекту. Згідно з рішенням наукового журі конкурсу "Eko
Україна 2019" переможцями від закладів позашкільної освіти області стали:
І місце - Русакевич Софія Русланівна, вихованка гуртка "Юний хімік.
Хімія з основами електрохімії" КЗО "ОЕНЦДУМ", учениця 10 класу КНЗ
"Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської ради. Тема проекту:
"Добування цинк-алюміній-триполіфосфатного подвійно шарового гідроксиду
як пігменту з корозійно-захисними властивостями”(керівник: Коваленко В.Л.,
Заслужений працівник освіти України, кандидат технічних наук, доцент
ДВНЗ“УДХТУ” керівник гуртка КЗО "ОЕНЦДУМ”).
I місце – Горбонос Андрій Андрійович, Погорєлова Софія Костянтинівна,
вихованці гуртка "Юний хімік. Хімія з основами електрохімії"
КЗО "ОЕНЦДУМ", учні 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської
міської ради. Тема командного проекту: "Синтез індигокармін –
інтекальованого Nі-Al подвійно-шарового гідроксиду як електрохімічноактивної речовини та пігменту" (керівник: Коваленко В.Л.).
IІ місце – Додон Дар’я Сергіївна, вихованка обласної Природничої школи
учнівської молоді КЗО "ОЕНЦДУМ", учениця 11 класу КНЗ "Хімікоекологічний ліцей" Дніпровської міської ради. Тема проекту: "Виділення та
ідентифікація
фітопатогенних
мікроорганізмів
і
пошук
їх
антагоністів”(керівники: Соколова І. Є., Дрегваль О. А., кандидати біологічних
наук, доценти ДНУ).
ІІІ місце-Мулін Владислав Сергійович, вихованець обласної
Природничої школи учнівської молоді КЗО "ОЕНЦДУМ", учень 10 класу КНЗ
"Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської ради. Тема проекту: “Аналіз
причин евтрофірування ділянки узбережжя Азовського моря”(керівники:
Павличенко А.В., завідувач кафедрою екології та технології захисту
навколишнього середовища, доктор технічних наук Національного технічного
університету
“Дніпровська
політехніка”,
Муліна
А.В.,
викладач
автотранспортного коледжу НТУ “Дніпровська політехніка”).
ІІІ місце – вихованці КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді” Дніпровської районної ради:
Світцов Дмитро Сергійович, учень10 класу КЗ “Олександрівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дніпровської районної ради, Деркач
Поліна Олексіївна, учениця11 класу КЗО “Колегіум № 11” Новомосковської
міської ради. Тема командного проекту: “Дослідження властивостей

53

конструкційних пластиків, отриманих з додаванням відпрацьованого
поліетилену”(керівники: Макаренко Д.О., доцент Дніпровського державного
аграрно-економічного університету, Синичич Л. І., методист КПНЗ “ЦЕНТУМ”
ДРР).
Учні нагороджені почесними сертифікатами Всеукраїнського конкурсу
"Іntel-Eko Україна 2019" і цінними подарунками.
Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF, за
результатами суперфіналу та згідно з рішенням наукового журі конкурсу Intel
Еко Україна 2019, надана можливість представляти Україну на Міжнародному
науково-технічному конкурсі Intel ISEF 2019 Русакевич Софії Русланівні,
вихованці гуртка "Юний хімік. Хімія з основами електрохімії" КЗО
"ОЕНЦДУМ", учениці 10 КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської
міської ради.
На Міжнародній олімпіаді наукових та мистецьких проектів GENIUS
OIympiad-2019 представляти Україну будуть переможці Дніпропетровщини:
– Горбонос Андрій Андрійович, Погорєлова Софія Костянтинівна, вихованці
гуртка "Юний хімік. Хімія з основами електрохімії" КЗО "ОЕНЦДУМ", учні 10
класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської ради.
Всеукраїнський
конкурс молодіжних проектів з енергоефективності
”Енергія і середовище”
13-15 лютого 2019 року у Києві на базі НЕНЦ проходив фінал
Всеукраїнського конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності “Енергія і
середовище”. Конкурс проводився з метою пошуку й підтримки обдарованої
учнівської молоді, залучення її до навчально-практичної діяльності з проблем
енергоефективності та раціонального використання ресурсів.
Дніпропетровську область на конкурсі представляли учасники:
Давидко Віктор, вихованець І курсу Державного професійнотехнічного навчального закладу “Марганецький професійний ліцей” з роботою:
“Збережемо енергію – збережемо Планету! Альтернативні джерела енергії”.
Фоменок Алісія, студентка ІІІ курсу Покровського центру
підготовки і перепідготовки робітничих кадрів м. Покров з роботою: “Життя
нашого навчального центру”.
Субач Євген, учень 9 класу комунального закладу “Криворізька
загальноосвітня школа I-III ступенів №123” Криворізької міської ради з
роботою: “Комп‘ютерні ігри” “Енергія навколо нас”.
За підсумками роботи журі:
Давидко Віктор посів І місце у номінації “Проект з енергозбереження,
енергоефективності або поновлюваних джерел енергії” з роботою “Збережемо
енергію – збережемо Планету! Альтернативні джерела енергії”.
Субач Євген з роботою: “Комп‘ютерні ігри “Енергія навколо нас” посів ІІ
місце;
Фоменок Алісія з роботою: “Життя нашого навчального центру” –
ІІІ
місце
у
номінації
“Інформування
суспільства/пропаганда
енергоефективності”.
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Учасники отримали дипломи переможців та цінні подарунки від
спонсорів конкурсу.
Всеукраїнська природоохоронна акція “Годівничка”
З вересня 2018 року по квітень 2019 року участь в Акції взяли заклади
освіти 8 міст, 5 районів та 11 ОТГ області (70 робіт, 25 переможців
та 25 активних учасників). Вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ” та філії “Шафран”
отримали наступні результати (4 роботи):
- вихованці філії КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР “Шафран”, учні комунального
закладу “Могилівська ЗШ І - ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя” Могилівської
сільської ради Царичанського району – І місце;
- вихованці гуртка “Юні зоологи” КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР – ІІ місце;
- Петречко Андрій, вихованець філії КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР “Шафран”,
учень 4 класу КЗ “Могилівська ЗШ І - ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя”
Могилівської сільської ради Царичанського району – активна участь;
- Кохановська Валерія, вихованка філії КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР
“Шафран”, учениця 6 класу КЗ “Могилівська ЗШ І -ІІ ступенів” Могилівської
сільської ради Царичанського району – участь;
На місцях юні орнітологи заготовляли різноманітні корми в літньоосінній період, виготовляли годівнички з природних та штучних матеріалів і
розвішували їх у місцях скупчення птахів, а також регулярно підгодовували
птахів та проводили спостереження за певним графіком. Багато уваги щодо
необхідності підгодовування було приділено під час проведених організаційномасових заходів, присвячених зимуючим птахам.
За підсумками оцінювання творчих робіт учасників Акції для участі
у фінальному етапі всеукраїнського рівня до НЕНЦ надіслано 26 робіт.
Всеукраїнська акція учнівської молоді “День зустрічі птахів”
З метою ознайомлення з видовим різноманіттям зимуючих, кочових та
перелітних птахів рідного краю, надання учням знань з орнітології, формування
гуманного ставлення до птахів та мотивації інтересу до їх охорони з вересня
2018 року по квітень 2019 року КЗО “ОЕНЦДУМ” проведено обласний етап
Всеукраїнської акції учнівської молоді “День зустрічі птахів”.
В обласному етапі акції взяли участь заклади загальної середньої та
позашкільної освіти 9 міст (мм. Дніпро, Верхньодніпровськ, Марганець, Жовті
Води, Покров, Кам’янське,, Кривий Ріг, Павлоград, Першотравенськ), 5 районів
(Васильківський, Магдалинівський, Петропавлівський, Павлоградський,
Нікопольський) та 6 об’єднаних територіальних громад: (Зайцівська
Вербківська, Мирівська, Криничанська, Томаківська, Межівська).
До обласного організаційного комітету було подано роботи від 94
учасників. За підсумками оцінювання переможцями стали 24 учасника акції.
Проведення акції учнівської молоді “День зустрічі птахів” сприяло
формуванню екологічної свідомості підростаючого покоління, їх активної
життєвої позиції, розвитку творчих здібностей, естетичного сприйняття світу,
любові до рідної землі та її окраси птахів.
Всеукраїнський Турнір юних натуралістів
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З 19 по 21 березня 2019 року на базі НЕНЦ відбувся Всеукраїнський
турнір юних натуралістів. Дніпропетровську область представляла команда
“Маківка” КЗ “Томаківська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2” Томаківської селищної ради,
яка отримала достатню кількість балів у заочному етапі та вийшла до очного
етапу.
До складу команди увійшли: Ляшенко Яна (капітан, 11 кл.), Стрельчонок
Софія (10 кл.), Вашкеба Крістіна (10 кл.), Гошко Діана (10 кл.), Байдак
Єлизавета (9 кл.) та Настич Софія (9 кл.). Старанно готували команду до
змагань вчитель хімії – Грейцер Ірина Миколаївна, вчитель фізики – Вітко
Ірина Іванівна і вчитель географії та економіки – Суліменко Віта Василівна.
Першого дня команди презентували свої візитки, які оцінювало журі
турніру.
Другий день був присвячений відбірковим науковим боям між
командами. Журі турніру відмітило інтелектуальну винахідливість та ерудицію
опонента Стрельчонок Софії, гідний рівень знань доповідача Ляшенко Яни
неперевершену підготовку рецензента Байдак Єлизавети (всі члени журі
одностайно відмітили її виступ найвищим балом).
За підсумками наукових боїв команда “Маківка” стала фіналістом,
де продовжила боротьбу з командами Київської та Вінницької областей.
За оцінками журі, досить вдалою була доповідь Ляшенко Яни, яка правильно
вибрала шлях вирішення проблеми, навела теоретичні та експериментальні
докази, аргументовано зробила висновки, активно вела дискусію. Вдало
опонувала у фіналі Стрельчонок Софія, об’єктивно аналізуючи розглянуту
доповідь. Рецензент Вашкеба Крістіна логічно та чітко дала правильну оцінку
виступів доповідача та опонента.
Ґрунтовна підготовка, ерудиція, творчий запал та енергетика допомогли
“Маківці” досягнути успіху: у фіналі команда посіла ІІ місце.
Всеукраїнський юннатівський природоохоронний рух “Зелена
естафета”
Обласний рівень
У лютому 2019 року в обласному етапі Всеукраїнського юннатівського
природоохоронного руху “Зелена естафета” взяли участь заклади освіти
з 5 міст та 5 ОТГ (13 звітів: 6 переможців та 4 активні учасника).
На місцях юні натуралісти та педагогічні працівники: проводили роботу
на екологічних стежках; прибирали та озеленювали території шкіл і прилеглих
територій; розчищали та упорядковували прибережні смуги водойм;
ліквідували стихійні сміттєзвалища; сортували сміття та здавали макулатуру,
пластик і батарейки; вивчали рослинний та тваринний світ рідного краю;
розвішували годівнички та підгодовували птахів; проводили та брали участь у
конкурсах (віршів, малюнків і поробок), екологічних квестах, уроках (географії,
біології та літератури з елементами екологічного виховання), круглих столах,
бесідах, семінарах та виховних годинах; акцентували увагу на проблемах
сьогодення у своїх дослідженнях (альтернативні методи очистки води, вплив
автомобільного транспорту на якість атмосферного повітря, визначення наявності
нітратів у фруктах та овочах тощо); тощо.
Всеукраїнський рівень
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З 09 квітня по 11 квітня 2019 року на базі КЗ “Черкаський обласний центр
роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради” пройшов фінальний
етап Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху “Зелена
естафета”. На конкурс з’їхались команди з різних куточків України – 13
областей. Загалом взяли участь 26 команд, та 2 команди брали участь заочно.
Кожну область представляли дві команди – від закладу загальної
середньої та позашкільної освіти.
Дніпропетровську область представляли переможці обласного етапу,
команди:
- відокремленого підрозділу “Богданівська філія І – ІІ ступенів КЗ
“Богданівська опорна ЗШ І – ІІІ ступенів” Богданівської сільської ради – учні 7
класу – Корнієнко Катерина та Товмач Олександра;
- КПНЗ “СЮН” м. Павлограда – вихованці Сенкевич Єлизавета та
Семиборода Катерина.
Керівником делегації від області була Топорова Тетяна Володимирівна,
вчитель біології відокремленого підрозділу “Богданівська філія І – ІІ ступенів
КЗ “Богданівська опорна ЗШ І – ІІІ ступенів” Богданівської сільської ради.
Програма конкурсу була дуже цікава, насичена та пізнавальна.
Так, 9 квітня пройшло урочисте свято з нагоди відкриття фінального
етапу Естафети та презентація звітів учасників про проведену природоохоронну
роботу (за березень 2018 – квітень 2019 року). Звіти були представлені різними
формами – віршами, казками, легендами, з елементами виступів команд
екологічної просвіти. Після звітувань для учасників заходу була проведена
оглядова екскурсія містом Черкаси.
Наступного дня юні екологи писали тестові завдання на звання “Кращий
природоохоронець” та взяли участь у моніторингових дослідженнях довкілля у
формі квесту. Під час квесту учні на 6 станціях практично пізнавали, як
розпізнати по гіллям (по брунькам) рослину, як дізнатись про кількість нітратів
в овочах та фруктах тощо.
За результатами заходу команди від області були нагороджені грамотами
НЕНЦ: учні Богданівської філії – за ІІ місце; вихованці “СЮН” м. Павлограда
– за ІІІ місце.
Всеукраїнська акція “День юного натураліста” (обласний етап)
З метою виховання всебічного розвиненого громадянина України,
активізації у молоді бережливого ставлення до природи, проведення
просвітницької роботи щодо охорони та збереження природного середовища,
формування у школярів та молоді сучасного екологічного світогляду у вересні
поточного року КЗО “ОЕНЦДУМ” був проведений обласний етап
Всеукраїнської акції “День юного натураліста”.
В обласному етапі Акції взяли участь заклади освіти з міст: Дніпра,
Кривого Рогу, Покрова, Марганця, Павлограда, Першотравенська,
Кам’янського,
Дніпровського,
Васильківського,
Криничанського,
Апостолівського, Новомосковського, Томаківського, районів. На конкурс було
надано 32 творчих звітів про проведення Акції. Слід відмітити, що в цьому році
в Акціїї взяли участь професійно-технічні училища ПТУ № 2 з міста Дніпро та
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Державний професійно-технічний навчальний заклад “Кам’янський центр
підготовки і перепідготовки робітничих кадрів”, “Кам’янське вище професійне
училище”.
Заходи, що пройшли в межах Акції, були цікаві і різнопланові.
Всі вони були присвячені конкретним практичним справам, які
спрямовані на формування в учнів відповідального ставлення до природи,
спонукає дітей до дослідницької та природничої діяльності з вивчення природи
рідного краю, догляду за природним середовищем.
При підведенні підсумків журі відмітило змістовно і різнопланово
проведену акцію “День натураліста” в таких закладах освіти, як КПНЗ “Станція
юних натуралістів” Дніпровської міської ради, “Станція юних натуралістів” м.
Павлограда, “Станція юних натуралістів Покровського району ” Криворізької
міської ради та “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”
Дніпровської районної ради, КЗ “Міський ЕНЦДУМ Марганецької міської
ради”, “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради.
Всеукраїнський юнацький фестивалт “В об’єктиві натураліста” (обласний
етап) був проведений у січні 2019 року за темою “Моя мала Батьківщина ”.
Захід відбувся по 4-х номінаціях: “Краща фоторобота” (46 творчих робіт),
“Кращий слайд фільм”(17 робіт), “Кращий відео фільм” (5 робіт), “Кращий
відеоролик” (4 роботи).
Усього на розгляд журі надійшло 72 творчі роботи з мм. Дніпро, Кривий
Ріг, Покров, Кам’янське, Марганець, Павлоград та Магдалинівського,
Васильківського,
Новомосковського,
Дніпровського,
Криничанського,
Петриківського,
Криворізького,
Широківського,
Томаківського,
Синельниківського, Солонянського районів.
Оцінювання робіт проводилось членами журі згідно з критеріями оцінки,
зазначеними у Положенні про Фестиваль.
За висновками журі у 2019 році значно підвищився рівень майстерності
майже всіх учасників Фестивалю в номінації “Краща фоторобота”. Всі роботи
зроблені авторами з почуттям своєї відповідальності за майбутнє природи
рідного краю.
Але поряд з тим журі відмітило, що деякі роботи виконані з технічними
недоліками: поганий звук, недостатній час для прочитання тексту на слайдах
фільмів, фільм або фото не відповідають тематиці Фестивалю. Деякі автори
замість слайд фільмів, як вони зазначили в заявці, зробили презентації.
Переможці Фестивалю взяли участь у Всеукраїнському юнацькому
фестивалі, який пройшов у травні 2019 року у м. Миколаїв, де здобули три
перших місця, сім других місць та одно третє місце в різних номінаціях
фестивалю.
Всеукраїнський конкурс “Земля – наш спільний дім” (обласний етап) в
цьому році мав назву “Моя мала Батьківщина”
У Конкурсі взяли участь 28 колективів з 8 міст, 11 районів та трьох ОТГ.
До фіналу Конкурсу вийшли 8 команд з м. Перещепине, Кам’янського,
Павлограда, Дніпра, Синельникового, Піщанської сільської ради.
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Журі конкурсу відмітили, що всі колективи висвітили тему конкурсу,
творчо підійшли до вирішення екологічних проблем сучасності, назвали шляхи
вирішення регіональних екологічних проблем.
Агітбригада “Екодіти” комунального закладу освіти “Середня
загальноосвітня школа № 74” Дніпровської міської ради, яка стала переможцем
конкурсу, в квітні 2019 року взяла участь у Всеукраїнському конкурсі “Земля –
наш спільний дім”, який відбувся у м Суми. Виступ цього колективу був
відмічений як найкращий в номінації “Національно-патріотичне виховання”.
Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних екологів
У Сумській області на базі національного природного парку
“Гетьманський” 03 – 07 червня 2019 року проводився XIII Всеукраїнський
експедиційно-польовий збір команд юних екологів за темою “Екологічний
моніторинг біорізноманіття природоохоронних територій”.
Від Дніпропетровської області участь у заході взяла команда
комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - Центр позашкільної
освіти” Слобожанської селищної ради у складі:
- Горбатенка Артема, учня 8 класу;
- Пуші Іллі, учня 9 класу;
- Погорілої Дар’ї, учениці 9 класу.
Очолила команду вчитель біології Слобожанського НВК № 1 Оліфер
Катерина Володимирівна.
Вся експедиційна робота проходила на базі природних територій та
об’єктів природно-заповідного фонду.
Програма збору складалася з багатьох конкурсних заходів, серед яких
звіти–презентації команд про проведені експедиції, польові практики на
природоохоронних територіях своєї області, презентація результатів польових
досліджень з теми “Екологічний моніторинг біорізноманіття природоохоронних
територій” та практичних занять на теми: “Оцінка запасів Карбону у фітомасі”,
“Оцінка екологічного стану водойм за макрозообентосом”, “Картування
біотопів”.
Під час цих заходів наші учасники поповнили свої практичні навички та
почерпнули нові ідеї для своєї подальшої дослідницької роботи.
Для учасників збору були організовані цікаві екскурсії:
- до Гетьманського національного природного парку на тему
“Гетьманський національний природний парк – осередок збереження
біорізноманіття Лівобережного лісостепу”;
- “Вулицями старого міста”;
- “Суми – місто над Пслом”;
- “Стежками ботанічного саду “Юннатівський”;
- до пам’ятки архітектури XVIII століття садиби-манежу “Круглий двір”.
У рамках заходу відбулося засідання круглого столу за участю керівників
команд з теми “Виїзні форми екологічної освіти”, в якому Оліфер К.В. взяла
активну участь та поділилася досвідом роботи.
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За результатами проведених досліджень під час польового екологічного
практикуму на території Гетьманського національного природного парку,
фотовиставки “Біорізноманіття природоохоронних територій свого регіону” та
звітів-презентацій про проведені протягом року експедиції, походи, польові
практики на природоохоронних територіях своєї області команда
Дніпропетровщини отримала грамоту за активну участь.
Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків
З 28 по 30 травня 2019 в Запорізькій області був проведений
VIII Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків. У
зборі взяли участь юннати з 16-ти областей України.
В програму збору команд юних ботаніків входили:
- звіт-презентація про дослідницьку діяльність, яка проводилась під час
експедицій на території регіону команди-учасника;
- звіт-презентація про виконання завдань ботанічного практикуму на
території Національного заповідника “Хортиця”;
- фотовиставка за темою “Флористична цінність рослин-ендеміків
місцевих пам’яток природи та об’єктів природно-заповідного фонду області”.
Дніпропетровську область на зборі представляли вихованці КЗ “ДЕЦ”
Кам’янської міської ради у складі:
- Бассараб Ангеліни, учениці 10 класу КЗ “Ліцей № 13” КМР;
- Задорожної Катерини, учениці 10 класу КЗ “СЗШ № 5 ім. Г.Романової”
КМР;
- Корольової Поліни, учениці 8 класу КЗ “СЗШ № 32” КМР.
Керівником делегації була Горєлова Тетяна Володимирівна, керівник
гуртка КЗ “ДЕЦ”.
Важливим моментом збору був ботанічний практикум “Творча
лабораторія природи. Рослинний світ Національного заповідника “Хортиця”.
Учасники зльоту працювали за робочим зошитом польових досліджень,
у якому наведено: відомості про рослинний світ Запорізької області та острова
Хортиця – Національного історико-культурного заповідника України; завдання
“Ботанічного практикуму”, розроблені науковцями Запорізького національного
університету; деякі методики польових досліджень.
Під час практикуму юннати знайомились з рослинним світом о. Хортиця
та виконували завдання, які потім презентували у своїх виступах-захистах
польових досліджень. Команди були розділені по групам та працювали за
наступними темами:
І група:
- Аборигенні деревно-чагарникові рослини біостанції Запорізького
національного університету;
- Рідкісні та зникаючі рослини о. Хортиця.
ІІ група:
- Морфолого-екологічна характеристика аборигенних деревних порід
біостанції Запорізького національного університету;
- Степова рослинність о. Хортиця.
ІІІ група:
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- Інтродуковані деревно-чагарникові рослини біостанції Запорізького
національного університету;
- Оцінка успішності природного поновлення аборигенних деревних
рослин.
За результатами змагань команда Дніпропетровської області посіла
ІІ місце в конкурсі-презентації виконання завдань ботанічного практикуму на
території Національного заповідника “Хортиця”, ІІ місце в конкурсі-презентації
досвіду дослідницької діяльності на території свого регіону та ІІІ місце у
фотовиставці.
Всі учасники зльоту нагороджені грамотами НЕНЦ та отримали сувеніри
і подарунки.
Всеукраїнські
еколого-натуралістичний
похід
“Біощит”,
природоохоронна акція “Птах року 2018”, конкурси “До чистих джерел”
та “Вчимося заповідувати” проводились як номінації обласного конкурсу
юних натуралістів за напрямом “Практична природоохоронна робота і
екологія”. Детальна інформація по вищезазначеним заходам розміщена у
розділі 6.2.
ХV Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників проводився з
метою залучення учнівської молоді до експериментальної та дослідницької
роботи в галузі зоології та тваринництва з 30 січня по 01 лютого 2019 року на
базі НЕНЦ відбувся фінальний етап Учасниками конкурсу стали переможці
заочного туру, який відбувся напередодні.
Очолила делегацію Мамотенко Ю.О., заступник директора з навчальновиховної роботи КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда.
В НЕНЦ постерний захист робіт проходив по секціях: “Зоологія” та
“Тваринництво”, які були поділені на дві групи. Дніпропетровську область на
очному турі конкурсу представили вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ”, КЗ “Міський
ЕНЦДУМ” Марганецької міської ради, КПНЗ “Станція юних натуралістів”
м. Павлограда, КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді” Дніпровської районної ради.
Роботи оцінювали вчені Національного університету біоресурсів і
природокористування, Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України,
працівники Київського зоологічного парку загальнодержавного значення,
наукові співробітники Національного науково-природничого музею НАН
України.
Вихованці представили цікаві та різнопланові роботи. Залевська Анастасія,
учениця 10 класу КЗО “Середня загальна школа № 35” Дніпровської міської
ради, вивчала як впливають вітамінно-мінеральні домішки на ріст та розвиток
різних видів фазанів, Лиша Ігор, учень 11 класу КЗ “Зорянський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Чумаківської сільської ради,
досліджував різні способи утримання на розвиток нутрій, Самарський Максим,
учень 11 класу КЗ “Павлоградська загальноосвітня школа №7” Павлоградської
міської ради, спостерігав за розмноженням хвилястих папуг та розвитком
пташенят при зміні раціону годування, Щогла Валентина. учениця 11 класу КЗ
"Горянівськький навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ
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ступенів - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської районної ради,
досліджувала хвороби великої рогатої худоби, Гатило Ірина, учениця 11 класу
КЗО “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №76” Дніпровської міської
ради, вивчала зміну показників осмотичної резистентності еритроцитів щурів в
умовах надходження кофеїну. Лебедь Даніїл, учень 9 класу КЗ “Марганецька
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської
мови” Марганецької міської ради, презентував дослідницьку роботу
“Моніторингові дослідження екологічного стану р. Ревун методом біоіндикації
по макрозообентосу”, Нікіфорова Соломія, учениця 8 класу, вихованка КПНЗ
“Станція юних натуралістів” м. Павлограда, виступила з роботою “Дослідження
життєдіяльності хамелеона та аналіз процесу зміни їхнього кольору шкіри в
різних умовах”.
Під час заходу учасників конкурсу ознайомили з лабораторіями,
акваріумами та зоотваринницьким комплексом НЕНЦ.
За результатами конкурсу: Лиша Ігор посів ІІ місце, Гатило Ірина отримала
диплом учасника конкурсу, всі інші учасники посіли ІІІ місце.
Всеукраїнський конкурс “Юний селекціонер та генетик” проводився з 26
по 29 березня 2019 року НЕНЦ спільно з Національним університетом
біоресурсів і природокористування. З метою всебічної підтримки обдарованої
молоді, залучення учнів до дослідницької роботи в галузі генетики та селекції,
були запрошені для участі в очному турі переможці заочного туру Конкурсу
Під час заходу учні захищали науково-дослідницькі роботи за
сільськогосподарським напрямком та виконували конкурсні завдання з біології
та генетики.
Від Дніпропетровської області в фінальному етапі Всеукраїнського
конкурсу брали участь:
- Лазебник Владислава, вихованка КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 11 класу КЗ
“Олександрівська загальноосвітня середня школа” Дніпровської районної ради,
яка виступила з темою: “Вивчення генетичного різноманіття кавуна столового”;
- Мусенко Микита, вихованець КПНЗ “Станція юних натуралістів
Покровського району” Криворізької міської ради, учень 11 класу КЗО
“Криворізький
обласний
ліцей-інтернат
для
сільської
молоді”
Дніпропетровської обласної ради, який виступив з темою: “Дослідження
високопродуктивних гібридів огірків для вирощування в тепличних умовах та
підбір оптимальних умов для підвищення їх врожайності”.
Керівник делегації Бурко С. М., керівник гуртка КПНЗ “Станція юних
натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради.
Для керівників учнівських делегацій були проведені курси підвищення
кваліфікації “Університет природничих знань”, під час яких педагоги
прослухали лекцію “Збереження біорізноманіття в контексті здоров'я людини;
дослідження і освіта”.
Вихованці отримали дипломи фіналіста Всеукраїнського конкурсу "Юний
селекціонер і генетик" за науково-дослідницьку роботу.
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VII Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних зоологів
проводився з 21 по 23 травня 2019 року з метою активізації роботи науководослідницьких експедицій, екскурсій з практичним досвідом роботи із зоології
НЕНЦ спільно з Канівським природним заповідником на базі КЗ “Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми” Черкаської обласної ради.
Участь у зборі взяли участь вихованці КЗ “Міський ЕНЦДУМ Марганецької
міської ради”, а саме Лебідь Данііл, Терещенко Роман, Люльченко Олександр
та керівник гуртка Панченко С.В. Вихованці презентували своє домашнє
завдання, фото роботи. Лебідь Данііл виступив з роботою: “Моніторингові
дослідження екологічного стану річки Ревун методом біоіндикації по
макрозообентосу”.
Під час заходу на базі Канівського природного заповідника була
проведена екскурсійно-пізнавальна програма для команд-учасників та
керівників команд, зоологічний практикум з ентомології, орнітології, охорони
дикої фауни для дітей та науково-краєзнавчі лекції для керівників делегацій.
Після польової практики була проведена екскурсія до м. Канів.
Команда юних зоологів Дніпропетровської області отримала такі нагороди:
грамота “Найкращий ентомолог”- Лебідь Данііл;
грамота ”Охорона дикої фауни” - Терещенко Роман;
грамота за фотовиставку – ІІ місце;
грамота команді юних зоологів за захист-презентацію науководослідницької робіти – І місце.
Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну закладів
загальної середньої та позашкільної освіти ”Осінній розмай проводився з
метою активізації роботи з флористики та фітодизайну з 17 по 19 вересня 2019
року на базі НЕНЦ. Попередньо відбувся І відбірковий (заочний) етап, де
юннати представили свій проект та опис роботи. У Конкурсі взяли участь 12
команд з таких областей України: Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська,
Чернігівська, Полтавська, Харківська, Рівненська, Кіровоградська, Сумська,
Івано-Франківська, Одеська, Луганська.
Дніпропетровську область представляли вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ” у
складі: Кіжло Софії, Кондратьєвої Дар’ї, вихованок гуртка “Флористика”,
учениць 10 класу, Шевчук Маргарити, вихованки гуртка “Юні квітникарі”,
учениці 7 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа
№ 76” Дніпровської міської ради (директор Сазанська Г.О.). Керівник команди:
Положій Л.В., керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”. Учасники змагалися в двох
номінаціях: “Квіткові килими” та “Флористична архітектура”.
Програмою заходу було передбачено:
конкурс на виготовлення квіткових килимів та флористичних скульптур;
творчий захист представлених робіт;
відвідування майстер-класів з флористики;
ознайомлення з роботами флористів - учасників виставки.
Команда КЗО “ОЕНЦДУМ” представила композицію “Осінь – глибини
душі розмай”. Осінь – дійсно найкраща, найбарвистіша, найбагатша пора, яка
не тільки сприяє підведенню підсумків року, що минає, а й свідчить, що минає
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ще один рік, а попереду – новий, з новими гранями і барвами. На килимі
юннати виклали пісочний годинник, який символізує плин часу. Потік часу
уявляється бурхливим і не однорідним. Він складається з безлічі різних
струмочків. Для юннатів - це праця, навчання, любов до рідного краю, природи,
всього живого.
Для композиції були використані живі квіти: білі та жовті хризантеми,
айстри, листя аспідістри; сухоцвіти: целозія, гортензія, суцвіття рудбекії, стебла
бамбуку, колоски жита та пшениці; плоди грецького горіха, шипшини та
калини, жолуді, квасоля, яблука карликової яблуні. Все це було зібрано на
території дендропарку, навчально-дослідній земельній ділянці та в теплиці
КЗО“ОЕНЦДУМ”. По тематиці роботи були підібрані вірші, написаний
сценарій.
Членам журі конкурсу у складі Олени Бутко, майстра-флориста
міжнародного класу, директорки Фіто-Арт студії, Світлани Щербіни, флористадекоратора Міжнародної академії флористики, працівникам НЕНЦ сподобався
творчий захист роботи. За результатами конкурсного змагання команду від
Дніпропетровської області було нагороджено дипломом НЕНЦ за ІІ місце у
номінації “Квіткові килими”.
Під час заходу юннати взяли участь у майстер-класі з флористики, який
проводила Олена Бутко. Вона цікаво розповіла, як продовжити життя зрізаних
квітів, показала юннатам, як із живих квітів правильно сплести віночок,
звернула увагу на особливості створення композицій на різні свята.
Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних
об’єднань відбувся з метою обміну досвідом роботи щодо організації діяльності
учнівської молоді на навчально-дослідних земельних ділянках з 07 по 09
жовтня 2019 року на базі КЗ Львівської обласної ради “Львівський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”. Участь в заході
брали участь команди з 20 областей України, в тому числі й команда з
Дніпропетровської області.
У рамках заходу проводились: захист учнівських науково-дослідницьких
робіт у секціях “Рослинництво”, “Овочівництво”, “Садівництво”; презентація
аграрної виставки “Щедрість рідної землі” та відкриті творчі звіти членів
трудових аграрних об’єднань школярів. Юних аграріїв Дніпропетровщини
достойно представляли учні КЗО “Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Межівської селищної ради”: Філіппова Анастасія, учениця 10 класу,
Дейнега Алла, учениця 11 класу та учень 10 класу Таранченко Андрій.
Підготувала дітей вчитель біології Янченко Т. В., супроводжувала під час
заходу вчитель біології Тарасенко О. В.
Філіппова Анастасія зі своєю дослідницькою роботою “Продуктивність
сучасних сортів льону олійного залежно від способів сівби” показала ґрунтовні
знання за обраною темою досліджень, здобула ІІ призове місце за результатами
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у секції “Рослинництво”, за що
була відзначена Дипломом НЕНЦ.
Одним із основних заходів була презентація виставки “Щедрість рідної
землі”. Центральне місце на виставковому столі займав коровай на вишитому
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рушнику. Поруч - представлені методичні матеріали, буклети, щоденники
дослідницької роботи, сучасні фотографії. В корзинах – різні овочеві та польові
культури, снопи та інші вироби.
Команда Дніпропетровської області стала призером зльоту, за що була
нагороджена грамотою НЕНЦ за ІІ місце.
У рамках Зльоту відбулися педагогічні читання для керівників делегацій
“Формування підприємницької компетентності в умовах закладу позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму”, під час яких учасники делегації
обмінювалась з колегами власними напрацюваннями і здобутками передового
педагогічного досвіду з трудового навчання та виховання дітей і учнівської
молоді.
Всеукраїнський зліт учнівських лісництв закладів загальної середньої
та позашкільної освіти відбувався з 25 по 27 вересня 2019 року у м. Чернігів.
Дніпропетровську область в цьому заході представляло учнівське лісництво
“Діброва” у складі Кіяхова Івана, Сікори Романа, Гончаренко Ангеліни,
вихованців КНЗ “Центр позашкільної освіти” Вербківської сільської ради, учнів
11 класу КЗ “Кочерезький навчально-виховний комплекс “Кочерезька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок” Вербківської сільської
ради. Керівник команди Тишкевич В.Т., керівник гуртка КНЗ “Центр
позашкільної освіти” Вербківської сільської ради, керівник гуртка КЗО
“ОЕНЦДУМ”. Всього у зльоті взяли участь 24 команди з різних куточків
України.
Учасники зльоту представили свої досягнення у формі виставки та
презентації, розповідали про співпрацю з базовим лісовим господарством в
оволодінні новими технологіями лісорозведення, про поширення знань з
лісознавства та охорони навколишнього середовища серед учнівської молоді,
участь у природоохоронній діяльності.
Другого дня для вихованців відбувся відкритий захист науководослідницьких робіт у галузі лісового господарства, майстер-класи, тренінги,
екскурсії. Кіяхов Іван представив свою роботу на тему: “Акліматизація ялини
канадської в умовах Степової зони України”. Керівники делегацій у цей час
брали участь у Всеукраїнських педагогічних читаннях “Використання ідей В.О.
Сухомлинського та інших вчених у галузі збереження природи в контексті
профорієнтаційної роботи учнівських лісництв”. Відбувся обмін досвідом по
покращенню роботи гуртків та залученню більшого кола вихованців, були
показані деякі форми роботи зарубіжних колег.
Крім того учасники заходу відвідали державне підприємство Іржавське
лісництво державного підприємства “Ніжинське лісове господарство”,
відвідали міні-дендропарк, комплекс з переробки шишок та зберігання насіння,
лісорозсадник, парниково-тепличне господарство по розмноженню шпилькових
лісових культур, ознайомились з агробіостанцією Чернігівського обласного
педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді як модельною ділянкою
новітніх агротехнологій та сучасних тенденцій ландшафтного дизайну.
Працівники станції з задоволенням ділилися посадковим матеріалом з
учасниками зльоту. На території закладу відбулося закладання Алеї Єдності і
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Миру. Команда учнівського лісництва “Діброва” отримала диплом НЕНЦ за
активну участь у виставці-презентації досягнень роботи учнівських лісництв.
28-30 жовтня на базі НЕНЦ спільно з Навчально-науковим інститутом
лісового і садово-паркового господарства НУБіП України відбулися профільні
курси підвищення кваліфікації для керівників учнівських лісництв, учителів
біології – керівників гуртків лісівничого спрямування. Від Дніпропетровської
області в заході взяла участь Крикушенко М.В., керівник гуртка “Юні
лісівники” КПНЗ “Станція юних натуралістів” Павлоградської міської ради.
Під час навчання учасники мали змогу опрацювати різноманітні модулі з
вирішення актуальних проблем та завдань з питань лісового господарства,
ознайомитися із сучасними методиками, обладнанням. Цікавими були екскурсії
до Музею лісових звірів і птахів ім. проф. О. О. Салганського та Ботанічного
саду НУБіП України.
Останній день навчання полягав в обговоренні проблем навчальнометодичного забезпечення керівника учнівського лісництва, співпраці освітян і
лісівників у контексті реалізації завдань лісової педагогіки; вирішенні питань
профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю та допрофесійною
підготовкою юних лісівників в учнівських лісництвах. Після завершення
навчання кожен з учасників отримав сертифікат про підвищення кваліфікації за
категорією “Керівник учнівського лісництва, учитель біології – керівник
гуртків лісівничого спрямування закладів загальної середньої та позашкільної
освіти”.
Всеукраїнський фестиваль “Україна-сад” відбувся з 16 по 18 жовтня 2019
року у м. Києві на базі НЕНЦ.
Делегацію від Дніпропетровської області представляли вихованці КПНЗ
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської
районної ради, учні КЗ “Горянівський НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради
Кучеренко Дар'я (6 клас), Нор Дар'я (6 клас), Дячишин Євгеній (7 клас) та
керівник делегації Хуторна Тетяна Сергіївна.
Під час заходу відбулась презентація виставки досягнень творчих
учнівських об’єднань садівничого профілю, команди презентували свою роботу
в садах, приватних господарствах. Делегація від Дніпропетровської області на
розсуд журі запропонувала дослідницькі роботи, щоденники спостережень,
фотоальбоми, а також соковиті яблука, ароматні груші, виноград, айву, солодке
варення, желе, соки, компоти та заливні ягоди, різноманітну сушку. Неабияку
зацікавленість від інших команд викликала продукція ТОВ “Агросільпром”
(каші з різних злаків, клітковина, фітнес-батончики, в'ялені гарбузи, морква,
суниця). В рамках благодійної акції, солодкі смаколики з виставки були
передані воїнам до воєнного госпіталю.
Для всіх учасників фестивалю було організовано екскурсію до
Центрального ботанічного саду ім. Гришка НАН України. Членів команди дуже
зацікавив майстерністю українських садівників сад формування крон дерев та
кущів.
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Того ж дня відбувся захист науково-дослідницьких робіт. Дячишин
Євгеній представив роботу на тему: “Продуктивність смородини червоної
залежно від елементів технології вирощування в Степу України”.
Заключним традиційним етапом фестивалю “Україна-сад” стало
висадження в саду НЕНЦ під керівництвом Мазура П. О. плодових дерев.
Також було закладено “Алею миру” з туї східної, яку висадили учнівські
команди на заздалегідь підготовленій ділянці.
На урочистому закритті фестивалю “Україна-сад” команда Дніпровського
району отримала почесне ІІІ місце за презентацію виставки та ІІІ місце за
науково-практичну діяльність в галузі садівництва.
Під час заходу також відбувся конкурс для шкіл сільської місцевості
“Шкільний сад” 2019, куди були запрошені переможці відбіркового етапу
конкурсу. Від Дніпропетровської області це:
Сова С.Я., вчитель біології КЗ “Заплавська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів” Магдалинівського району;
Тороп Т.В., завідувачка еколого-біологічним відділом КПНЗ “Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної
ради.
Перед учасниками виступив голова правління, виконавчий директор GCU
(Зелений Хрест України) - Сапіга Юрій Станіславович, представник
Білоруського Зеленого Хреста – Попова Олена Валеріївна. Досвідом своєї
роботи поділились представники Вінницької, Волинської, Дніпропетровської,
Тернопільської областей, захищали свої роботи, які були надані на конкурс.
Учасники від Дніпропетровської області посіли ІІІ місце.
Всеукраїнська Природнича школа учнівської молоді
Учні, які відмінно закінчили І курс навчання в обласній Природничій
школі та показали високий рівень знань, направлялися на навчання до
Всеукраїнської природничої школи учнівської молоді у м. Київ на базі
Національного еколого – натуралістичного центру учнівської молоді.
Протягом 2019 року у Всеукраїнській Природничій школі навчалося 10
учнів: вихованці КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді” Дніпровської районної ради (6 учнів- І курсу) і вихованці КЗ “Міський
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Марганецької
міської ради( 4 слухача – ІІ курсу). Отримати нові та удосконалити набуті
знання слухачі Школи мали змогу на секціях: “Біологія”, “Хімія”,
“Садівництво”, “Флористика та фітодизайн”, “Народні ремесла”, вони брали
участь в осінній та весняній сесіях Школи.
На секціях для слухачів Школи читалися лекції, проводились практичні
заняття, надавались консультації з питань підготовки учнівських науководослідницьких робіт.
Лекції для учнів читали науково-педагогічні працівники закладів вищої
освіти м. Києва та провідні співробітники академічних установ, методисти
вищої категорії НЕНЦ.
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Цікавість слухачів викликали практичні заняття з основ гідробіології, які
проводилися для учнів секції біології, а слухачі секції хімії мали можливість
виконати практичні роботи з аналітичної хімії.
Наприкінці осінньої сесії слухачі отримали тематичні контрольні
завдання для виконання у міжсесійний період.
Для керівників учнівських делегацій діяв Університет екологічних знань і
було організовано відвідування виставки “Інноватика в сучасній освіті”, яка
проходила на базі Київського Палацу дітей та юнацтва.
Під час весняної сесії випускники ІІ курсу захищали свої науководослідницькі роботи і отримали свідоцтва про позашкільну освіту. За
результатами виконання контрольних робіт та захисту науково- дослідницької
роботи двох випускників КЗ “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді” Марганецьцої міської ради рекомендували до участі у ІІІетапі Всеукраїнського конкурсу- захисту науково- дослідницьких робіт Малої
академії наук України.
Випускники Всеукраїнської природничої школи учнівської молоді у 2019
році стали студентами закладів вищої освіти на бюджетній основі:
- :Єрьоменко Аліна, вихованка КЗ “Міський еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді” Марганецької міської ради --Національний університет біоресурсів і природокористування України,
факультет захисту рослин, біотехнологій та екології;
- Трусова Юлія, вихованка КЗ “Міський еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді” Марганецької міської ради --- Криворізький
державний педагогічний університет, природничий факультет;
- Пелипець Єлизавета, вихованка КЗ “Міський еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді” Марганецьцої міської ради --Національний університет “Києво-Могилянська академія”, факультет
природничих наук.
Навчання у Всеукраїнській Природничій школі дає змогу учням
долучитися до пошукової роботи, отримувати досвід у написанні науководослідницьких робіт, творчо самовдосконалюватися, а головне – свідомо
обирати майбутню професію.
Участь у Міжнародних конкурсах
У 2019 році 3 вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ” стали переможцямиміжнародного конкурсу: “Genius Olympiad 2019”.
У Х Міжнародному конкурсі екологічних проектів учнів “Genius
Olympiad 2019”, який відбувся у червні поточного року в м. Освего, штат НьюЙорк, США, Горбонос Андрій, учень 10 класу КНЗ “Хіміко-екологічний ліцей”
Дніпровської міської ради, вихованець гуртка “Юні хіміки. “Хімія з основами
електрохімії” КЗО “ОЕНЦДУМ”, і Деркач Поліна, і учениця 11 класу КЗО
“Колегіум № 11” Новомосковської міської ради, вихованка КПНЗ “Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної
ради, виступили на заході з командним проектом
за темою: ”Синтез
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індигокармін- інтекальованого нікель- алюміній подвійно- шарового гідроксиду
як електрохімічно- активної речовини та пігменту”, посіли ІІ місце і отримали
срібну медаль.
Русакевич Софія, вихованка гуртка “Юні хіміки. Хімія з основами
електрохімії” КЗО “ОЕНЦДУМ”, учениця 10 класу КНЗ “Хіміко-екологічний
ліцей” Дніпровської міської ради, захищала проект: “Добування цинк- алюміній
триполіфосфатного подвійно шарового гідроксиду як пігменту з корозійнозахисними властивостями”, посіла ІІІ місце і отримала бронзову медаль.
Керівник гуртка “Юні хіміки. Хімія з основами електрохімії” Коваленко
В.Л., Заслужений працівник освіти України, кандидат технічних наук, доцент
ДВНЗ “УДХТУ”, отримав диплом за високий рівень підготовки учнів цього
відомого в наукових колах заходу.
6.2. Організація та зміст обласних заходів з еколого-натуралістичного
напряму позашкільної освіти
Обласний
природоохоронний
конкурс
“Природна
скарбниця
Придніпров’я”
З метою духовного збагачення особистості та виховання екологічної
свідомості підростаючого покоління через участь учнівської молоді
у практичних природоохоронних заходах та заходах з широкої екологічної
пропаганди щодо охорони ранньоквітучих рослин, збереження і відновлення
видового різноманіття рослинного світу; виявлення, вивчення та збереження
старовікових і цікавих дерев, які мають історичну і естетичну цінність;
цінних природних об’єктів – балок, які можуть слугувати основою розбудови
екологічної мережі з вересня 2018 року по липень 2019 року у Конкурсі взяли
участь індивідуальні та колективні учасники з закладів дошкільної, загальної
середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти з 8 міст, 6 районів
та 9 ОТГ (53 роботи, 24 переможця та 22 активних учасника).
Конкурс проводився з врахуванням форми подачі звітних матеріалів
(індивідуальні та колективні роботи) за номінаціями: “Балки Придніпров’я”
(13 робіт), “Дерево життя” (12 робіт) та “Первоцвіти Дніпропетровщини”
(28 робіт).
Вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ” та філії “Шафран” отримали наступні
результати (3 роботи):
- Лєпішкіна Олександра, вихованка КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР, учениця 9
класу КЗО “НВК № 57 “загальноосвітній навчальний заклад І ступеня –
гімназія” Дніпровської міської ради – активна участь у номінації “Дерево
життя”;
- Мартинець Карина та Рижко Анна, вихованки філії КЗО “ОЕНЦДУМ”
ДОР “Шафран”, учениці 8 класу Рудківської філії КЗ “Китайгородський ЗЗСО
І-ІІІ ступенів” Китайгородської сільської ради Царичанського району – активна
участь у номінації “Дерево життя”;
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- вихованці філії КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР “Шафран”, учні КЗ
“Царичанська ЗШ І-ІІІ ступенів” Царичанської селищної ради – ІІ місце в
номінації “Первоцвіти Дніпропетровщини”.
В номінації “Первоцвіти Дніпропетровщини” плідно працювали
педагогічні працівники з закладів освіти Покровського району м. Кривого Рогу.
На місцях було проведено:
- домашнє анкетування “Чи знаєш ти первоцвіти?” (СЗШ № 36, 44, 62,
111, 121) з послідуючим обговоренням з батьками;
- конкурси малюнків, присвячені первоцвітам в СЗШ № 36, 44, 57, 62,
111, 125 з метою привернення уваги учнів шкіл району та жителів міста до
активного збереження та відновлення видового складу числа ранньоквітучих
рослин;
- годину спілкування “Прекрасні первоцвіти”, виховну годину
“Первоцвіти в легендах”, майстер-клас “Первоцвіти – своїми руками”,
демонстрування відеофільмів про первоцвіти у СЗШ № 62, а також екскурсію
по парку біля водойми. Діти повторили правила поводження на природі,
вивчили первоцвіти та отримали завдання дати пояснення товаришам про
збереження первоцвітів;
- ряд екскурсій в Криворізький Ботанічний сад з метою залучення учнів
до науково-дослідницької і експериментальної роботи;
- рейди по роз’ясненню населенню причин зникнення первоцвітів;
- флешмоб “Збережемо різновидність” в рамках природоохоронної
роботи СЗШ № 111;
- друкування та розклеювання листівок зі зверненням до жителів міста
“Оберігати первоцвіти” учнями СЗШ № 36, 62, 112, 111;
- догляд, спостереження та розмноження первоцвітів на базі КПНЗ “СЮН
Покровського району” КМР. Створенні умови, дають можливість застосовувати
та закріплювати набуті в школі знання. Закладення дослідів, спостереження,
порівняння, аналіз, підрахунки, висновки, оформлення роботи та захист, дають
можливість підготуватися до науково-дослідницької діяльності тощо.
Щорічний обласний конкурс “Лелека”
З метою розширення знань учнівської молоді про стан популяції білого
лелеки в області, активізації громадської позиції щодо збереження природи
рідного краю, розвитку естетичних відчуттів при спілкуванні з природою КЗО
“ОЕНЦДУМ”, за сприяння Публічного акціонерного товариства “ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО”, з квітня по жовтень 2019 року проводився щорічний
обласний конкурс “Лелека”.
У Конкурсі взяли участь окремі учні, гуртки та колективи закладів освіти
з 3 міст, 6 районів та 5 ОТГ (15 робіт від понад 160 учасників, 13 переможців та
2 активних учасника).
Конкурс проводився за номінаціями: “Наукові дослідження” (11 робіт)
та “Еколого-просвітницька діяльність” (4 роботи) з урахуванням вікових
категорій та форми подачі робіт.
Так, учасники дослідницької групи “Ековарта” з Васильківської селищної
ради Васильківського району провели фенологічні спостереження та огляд
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екологічного стану природних об’єктів району (в околицях та безпосередньо
13 сіл).
У роботі представлена інформація про дослідження за лелеками у 11
гніздах (дати прильоту і відльоту, матеріал, з якого будують гнізда, кількість
виведених пташенят, стан гнізд тощо), відомості про птахів зі слів місцевих
жителів, про виявлені 9 кормових територій (площа, видовий склад рослин і
тварин, характер і спосіб використання та кількість птахів).
Окремо у звітних матеріалах дослідницької групи “Ековарта” висвітлено
інформацію про: ознайомлення з найстарішим лелечим гніздом; почуті різні
місцеві історії і цікаві факти з життя лелек; виготовлення агітаційних листівок,
плакатів про життя лелек, фотопідбірок із світлинами лелек та цікавими
фактами з їх життя; організацію фотовиставок на території Васильківського
центру та під час свята Дня селища тощо.
Обласний конкурс юних натуралістів
Напрям “Практична природоохоронна робота і екологія”
Напрям проводився за 5 номінаціями (індивідуальні та колективні
роботи): “Еколого-натуралістичний похід “Біощит”, “До чистих джерел”, “Птах
року”, “Вчимося заповідувати” та “Живи, Земле!”.
Вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ” та філії “Шафран” отримали наступні
результати (4 роботи):
- вихованці гуртка “Юні друзі природи” філії КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР
“Шафран” – активна участь у номінації “Еколого-натуралістичний похід
“Біощит”;
- вихованці філії КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР “Шафран” – ІІ місце у номінації
“Птах року”;
- Куляба Антон та Горжій Андрій, вихованці філії КЗО “ОЕНЦДУМ”
ДОР “Шафран”, учні 8 класу Могилівської філії І-ІІ ступенів опорного КЗ
“Могилівська ЗШ І-ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради;
– активна участь в номінації “Вчимося заповідувати”;
- вихованці гуртка “Дендрологія з основами озеленення” КЗО
“ОЕНЦДУМ” ДОР – активна участь в номінації “Вчимося заповідувати”.
Всього на напрям “Практична природоохоронна робота і екологія з
закладів освіти області надійшло 68 робіт.
У номінації “Еколого-натуралістичний похід “Біощит” (9 звітів з 6 міст,
1 району та 1 ОТГ; 3 переможців та 5 активних учасників) юні ентомологи:
- паспортизували, розчищали та огороджували мурашники, а також
вивчали видове різноманіття мурах на певних ділянках;
- проводили моніторингові дослідження рідкісних та зникаючих видів
комах: махаона, ксилокопи (бджола-тесляр) та сколії-гіганта;
- створювали сприятливі умови для існування комах (будиночки, певне
видове різноманіття рослин) та проводили фенологічні спостереження за:
джмелем оперезаним, джмелем червонуватим, сколією-гігантом та ксилокопою;
- досліджували на ділянках овочевих культур сільськогосподарського
типу ефективність джмелів як запилювачів;
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- брали активну участь у: інформаційних блоках “Рідкісні види комах”,
“Правила поведінки в природі за комахами”, “Причини скорочення комах”,
“Захист комах” та “Корисні комахи”;
- проводили агітаційну робота по охороні рідкісних видів комах своєї
місцевості серед жителів тощо.
Значна практична природоохоронна та моніторингова робота
проводилась юними екологами в номінації “До чистих джерел” (12 звітів
з 5 міст, 1 району та 4 ОТГ; 8 переможців та 4 активних учасників). Учасники
Конкурсу вивчали проблему питної води у колодязях, досліджували видовий
склад рослин та тварин водно-болотних угідь, визначали екологічний стан
водних об’єктів з використанням гідробіологічних і фізико-хімічних методів
аналізу, очищали прибережні території від сміття та розчищали джерела,
розробляли та розповсюджували листівки, проводили агітаційну та
роз’яснювальну роботу з населенням, а також співпрацювали з громадськими
спілками.
У період з квітня по серпень 2019 року юні орнітологи вивчали грака
в рамках номінації “Грак – Птах року 2019” (20 звітів з 7 міст,
4 районів та 4 ОТГ; 6 переможців та 4 активних учасників). У звітних
матеріалах ними представлено інформацію про зміни кількісного складу
колоній у відповідь на зміну температури повітря та погодних умов;
переміщення на кормові території, гніздові ділянки та місця ночівлі;
фенологічні спостереження; спостереження за поведінкою; участь у
конференції “Роль грака в природі та господарській діяльності людини” та
бесіді “Грак та його охорона”; участь у конкурсах стінних газет, малюнків,
віршів та поробок; тощо.
В номінації “Вчимося заповідувати” (8 звітів з 5 міст
та 1 ОТГ; 1 переможець та 7 активних учасників) учнівська молодь знаходила
та вивчала стародавні дерева: гінкго білоба, дуба, айланта, абрикоси, сосни
Банкса. У роботах представлено ботанічний опис дерев з літератури;
інформацію про визначений вік, висоту, розмір крони та життєвий стан дерев;
фотографії дерев у різні пори року та фотографії проведення досліджень і
екскурсій; картосхеми та космічні знімки з відповідним позначками
розташування велетнів; плани охоронних заходів тощо.
Різноманітні за тематикою звіти були представлені юними натуралістами
в номінації “Живи, Земле!” (19 звітів з 4 міст, 5 районів та 3 ОТГ;
10 переможців та 3 активних учасників): “Первоцвіти Криворіжжя”, “Тренінг
“За життя без сміття”, “Оцінка токсичності ґрунтів на території звалища за
допомогою “ростового тесту”, “Біоіндикаційне визначення стану довкілля за
показником флуктуючої асиметрії листкової пластинки берези бородавчастої”,
“Фітоіндикація міських екотопів”, “Пірогенні сукцесії на арені Дніпра та аналіз
рослинного покриву згарищ у природному заповіднику “ДніпровськоОрільський”, “Розмаїття балки Приворотної” тощо.
За підсумками оцінювання звітних матеріалів учасників напряму за
номінаціями “Еколого-натуралістичний похід “Біощит”, “Птах року”, “Вчимося
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заповідувати” для участі у фінальних етапах всеукраїнського рівня до НЕНЦ
надіслано 16 робіт.
Обласний конкурс з озеленення та благоустрою закладів освіти
“Школа – мій рідний дім”
З метою покращення озеленення закладів освіти, вивчення пріоритетних
напрямків у формуванні сучасного інтер’єру, ознайомлення з новими
тенденціями в галузі ландшафтного дизайну та декоративного садівництва
протягом квітня-жовтня 2019 року КЗО “ОЕНЦДУМ” проводився щорічний
обласний конкурс з озеленення та благоустрою закладів освіти “Школа – мій
рідний дім” за номінаціями: “Школа – мій рідний дім”, “Музей кімнатних
рослин”, “Саду мого дивосвіт”.
В заході взяли участь заклади освіти: з 5 міст, 4 районів та 6 селищних
рад області: Апостолового, Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Павлограда,
Дніпровського, Новомосковського, Покровського, Магдалинівського районів, а
також з Томаківської, Криничанської, Зайцівської, Вербківської, Могилівської,
Раївської сільських рад. Активну участь взяли заклади загальної середньої та
позашкільної освіти мм. Кам’янського, Кривого Рогу, Павлограда, Апостолове,
Дніпровського району та комунальний заклад “Професійно-технічне училище
№2” м. Дніпро. Всього було надано 42 роботи.
При підведенні підсумків Конкурсу членами журі враховувалися: звітні
матеріали закладів освіти у паперовому та електронному варіантах, стан
зовнішнього та внутрішнього озеленення, наявність план-схеми з
розташуванням клумб, алей, пам’ятників, дендропарку тощо, наявність
колекцій рослин, інформації по агротехніці вирощування, науковий підхід по
догляду за рослинами, сезонні зміни, реалізація проектів по озелененню
інтер’єру та ландшафтному дизайну.
Обласним оргкомітетом Конкурсу були проведені інструктивнометодичні виїзди до закладів освіти мм. Павлограду, Кривого Рогу,
Дніпровського, Верхньодніпровського районів, Слобожанської, Богданівської
та Могилівської сільських рад, під час яких розглядались питання оформлення
звітних матеріалів, покращення озеленення закладів освіти, надавались
рекомендації щодо застосування посухостійких видів рослин, впорядкування
клумб, дендропарків, садів.
Серед кращих – КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району”
Криворізької міської ради, КЗ “Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів” Томаківської селищної ради, КЗ “Середнія загальноосвітня школа
№44” Кам’янської міської ради, КЗ “Широчанський навчально - виховний
комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І - ІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад" Апостолівської міської ради Апостолівського району, КЗО
"Миролюбівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Раївської сільської ради"
Синельниківського району, КЗ "Горянівськький навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"
Дніпровської районної ради, філія КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”, КЗ
“Криворізький навчально-виховний комплекс №35 "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - багатопрофільний ліцей "Імпульс" Криворізької міської ради.
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Обласна трудова акція “Юннатівський ліс” започаткована і щорічно
проводиться з ініціативи КЗО “ОЕНЦДУМ”. В цьому році ця акція та екологопросвітницька екскурсія для вихованців еколого-натуралістичних закладів
позашкільної освіти області та КЗО “ОЕНЦДУМ” була проведена на під
керівництвом Іванус А.В. на базі державного підприємства “Обухівське
лісництво” Дніпровського району.
10 квітня 2019 року вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник гуртка Лапіна
О.П.), учні КЗО “Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської
ради, вихованці КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради (керівник
гуртка Хуторна Т.С.), учні КЗ “Горянівський НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради,
вихованці КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради
(керівник гуртка Усенко І.С.) – учні КЗО “Середня загальноосвітня школа № 6”
Дніпровської міської ради висадили 1800 штук однорічних сіянців сосни
звичайної під керівництвом лісничого Зідри Юрія Борисовича та старшого
майстра Овчаренко Вікторії Анатоліївни.
Крім того, для учасників акції співробітники ДП “Обухівське лісництво”
показали новітню систему виявлення пожеж, протипожежну техніку, провели
екскурсії до лісорозсадників та дендропарку, де діти ознайомились з заготівлею
насіння хвойних та листяних дерев, з живцюванням вічнозелених рослин,
дізналися про крапельне зрощування, нові технології при вирощуванні
саджанців тощо.
Обласний масовий захід “Любов’ю родини зігріті” з нагоди Дня Святого
Миколая
В заході взяли участь юннатівський актив області з міст Дніпра,
Павлограда, Кам’янського, Магдалинівського району, комунального закладу
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1, Центр позашкільної
освіти Слобожанської селищної ради” Дніпровського району, “Центр
позашкільної освіти” Вербківської сільської ради, вихованці філії КЗО
“ОЕНЦДУМ ” “Шафран”, вихованці комунального позашкільного навчального
закладу “Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді”
Дніпровської районної ради, вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ”.
Юннатів, учасників свята, гостино зустріла новорічна ялинка,
розташована в екологічній вітальні Центру. До святкової програми увійшла
новорічна вистава, яку підготували гуртківці Центру, виступ театру пісні
“Аура” Центру позашкільної роботи дитячої творчості “Альтаїр” Дніпровської
міської ради. Казкові герої загадали загадки дітям, провели з учасниками свята
конкурси, а діти в свою чергу дарували Святому Миколаю свої вірші та пісні.
Обласна Природнича школа учнівської молоді
Створення оптимальних умов для виявлення, всебічного розвитку
обдарованої молоді, їі підтримки, самореалізації та самовдосконалення є одним
з пріоритетних напрямів діяльності закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму області, педагогічні колективи яких проводять
активну роботу щодо створення системи пошуку й підтримки обдарованої
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молоді, розвитку дослідницько-експериментального напрямку екологонатуралістичного профілю.
З цією метою з 2012 року під керівництвом КЗО “ОЕНЦДУМ” за 8
секціями
працює
обласна
хіміко-біологічна
заочна
школа
(з 2015 року – обласна Природнича школа учнівської молоді) для учнів 9-11
класів, відповідно до Положення про обласну Природничу школу учнівської
молоді,з
атвердженого
наказом
департаменту
освіти
і
науки
облдержадміністрації від 14. 08. 2015 року № 535\ 0\ 212-15, зареєстрованого в
Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області
від 26. 08. 2015 за № 16/1877.
Основними завданнями Школи є:

залучення учнів до поглибленого вивчення природничих наук і
науково-дослідницької діяльності;

оволодіння учнями сучасними методиками та формами організації й
проведення самостійних досліджень у галузі природничих наук;

здійснення професійної орієнтації обдарованих учнів;

пропаганда та популяризація наукових знань.
Навчально-виховний процес у Школі здійснюється відповідно до
навчальних планів і навчальних програм, розрахованих на два роки навчання.
Навчальні плани та навчальні програми Школи затверджує директор Центру.
Навчання у Школі здійснюється в наукових відділеннях за напрямами:

природничий (із секціями біології, екології, хімії, сучасних
біотехнологій тощо);

аграрний (із секціями агрономії, лісознавства, ветеринарії та
зоотехнії тощо);

людинознавчий (із секціями психології, соціології).
Педагоги Центру та вчені провідних закладів вищої освіти міста
(Дніпровського національного університету ім. О.Гончара, Українського
державного хіміко-технологічного університету, Дніпровського державного
аграрно-економічного університету) надають додаткову освіту, яка сприятиме
якісній підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до
закладів вищої освіти .
З метою організації роботи Школи укладені угоди про співробітництво з
закладами вищої освіти:
 Дніпровським національним університетом ім. Олеся Гончара;
 Дніпровським державним аграрно-економічним університетом;
 Дніпровським вищим навчальним закладом “Український державний
хіміко-технологічний університет”.
науково-дослідницькими установами:
 КЗВО “Дніпровська академія неперервної освіти ”Дніпропетровської
обласної ради;
 Науково-дослідницьким інститутом зернового господарства НААН
України.
природно-заповідними установами:
 Канівським природним заповідником (Черкаська область);
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 Карпатським біосферним заповідником (Закарпатська область);
 Біосферним заповідником “Асканія Нова” ім. Фальц-Фейна (Херсонська
область);
 Дніпровсько-Орільським природним заповідником (Дніпропетровська
область).
Презентація діяльності Школи проводиться на серпневих обласних і
міських нарадах вчителів біології, хімії з врученням буклету “Обласна
Природнича школа учнівської молоді запрошує на навчання”.
Протягом навчального року для учнів Школи проводились сесії:
установча осіння, зимова консультативна та весняна, в яких брали участь 378
учнів. з регіонів області.
Лекції та практичні заняття для слухачів Школи проводять науковці
закладів вищої освіти: ДНУ ім. Олеся Гончара, ДДАЕУ, ДВНЗ “УДХТУ”.
Під час сесій для учнів проводяться:

Лекції, практичні заняття, майстер-клас відповідно до профілю;

індивідуальні консультації з науковими керівниками щодо
підготовки науково-дослідницьких робіт та оформлення наукових досліджень;

тестові контрольні роботи з біології та хімії з метою виявлення
рівня знань учнів;

зустрічі з деканами факультетів, які надають інформацію про
навчання за обраним фахом та перспективи працевлаштування майбутніх
фахівців.
У рамках роботи Школи проводиться системне повторення курсу біології,
хімії, що надає можливість учням ретельно підготуватися до зовнішнього
незалежного оцінювання та вступу до вищих навчальних закладів, дидактичні
матеріали надаються на електронних носіях.
Інформація
про зарахування учнів на І курс обласної Природничої школи
в 2019-2020 навчальному році

СЮН м. Дніпро

2.
3.
4.
5.
6.
7

м. Камʼянське

6

3

м. Павлоград

1

21
4

3
1

Всього
учасників

6

5

м. Нікополь
м. Синельникове.

6
4

м. Кривий Ріг
м. Марганець

Екологія і
біологія

1

Флористика та
зелена
архітектура

2

Хімія

м. Дніпро

Психологія

1.

Назва міст і районів

Сучасні
біотехнології

№
з/п

Агрономія,
ветеринарія і
зоотехнія

Кількість учасників по секціях

4

9

3

6

3

6

3

4

7
3

8
1

4

76

8.

Дніпровський р-н

9. Васильківський р-н
10. Верхньодніпровський р-н
11. Криворізький р-н
12 Новомосковський р-н
13. Павлоградський р-н
14. Солонянський р-н
15. Синельниківський р-н
16. Царичанський р-н
Всього

8+(4
Слоб.
НВК)

6 +(2
Слоб.
НВК)

3

10 +(4
Слоб.
НВК)

1

3

1 +(6
Слоб.
НВК)

5+
(20
Слоб.
НВК)
1

1

5
1

2
2

2
2

4

4
4

23

33( 36
Слоб.
НВК).

12

11

40

4

15

4

4

2

2

54

155

Всього: 155 учнів із 16 регіонів області
За підсумками навчання в травні 2019 року для випускників обласної
Природничої школи був проведений конкурс-захист науково-дослідницьких
робіт, для участі в якому було подано 75 роботи з мм. Дніпра, Камʼянського,
Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Павлограду, Синельникового та
Дніпровського, Новомосковського, Павлоградського, Солонянського районів і
Слобожанської ОТГ, Вербківської ОТГ.
Учні представили свої творчі роботи відповідно до діючих секцій школи,
більшість з яких було підготовлено в лабораторіях і на кафедрах закладів вищої
освіти Дніпропетровщини під керівництвом вчених.
Журі конкурсу, до складу якого входили науковці вишів області,
відзначило різноманітність тематики дослідницьких робіт, їх практичну
направленість, використання місцевого матеріалу.
43 випускника школи стали переможцями і призерами обласного
конкурсу-захисту.
Найкращі результати та високий рівень підготовки продемонстрували
вихованці КЗО “ОНЦДУМ”, КЗ “Дитячий екологічний центр” Камʼянської
міської ради, КЗ “Міський ЕНЦДУМ” Марганецьцої міської ради, КПНЗ
“Станція юних натуралістів” м. Павлограда, КЗ “Нікопольський міський
еколого-натуралістичний центр”, КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, та учні КНЗ “Хімікоекологічний ліцей” Дніпровської міської ради, КЗ “Слобожанський НВК № 1”
Слобожанської селищної ради.
Усі випускники школи отримали свідоцтва про позашкільну освіту
відповідно до зразка, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
Переможці та учасники конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт були
нагороджені почесними грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ”.
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Обласний конкурс – захист науково дослідницьких робіт учнів обласної
Природничої школи 2019 рік
Дата проведення: 16-17 травня 2019 року

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

м. Дніпро
КЗО “ОЕНЦДУМ”
СЮН м. Дніпро
м. Камʼянське
м. Кривий Ріг
Покровська СЮН
Тернівська СЮН
м. Марганець
м. Нікополь
м. Павлоград
м. Синельникове

12.

Дніпровський р-н

13
14.
15.

Новомосковський рн
Павлоградський р-н
Солонянський р-н

Всього

3

1

4
5

4

4

4

3

1

1

1

1

1

3
1

3

1

2
1

1

1

1

1

8

3

1

2

1
1

1

13

7

2

6

6

1

1

12

3

1

7

4

12

8

2
2

6
2

1
1

1
1

3
2
2
1

4

29

1
7

3

3

1
2

1

9

1
19

4
6

2

1
4

10
10
1
6
5

5

2
6

Всього
учасників

Екологія і
екологія

Хімія

Назва міст і
районів

Психологія
і соціологія

№
з/п

Агрономія,
ветеринарі
яі
зоотехнія
Сучасні
біотехноло
гії
Флористик
а та зелена
архітектур
а

Кількість учасників по секціях/переможців

21

11

75

4
3

Щорічно в травні місяці до приймальних комісій закладів вищої освіти, з
якими КЗО “ОЕНЦДУМ” уклав угоди про співробітництво, на ім’я ректора
надається лист “Про надання рекомендацій випускникам обласної Природничої
школи”, в якому адміністрація КЗО “ОЕНЦДУМ” рекомендує на навчання до
ЗВО учнів Школи, які успішно здали випускні екзамени, захистили науководослідницьку роботу і будуть подавати вступні документи до даного виші.
57 випускників Школи стали у 2019 році студентами закладів вищої
освіти м. Дніпра та інших вишів України.
Організація роботи з творчо обдарованою молоддю в закладах позашкільної
освіти еколого- натуралістичного напрямку міст в районів
Змістовно і на високому рівні проводиться робота з творчо обдарованою
молоддю в міських і районних закладах позашкільної освіти екологонатуралістичного напрямку. Лідерами в організації роботи з творчо
обдарованою молоддю протягом багатьох років є:
КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”
Дніпровської районної ради;
КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради;
КЗ “ Міський ЕНЦДУМ” Марганецької міської ради;
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КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької міської
ради;
КЗ “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”;
В КЗ “Дитячий екологічний центр” Камʼянської міської ради велика увага
приділяється дослідницько-експериментальній діяльності творчо обдарованих
дітей, які навчаються в обласній Природничій школі та на природничих
відділеннях МАН України.
В 2019 році в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт обласної
Природничої школи взяли участь 6 вихованців КЗ “ДЕЦ”, які стали
переможцями в різних секціях. В міському етапі Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Дніпропетровського
відділення МАН України брали участь 20 вихованців, 13 із них посіли призові
місця. В обласному етапі конкурсу із 12 учасників переможцями стали 4 учня.
Шість вихованців закладу отримали сертифікат учасника Науково-освітнього
проекту “Вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу
Антарктиди”.
Педагогічним колективом КПНЗ “ЦЕНТУМ” напрацьовано систему
роботи з інтелектуально й творчо обдарованими дітьми та учнівською
молоддю. Широко застосовується психолого-педагогічне діагностування,
індивідуальна корекційна робота з вихованцями. Забезпечено організацію
роботи Дніпропетровського відділення Малої академії наук України (125
учнів), обласної (43 учнів) та Всеукраїнської Природничих шкіл (6 учнів).
В роботі з обдарованими дітьми керівники гуртків використовують такі
методи: метод проектів дослідницької роботи, методи колективного та
групового навчання (у роботі ДВМАН України, обласної та Всеукраїнської
Природничої школи учнівської молоді).
Для самостійної роботи учнів надавалися матеріали в паперовому та в
електронному вигляді, а також забезпечувалася дистанційна форма навчання.
Завдяки плідній співпраці з вишами юними дослідниками проводилися
дослідницькі роботи в лабораторіях закладів вищої освіти, а також в польових
умовах та під час експедицій.
В лабораторіях Дніпровського державного аграрно-економічного
університету (ДДАЕУ), на факультеті ветеринарної медицини учні обласної
Прииродничої школи проводили дослідження по вивченню, профілактиці та
лікуванню різних захворювань тварин. Підготовлені науково-дослідницькі
роботи за темами: "Діагностика, профілактика та лікування катарального
гастроентериту поросят в умовах фермерського господарства”, в якій порівняли
ефективність лікування поросят хворих на гастроентерит з використанням
кормових добавок; “Вплив типу годівлі на відгодівельні якості курчатбройлерів”, де проаналізували технологію годівлі, створили нову схему годівлі
та порівняли відгодівельні якості курчат-бройлерів.
Юні дослідники секції аграрних наук зробили дослідження по вивченню
вітчизняних гібридів і сортів овочевих культур в фермерських господарствах,
приватних ділянках та Дніпропетровського науково-дослідного центру
Інституту овочівництва і баштанництва України Академії аграрних наук.
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Під керівництвом науковців природного заповідника “ДніпровськоОрільський” проводилася експедиція до природного заповідника. Результати
польових практик, експедицій, досліджень знайшли своє відображення в
науковому проекті “Екологічний аналіз інвазійних видів флори природного
заповідника Дніпровсько-Орільський”. В цьому проекті зверталася увага учнів
на розповсюдження чужорідних видів на заповідних територіях, що призводить
до деградації та трансформації природних екосистем.
Робота з обдарованими дітьми в КПНЗ “СЮН Покровського району”
Криворізької міської ради будується на наступних принципах:
принципі диференціації та індивідуалізації навчання;
принципі максимальної різноманітності наданих можливостей
принципі забезпечення свободи вибору вихованцями додаткових
освітніх послуг;
принципі зростання ролі позаурочної діяльності обдарованих дітей
через гуртки;
принципі створення умов для спільної роботи вихованців при
мінімальній ролі керівника гуртка.
Педагогічним колективом станції створюються умови для обдарованих
учнів з метою реалізації їх творчих здібностей в процесі науково-дослідної та
пошукової діяльності. На щорічну конференцію захисту науководослідницьких робіт учнів- членів ДВ МАН України представляються
дослідницькі роботи за різними тематиками, авторами яких є вихованці гуртків.
В закладі розроблено систему роботи з обдарованими дітьми. Залучення
гуртківців середнього та старшого віку до дослідницької роботи – найбільш
ефективний засіб навчання і виховання, формування наукового мислення. В
рамках координаційно-методичної ради діяльності закладу велика увага
приділяється удосконаленню творчої діяльності педагога: організовано
науково-методичний супровід роботи з керівниками гуртків, вчителями предметниками закладів загальної середньої освіти з питань роботи з
обдарованою молоддю, керівництва науково-дослідницькою роботою учнів.
Для забезпечення високої якості підготовки учнів використовується
матеріально-технічна, дослідницько - експериментальна база, кадрові
можливості не тільки закладу, а й Криворізького ботанічного саду НАН
України, Криворізького педагогічного університету, з якими укладено угоди
про співпрацю.
В рамках роботи з інтелектуально-обдарованими дітьми на СЮН було
проведено:
Інтелектуальний марафон “Битва умів”;
Колективна та індивідуальна рефлексія “Щоденник творчих
досягнень”;
Зустріч наукового потенціалу, творчих організацій із здібними та
обдарованими дітьми “Молодь і наука»;
Фестиваль “Перлини Юннатії”;
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Анкетування обдарованих дітей з метою виявлення труднощів у
їхньому навчанні;
Круглий стіл “Досвід-пошук-результат”; “Вивчення методичних
рекомендацій написання науково- дослідницьких робіт”;
Методична п’ятихвилинка для керівників гуртків “Порівняльна
характеристика відмінників та обдарованих дітей”;
Навчальний семінар для учасників-початківців МАН “Методика
організації та проведення І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів МАН України та психологічний супровід учасників
конкурсу”;
Тренінгова сесія “Великі можливості однієї людини”;
Ток-шоу “Ліцензія на придбання знань”.
Протягом року керівники гуртків проводили роботу за індивідуальними
темами, надавали консультаційну допомогу гуртківцям у підготовці до захисту
творчих пошуково - дослідницьких робіт, готували вихованців до участі в
обласних змаганнях юннатів, у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
На базі КПНЗ “СЮН Покровського району” для обдарованої молоді
працює міська літня біологічна школа за відділеннями зоологічне,
дендрологічне, ботанічне, екологічне, ландшафтного дизайну, квітникарства та
овочівництва.
Програма школи розрахована на 40 академічних годин, включаючи
лекції, практичні та екскурсійні заняття. Окрім цього для учнів відводиться від
10 до 20 академічних годин для самостійної роботи, консультацій та підготовки
наукових звітів за підсумками міської літньої біологічної школи.
Під час роботи міської літньої біологічної школи проводяться лекційні
заняття та польовий практикум, як на базі КПНЗ “СЮН Покровського району”,
так і на базі Криворізького ботанічного саду НАН України, також працювали
екскурсійні майданчики в парках та скверах Покровського району.
Активно проводилися практичні роботи з учнями, велися систематичні
спостереження, які дозволили встановити закономірності росту і розвитку
рослин і тварин, встановити взаємозв’язки в природі, а також розвивати
практичні навики в господарстві.
Позашкільні заклади освіти еколого-натуралістичного напряму області
протягом року працювали над створенням оптимальних умов для самореалізації
особистості дитини. Всі види діяльності, були спрямовані на формування
наукового світогляду, оволодіння дітьми певних обсягів знань, розвиток
пізнавальних здібностей та інтересів учнів.
Наведемо декілька прикладів проведеннгя організаційно-масової роботи,
яка проводилася протягом року в СЮН/ЕНЦ міст і районів області.
Комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді Марганецької міської ради”
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В цьому закладі велику увагу приділяють участі юннатів в міжнародних
та всеукраїнських масових заходах. В цьому році вони взяли участь в таких
конкурсах та стали в багатьох з них переможцями: всеукраїнський конкурс
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму; всеукраїнський конкурс юних зоологів та тваринників; VІІ
Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних зоологів;
всеукраїнський тематичного конкурсу “День рослин – 2019”; всеукраїнський
зльот юних дослідників-природознавців; всеукраїнський екологічний
конкурс“Мала річка моєї батьківщини ”; всеукраїнський біологічний форум
учнівської та студентської молоді “Дотик природи”; заочний міжнародний
конкурс “Традиції народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального
використання і збереження лісів та лісових ресурсів”; національний етап XІІ
Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості “Ось мій рідний
край, ось мій рідний дім”.
Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради
Творчим досягненням цього колективу в навчальному році стала перемога в
обласному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві
натураліста 2019”. Вже традиційно до участі в конкурсній програмі в номінації
“Кращий відеофільм” вихованці гуртка “Людина і довкілля” знімають
документальні стрічки. В цьому році до конкурсу, який проходив за темою
“Моя мала Батьківщина”, був представлений історико-краєзнавчий відеофільм
“Легенди міста”. Відео-твір знайомить глядачів з історичним минулим та
сьогоденням невеличкого містечка Підгородне. Фільм посів І місце в обласному
етапі Всеукраїнського конкурсу в номінації “Кращий відеофільм” і був
представлений на фінальному етапі конкурсу, який на початку червня відбувся
в Миколаївській області, де також став кращим відеофільмом, зайнявши І
місце.
Гуртківці Центру прийняли участь ще в одному Всеукраїнському заході –
в конкурсі колективів екологічної просвіти “Земля наш спільний дім”, який в
2019 році теж проходив за темою “Моя мала Батьківщина”. Переможцем
районного етапу конкурсу став творчий колектив “Дніпряни”. Учасники
колективу підготували на конкурс театралізовану виставу “Підгородне моє,
Підгородне!”, де в творчій та художній формі висвітлили тему конкурсу і
ознайомили глядачів з історичним минулим та сьогоденням невеличкого
містечка. В першій половині березня виступ колективу екологічної просвіти
“Дніпряни” був представлений на суд журі обласного етапу фестивалю, яке
нагородило “Дніпрян” грамотою за активну участь. В середині квітня в
Будинку культури імені Т.Г. Шевченка м. Підгородне відбулася презентація
фільму «Легенди міста», яку провели працівники Центру Аулова О.А. та
Дем’янова О.В. Фільм, створений юннатами, передивились вихованці творчого
клубу “Кіномультик” – творці анімаційних сюжетів фільму, учасники творчих
колективів Будинку культури – герої сюжетів юнацького відеофільму, директор
та керівники гуртків Підгородненського будинку культури, директор
“Історично-краєзнавчого музею імені О. Коваля міста Підгородне”.
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18 травня в Будинку культури Підгороднього відбувся краєзнавчий захід
“Легенди міста Підгородне”. Він був організований та проведений спільними
зусиллями Центру та Міським будинком культури ім. Т.Г.Шевченка міста
Підгородне. Центральною подією свята стала презентація відеофільму
“Легенди міста”. Перед початком показу відбулося нагородження юних творців
відеофільму – гуртківців, учнів 9-А класу КЗ “Підгородненський НВК №3” та
вихованців творчого клубу “Кіномультик”– грамотами Центру. Потім перед
присутніми в залі виступили творчі колективи міста, які стали героями стрічки.
Глядачі побачили виступ дитячого ансамблю бандуристів Центру кобзарського
мистецтва, виконавців стародавніх козацьких пісень – народного фольклорноетнографічного гурта “Криниця”, дитячого колективу “Криниченька”.
Комунальний позашкільний навчальний заклад
“Станція
юних
натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради
У 2019 році на СЮН було проведено:
тематична година “Така буде нам Україна, які у нас будуть серця..”;
вечір відпочинку до дня святого Валентина;
учнівський лекторій “Учись умінню вчитися” (Твоє відношення до
навчання, Як виробити увагу, Пам’ять та її розвиток, Що таке здібності та як їх
розвивати, Як працювати з книгою),
пізнавально-виховний захід “Вода – джерело життя та здоров’я”;
районне свято “День птахів”;
свято останнього Дзвоника;
робота творчої майстерні “Учитель – то достойний знань вінець!”;
круглий стіл “Дослідницьке заняття: практичні роботи, досліди”.
“Природа дарує натхнення” - виставка фоторобіт.
відеолекторій “Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить”;
години спілкування, присвячені Дню пам’яті жертв голодомору
“Голодомор – чорна сповідь моєї Вітчизни”;
мовознавчий двобій “За Україну, за її мову!..”;
День добрих справ “СЮН – острів щастя”;
свято для молодших гуртківців “Скоро, скоро в рідний край завітає
Миколай…”;
новорічний ранок для юннатів “Новорічні пригоди натуралістів” та інш.
Комунальний позашкільний навчальний заклад
“Станція
юних
натуралістів” Дніпровської міської ради
Відповідно до Концепції національно – патріотичного виховання дітей та
молоді, з метою виховання національної свідомості, вивчення питань
українознавства, гідності за свою Батьківщину та український народ для
вихованців КПНЗ “Станція юних натуралістів»” ДМР були проведені такі
заходи:
До Дня Соборності України
засідання круглого столу “Соборна мати Україна - одна на всіх, як
оберіг” для гуртківців.
Інформаційна година "Ми - діти твої Україно"( робота в гуртках).
До Дня вшанування учасників бойових дій та території інших країн

83

Година патріотичного виховання “Бережемо сумну пам’ять” (робота в
гуртках).
Година патріотичного виховання: “Ніхто не забутий, ніщо не забуто … ”.
До Дня рідної мови
Вікторина “ Найрозумніший” ( для вихованців закладу).
До Дня Кобзаря
Шевченківські дні:
книжкова виставка, присвячена життєвому та творчому шляху поета
“Шевченко — гордість України” (для гуртківців закладу).
патріотичні години “Учітесь, читайте, чужого навчайтесь, свого не
цурайтесь” (для гуртківців закладу).
До Дня Чорнобильської трагедії
круглий стіл “ Чорнобиль не має минулого часу….”.
До Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги
- майстер-клас “ Мак пам’яті…” для гуртківців старшої вікової категорії;
покладання квітів до меморіального комплексу загиблих воїнів у ІІ світовій
війні ж/м Таромське “Пелюстками за кожну краплю крові”;
- заняття мужності “Перемога єднає покоління” (робота у гуртках).
До дня матері
- Майстер – клас “Подарунок мамі, своїми руками…” (робота у гуртках).
До Дня Конституції України
- гра “Мої права - мої обов’язки…”
- виховна година “Основний закон — оберіг держави”.
До Дня Державного Прапора України
- засідання круглого столу “Із джерела народної мудрості”.
усний журнал “Із глибини віків і по сьогодні хай майорить під сонцем
України стяг!”.
До Дня Незалежності України
- засідання круглого столу “Із джерела народної мудрості” (робота в гуртках).
До Дня захисників Вітчизни
- засідання круглого столу “Козацтво в історії української держави”.
- розважальні козацькі ігри “Де козак, там і слава”.
- виховні години в гуртках “Народу вірні сини”.
Заходи з українознавства
- вечір української мови “Благословенна ти в віках, печаль і радість наша мова”.
До Дня визволення м. Дніпро від фашистських загарбників
- виховні години “Героїчне минуле Дніпропетровщини” (робота в гуртках).
До Дня пам’яті жертв голодомору
участь у Всеукраїнській акції “Запали свічу пам’яті”;
робота відеолекторію “Голодомор 1932-1933 – геноцид українського
народу” для гуртківців закладу;
екскурсії до куточку хліба та народознавства “Хліб – шматочок сонця на
столі” для вихованців КЗО “ ДНЗ №163, №239”ДМР.
До Дня Гідності та Свободи
- єдине заняття мужності “Герої не вмирають”;
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- робота відео залу “Революція Гідності. Як це відбувалося.”.
До Дня Збройних сил України
- патріотична година у гуртках “Є така професія - захищати Батьківщину”;
- музична вітальня “Душа співає й у вогні” (прослуховування відомих
музичних творів для гуртківців закладу).
Всі проведенні заходи оформлюються у формі фоторепортажу своєчасно
викладаються на сайт закладу ( копії зберігаються в фототеці закладу).
Велика увага в закладі приділяється заходам по підтриманню та
зміцненню здоров’я дітей, тому вже традиційними стали наступні заходи:
По профілактиці захворювань
- проведення заходів у гуртках закладу “Увага, грип!”(січень);
- До Всесвітнього Дня здоров’я - година здоров’я “Здоров’я – найголовніша
цінність в житті людини”(квітень).
- До Всесвітнього дня без тютюну - бесіди “Суд над цигаркою” - робота в
гуртках ( травень). 3
- До Дня здоров’я - спортивне свято “Рецепти здоров’я” для учасників
шкільних літніх оздоровчих таборів ( червень).
- Диспут “Здоровий спосіб життя – це… необхідно?” (жовтень).
Спортивно-розважальні свята
- “Подорож до країни здоров’я” (вересень).
- “ Олімпійська сім’я” (червень).
Заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом
- диспут-бар “Здоров’я – мудрих гонорар” (грудень);
- бесіди в гуртках “Вміння контролювати свої бажання” (грудень).
В період літніх канікул особлива увага приділяється проходженню гуртківцями
польової дослідницької практики.
Польова дослідницька практика “Стежками Таромського”:

Екскурсії до балок з метою знаходження ареалів червонокнижних рослин
“ Охороняй та бережи…” (гурток «Юні екологи»);

Дослідження місцевих акваторій “Вивчення складу флори місцевих
водойм”;

Збір та переробка фруктів плодового саду закладу для виготовлення
сухофруктів “Вітамінний компот” .
Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської
ради
Вихованці закладу взяли участь у міжнародних заходах з екологонатуралістичного напряму позашкільної освіти (всеукраїнський етап):
 Міжнародний творчий конкурс “Малюнок, вірш, лист до мами”;
 Міжнародний онлайн науково-освітній проект “Вчителі та учні беруть
участь в екологічному моніторингу Антарктиди”. Сертифікати учасника
отримали шість вихованців закладу.
 Міжнародний конкурс еколого-валеологічного спрямування “Ось мій
рідний край, ось мій рідний дім!”.
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Комунальний
заклад
“Нікопольський
міський
екологонатуралістичний центр”
Вихованці КЗ «НМЕНЦ» Гукайло Еней та Гукайло Ярослав брали участь у
Всеукраїнському турнірі «Юний бджоляр» в Києві, який проходив в рамках
Всеукраїнської ярмарки молодого меду, організаторами якого були НЕНЦ та
Спілка пасічників України, в якому вибороли призове ІІІ місце. Цей конкурс
став трампліном для участі в міжнародному заході, який відбувся влітку 2019
року у Словакії. Міжнародний центр молодих бджолярів (ICYB) –це
організація, основною метою якої є міжнародна підтримка і координація
молодих та починаючих бджолярів. На даний момент ця організація
зосередилася в основному на підтримці та координації проекту IMYB –
Міжнародні зустрічі молодих бджолярів. Спілка пасічників Полтавської області
створила команду для участі у цьому заході. Команда складалася із 3 учнів,
одним із яких став Гукайло Еней – юннат КЗ «Нікопольський міський екологонатуралістичний центр». Фінансування поїздки взяла на себе Спілка бджолярів
і частково батьки учасників. Під час заходу зустрічі молодих бджолярів
проходили змагання: визначення рослин-медоносів, визначення меду,
практичні завдання з догляду за бджолами, тестові теоретичні завдання. За
результатами змагань наша команда виборола 5 місце. Наступна зустріч
планується у 2022 році у Словенії та Росії.
6.3. Організація та зміст заходів з патріотичного виховання
У виховній роботі КЗО “ОЕНЦДУМ” національно-патріотичне виховання
є одним з пріоритетних напрямів діяльності. Патріотичне виховання спирається
на загально-педагогічні принципи виховання, такі як дитиноцентризм,
природовідповідність, культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових та
індивідуальних особливостей. Водночас патріотичне виховання має власні
принципи, що відображають його специфіку. Це- принцип національної
спрямованості, що передбачає формування національної самосвідомості,
виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення
до його культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну;
здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю
до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;
- принцип самоактивності й саморегуляції забезпечує розвиток у
вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й
самокритичності, до прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську
позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та
вчинках;
- принцип полікультурності передбачає інтегрованість української
культури в європейський та світовий простір, створення для цього необхідних
передумов: формування в дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного
ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших
народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах,
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спроможності сприймати українську культуру як невід'ємну складову культури
загальнолюдської;
- принцип соціальної відповідності обумовлює потребу узгодження змісту
і методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій
організовується виховний процес, і має на меті виховання в дітей і молоді
готовності до захисту Вітчизни та ефективного розв’язання життєвих проблем;
- принцип історичної і соціальної пам’яті спрямований на збереження
духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у
реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності;
- принцип міжпоколінної наступності, який зберігає для нащадків зразки
української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні.
Упродовж 2019 року КЗО“ОЕНЦДУМ” було проведено 20 масових
заходів з відзначення знаменних пам’ятних дат року, проводилися
інформаційно-просвітницькі, урочисті, пізнавально-виховні заходи, спрямовані
на поглиблення знань вихованців про найважливіші події в історії рідного
краю, України із проведенням історичних паралелей з реаліями сьогодення;
утвердження в свідомості вихованців переконань про єдність і соборність
України; спонукання до активного прояву соціальної позиції “патріотгромадянин”; усвідомлення спорідненості категорій – моральність і патріотизм;
соціалізацію, розвиток комунікативних здібностей; вироблення умінь протидії
маніпулятивним і пропагандистським впливам; підвищення медійної та
правової грамотності.
У
роботі
з
національно-патріотичного
виховання
колектив
КЗО “ОЕНЦДУМ” керувався Указом Президента України від 13 жовтня 2015
року “Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді” на
2016-2020 роки”, рекомендаціями Міністерства освіти і науки України,
Національного еколого-натуралістичного центру, департаменту освіти і науки
Дніпропетровської облдержадміністрації. Широко використовувалися в роботі
змістовні матеріали Українського інституту національної пам’яті (“Збірки
методичних рекомендацій до відзначення пам’ятних дат”), матеріали посібника
тренінгу “З Україною в серці”.
З метою виховання у школярів і учнівської молоді національного
світогляду через залучення її до пізнання джерел українського народного
мистецтва, розвитку творчого пошуку і художнього смаку, підтримки
талановитої молоді щорічно проводиться обласний конкурс “На кращого
юного майстра народних ремесел”.
Робота юних майстрів проходила в творчих майстернях по таких
напрямах: народна вишивка, різьба по дереву, петриківський розпис,
лозоплетіння, вироби з соломи , писанкарство.
В конкурсі взяли участь юні майстри закладів освіти з 6 міст, 7 районів та
9 ОТГ області.
Учасники конкурсу мали змогу поспілкуватися з народними майстрами, а
керівники гуртків, які привезли дітей на конкурс ,отримати від народних
майстрів, які входили до складу журі, цінні фахові поради і поділитися
досвідом між собою.
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При оцінюванні робіт по кожній номінації члени журі висловили свої
зауваження і побажання для керівників гуртків, які навчають дітей
декоративно-ужитковому мистецтву.
У КЗО “ОЕНЦДУМ” створено відеотеку фільмів з громадянськопатріотичного виховання. Матеріали заходів систематично висвітлюються на
сайті закладу та надсилаються до департаменту освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді.
Під час екскурсійної діяльності вихованці закладів позашкільної освіти
області завжди знайомляться з пам’ятками історії та культури, місцями
визначних історичних подій в історії України.
Головною метою виховних заходів національно-патріотичного
спрямування , що відбувались у КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської
міської ради протягом 2019 року було: формування у молодого покоління
високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини,
турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і
конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності,
незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної,
соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного
виховання є формування ціннісного ставлення особистості до Батьківщини,
держави, української нації на що й були спрямовані масові заходи з
патріотичного виховання.
Так, цікаво та змістовно у КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської
міської ради пройшов тиждень національно-патріотичного виховання, під час
якого відбулися заходи до Дня українського козацтва та Дня Захисника
України: ігрова програма “Не гави – а козацькі забави”; виховні години у
гуртках “Ми козацького роду”; мультимедійна презентація “Дітям про козаків”;
еколого-патріотична гра “Паросток”. Вихованці гуртків “Юні друзі природи”
(керівник Земскова Л.О.), “Любителі свійських та декоративних тварин”
(керівник Пасічник А.В.), “Геологічне краєзнавство” (керівник Кізенко О.П.),
гуртка народної творчості (керівник Скуріхіна О.П.) брали участь у благодійній
акції “Для тебе, мій захисник” по виготовленню малюнків, листівок, оберегів
для воїнів «ООС». Було виготовлено 55 малюнків, 20 листівок та 25 оберегів.
У вихованні національно – патріотичного самоствердження вихованців
КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради допомагає Народний
Міжшкільний Екологічний Музей, у його залах проводяться тематичні
екскурсії, пізнавальні бесіди, відбуваються масові заходи, які допомагають
дітям більше дізнатися про свій рідний край, його історію, звичаї та традиції.
Система виховної роботи КПНЗ “Станція юних натуралістів
Покровського району” Криворізької міської ради підпорядкована вирішенню
задач виховання справжнього громадянина, патріота рідної землі, створення
умов для формування творчої, гармонійно розвиненої екологічно освіченої й
вихованої особистості.
18 січня 2019 року з метою ознайомлення учнівської молоді з подіями
національно-визвольної революції 1917-1918 рр. в Україні, зокрема з героїзмом
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і самопожертвою юнаків 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, які
відстоювали незалежність УНР у комунальному позашкільному навчальному
закладі “Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької міської
ради відбувся відкритий виховний захід патріотичного спрямування,
присвячений Дню пам’яті героїв Крут “Така буде нам Україна, які у нас будуть
серця…”, який підготували та провели вихованці гуртка “Еколого-естетична
студія”. Керівник гуртка Цимбал Т.В. охарактеризувала передумови, хід і
наслідки битви під Крутами, провела паралелі історичного розвитку УНР і
сучасної України (Майдан, Революція Гідності, боротьба з російською агресією
на сході України). Запаливши свічку як символ пам’яті про українських юнаків,
що загинули під Крутами, гуртківці розповіли присутнім про створення
Української Народної Республіки, про історичну битву та трагічні події під
Крутами. Звучали вірші: П.Тичини “Крути”, “На Аскольдовій могилі”,
Б.Шкраб’юка “Бій під Крутами”, В.Сосюри “Любіть Україну”. Трагічна
загибель київських юнаків під Крутами стала символом патріотизму і
жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Всі присутні в залі вчителі, учні,
запрошені вшанували пам’ять юних патріотів України хвилиною мовчання. У
заключній промові керівника гуртка прозвучали слова: “Горить свіча і пам’яті
сльоза і воску біль краплинами стікають. Земля ридає, плачуть небеса та
пам’ятаймо герої не вмирають!!!”
На занятті гуртка “Фітодизайн” керівник гуртка Бурко С.М. провела
майстер-клас “Квітка пам’яті”. Гуртківці виготовляли червоні маки як символ
пам’яті жертв війни. Виготовляючи квіти, діти уважно слухали розповідь про
ідею застосування червоного маку в якості нового для українців символу.
Квітка червоного маку символізує для Європи пам’ять та скорботу про героїв,
загиблих у боях ХХ століття. Червоний мак не лише Європейський, але й
український символ, адже в нас здавна кажуть: маки цвітуть там, де була
пролита козацька кров.
27 січня 2019 року відзначається Міжнародний день пам'яті жертв
Голокосту. Для вихованців КЗ “Марганецький ЕНЦДУМ” був проведений
виховний захід “Ми пам’ятаємо”, під час якого були висвітлені трагічні
сторінки світової історії, які ми повинні знати, пам’ятати і ніякому разі не
забувати. Це ті страшні і нелюдські тортури, які відбувались в період 19331945-х років і що отримало назву - Голокост, що призвело до умисного
винищення практично однієї третини євреїв, а також незліченної кількості
представників інших національностей, породжене расизмом і принизливими
забобонами, які панували тоді в фашистської Німеччині. Під час заходу
вихованці переглянули відеофільми та вшанували пам'ять жертв Голокосту
хвилиною мовчання. Ми не повинні допустити, щоб подібне ще хоч колинебудь повторилося!
Почуття любові до України, глибока повага до вікових народних традицій
– це невичерпні джерела духовності, моральності та культури сучасної людини.
Знання рідного краю духовно збагачує її, виховує нездоланну відданість
Батьківщині, вчить шанувати свій народ та інші народи, що здавна пліч-о-пліч
жили і працювали в Україні. Виховання патріотизму починається з
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прищеплення любові до рідного краю, вивчення його історії, природи. А з
любові проростає почуття поваги до своєї «малої батьківщини», її історії,
народних традицій та звичаїв, що примушує дбайливо ставитися до рідної
землі.
VIІ. Науково-дослідницька та практична природоохоронна робота
7.1. Робота на навчально-дослідних земельних ділянках, об’єктах
захищеного ґрунту, куточку живої природи тощо.
Сучасні тенденції розвитку освіти надають можливість учням на
навчально-дослідних земельних ділянках (далі - НДЗД) закладів загальної
середньої та позашкільної освіти поглибити, конкретизувати та закріпити
знання з природознавства, екології, біології, а також озброїти вихованців
вміннями та навичками по агротехніці вирощування сільськогосподарських
культур, першими економічними знаннями, які вони можуть отримати під час
розрахунків норм висіву насіння, внесення добрив, запланованих врожаїв тощо.
НДЗД є базою для проведення науково-дослідницької роботи вихованців
закладу, де вони пізнають особливості росту і розвитку рослин, опановують їх
будову, проводять фенологічні спостереження та біометричні виміри.
В 2019 році за статистичними даними в області працювало 898 закладів
освіти, з них - 280 мали навчально-дослідні земельні ділянки, високий відсоток
діючих НДЗД за наявністю відділів не відповідають Положенню. Найбільш
поширеними, особливо в міських школах, є квітково-декоративний відділ,
дендропарк.
Кількість НДЗД зменшується, це пов’язано з процесом оптимізації шкіл у
сільській місцевості, звільненням багатьох учнів від роботи на НДЗД за станом
здоров’я, відсутністю малогабаритної техніки, а також обмеженням в закладах
освіти водопостачання влітку, а якщо температура повітря в спекотні дні
досягає до 400С, то рослини таких умов не витримують. За останній час в
багатьох закладах освіти проводиться реконструкція пришкільної території з
використанням газонів, елементів ландшафтного дизайну, малих архітектурних
форм, зі створенням рекреаційних зон відпочинку, при цьому висаджуються
декоративні дерева, чагарники, газоні трави, багаторічні квіти, які не
потребують частого поливу.
Серед 11 закладів профільної позашкільної освіти області - 9 мають
НДЗД, загальна площа – 5,1675га, а саме:
- КПНЗ “Станція юних натуралістів” Тернівського району Криворізької
міської ради – 0,3209 га;
- КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької
міської ради – 0,3256 га;
- КЗ “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”
Марганецької міської ради – 0,2 га;
- КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради – 0,518 га;
- КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда – 0,3 га;
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- КЗ “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”
Нікопольської міської ради – 0,176 га;
- КПНЗ “Станція юний натуралістів” Дніпровської міської ради – 0,646га;
- КЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”
Дніпровського району – 2,07 га;
- КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді” – 0,59 га.
Робота по впорядкуванню території НДЗД проводилась в закладах освіти
згідно з планом роботи, наказом про організацію роботи на пришкільній
ділянці, графіком роботи в літній період. Педагоги з вихованцями працюють за
трьома освітніми рівнями (початковий, основний, вищий) – це короткотривалі
нескладні досліди, експерименти, практична та науково-дослідницька робота,
заняття у природі, екскурсії, робота з професійного самовизначення учнів.
Зразкові НДЗД мають заклади позашкільної освіти екологонатуралістичного напрямку мм. Кривого Рогу, Кам’янського, Дніпровського,
району, КЗО “ОЕНЦДУМ”, а також окремі загальноосвітні заклади Межівської
селищної ради, Зайцівської сільської ради, Мирівської сільської ради,
Богданівської сільської ради, Магдалинівської районної ради та інші, де
керівники гуртка, вчителі біології, враховуючи методичні поради вчених та
спеціалістів-аграріїв, проводять необхідну організаційну та науководослідницьку роботу з дітьми.
Педпрацівники КЗО ”ОЕНЦДУМ” багато років співпрацюють з вченими
Дніпровського державного аграрно-економічного університету (далі - ДДАЕУ),
Дніпровського національного університету ім. О. Гончара (далі - ДНУ),
ботанічного саду ДНУ, Українського державного хіміко-технологічного
університету (УДХТУ), Інституту зернового господарства НААН України та
інших наукових установ. Завдяки цьому урізноманітнюються тематики
дослідницької роботи юннатів за сільськогосподарським напрямком та з
квітникарства. Вчені закладів вищої освіти постійно запрошуються для участі в
семінарах, масових заходах, для консультацій по проведенню досліджень,
працюють у журі обласних етапів конкурсів тощо.
Тематика дослідницької роботи різнопланова. Учні випробовують нові
сорти та гібриди овочевих, польових, плодових культур, вивчають строки
посіву насіння, розсадний і безрозсадний способи вирощування овочевих
культур, вплив обробки насіння стимуляторами росту, мікроеленентами,
біогуматом, вплив агроволокну, мульчування ґрунту різними матеріалами на
ріст, розвиток та врожайність, знайомляться з агротехнікою вирощування
малопоширених культур, проводять дослідження у відкритому та закритому
ґрунтах. Юннати демонструють щорічно свої результати праці на обласних,
Всеукраїнських конкурсах та акціях: обласні змагання юннатів, “Школа – мій
рідний дім”, “Юний селекціонер та генетик”, “Дослідницький марафон”,
“Юний дослідник”, “Парад квітів біля школи”, “Плекаємо сад” та інших.
Для підвищення родючості та покращення структури ґрунтів,
забезпечення повноцінного живлення рослин на КПНЗ “Станція юних
натуралістів
Покровського
району”
Криворізької
міської
ради
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використовуються збалансовані екологічно безпечні добрива, такі як: Авангард
овочевий, Реаком, Яромікс, Чистий лист, Майстер, біопрепарат Байкал-ЕМ1.
Внесення біопрепарату Байкал-ЕМ1 в ґрунт, значно підвищує його родючість,
стійкість рослин до несприятливих погодних умов. В цьому році вихованцями
гуртка “Юні овочівники” при проходженні польової практики на заняттях
літньої біологічної школи реалізувався колективний учнівський проект
“Досліджуємо кращий сорт”. Юннатами були проведенні індивідуальні
дослідницькі роботи за темами:
“Агробіологічне дослідження нових гібридів вітчизняної та
зарубіжної селекції огірків та вплив листової “подушки” на ріст, розвиток та
врожайність огірків”. Відповідальний: Максімов Єгор. Досліджували гібриди:
Атлантіс F1, Рацибор F1, Левіна F1, Соната F1, Сремський F1, Ізіда F1.
“Агробіологічне дослідження нових сортів вітчизняної та
зарубіжної селекції кабачків та вплив біопрепарата БАЙКАЛ-ЄМ-R на їх
врожайність”. Відповідальна: Бойко Василіса. Досліджували сорти: Зебра,
Сонечко та інші.
“Агробіологічне дослідження нових гібридів вітчизняної та
зарубіжної селекції томатів”. Відповідальна: Сизько Аліна. Досліджували
гібриди:Тарасенко 2 F1, Терра Котта F1, Полфаст F1, Полбіг F1.
“Агробіологічне дослідження нових сортів вітчизняної та
зарубіжної селекції солодкого перцю та вплив біопрепарату БАЙКАЛ-ЄМ-R на
їх врожайність”. Відповідальна: Сильченко Марина. Досліджували сорти:
Айвенго, Подарунок Молдови, Червоний Велетень, Жовтий дивосвіт, Вінні
Пух, Гогошари.
“Вплив вирощування розсади солодкого перцю різними способами
на його ріст, розвиток та врожайність”. Відповідальна: Кравчук Катерина.
Досліджували сорти: Айвенго, Подарунок Молдови, Велетеньта інші.
“Вплив вирощування розсади томатів різними методами на ріст,
розвиток та врожайність”. Відповідальний: Кузьмін Святослав. Досліджували
гібриди:Тарасенко 2 F1, Терра Котта F1, Полфаст F1, Полбіг F1.
В літньо-осінній період 2019 року була проведена реконструкція старих
клумб. Так з'явилася декоративна “Овочева клумба” та клумба “Міні-город”, на
яких вирощували поряд з квітковими рослинами декоративні томати черрі,
кімнатний перець та пряні культури – базилік та мерзу. Створена овальна
декоративна клумба з квітів закритого і відкритого ґрунту - низькорослі
хризантеми, хлорофітум, бегонія та агератум. Повністю змінено форму мініклумб лівого міксбордера.
КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради НДЗД є базою
для проведення дослідницької роботи вихованців. Кожний гурток має
закріплену ділянку. В 2019 році на НДЗД проводились такі дослідницькі
роботи:
порівняльна ефективність різних сортів кукурудзи;
сортовивчення гарбузів;
вплив різних строків висадки розсади капусти на формування
головки капусти сорту “Амагер”;
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сортовивчення кабачків;
сортовивчення моркви різних строків стиглості;
вплив підживлення біогуматом на врожайність буряка кормового;
вплив гущини сівби на ріст та розвиток буряка столового сорту
“Детройт”;
вирощування самшиту дрібнолистого з напівздеревілих живців в
умовах пришкільної дослідницької ділянки;
вирощування Aptenia cordifolia;
вплив гущини сівби на ріст, розвиток та величину суцвіть нагідків
лікарських;
інтродукція лікарських рослин на прикладі фіалки триколірної;
вплив строків посіву тагетеса на його декоративність;
дослідження особливостей вирощення ехінацеї пурпурової;
вплив субстрату на вирощування сантоліни зеленої в шкілці.
Наприклад, вихованці “Студії екологічного дизайну” (керівник Скуріхіна
О. П.) провели дослід за темою: “Сортовивчення гарбузів”.
Схема досліду:
І варіант - гарбуз сорт “Хокайдо”;
ІІ варіант - гарбуз сорт “Волзький сірий”;
ІІІ варіант - гарбуз сорт “Арабатський”.
Вивчаючи сорти гарбузів різних термінів достигання, юннати
досліджували форму, вагу, товщину та забарвлення плодів. Урожайність плодів
відповідає показникам кожного сорту. Сорт “Хокайдо” дав 12 плодів загальною
вагою 17 кг. Середня вага кожного плоду – 1,5 кг. Сорт “Волзький сірий” дав 7
плодів загальною вагою 52,5 кг. Середня вага одного плоду – 7,5 кг. Сорт
“Арабатський” дав 11 плодів загальною вагою 44 кг. Середня вага кожного
плоду – 4 кг. Таким чином, найбільший врожай дав сорт “Волзький сірий”
завдяки більшій вазі плодів. Його доцільно використовувати для вирощування в
умовах нашої місцевості.
В 2019 році вихованці гуртка “Лікарські рослини” (керівник Гончар А. В.)
продовжили роботу по проекту “Вивчення, вирощування і розведення рослин
радіопротекторної дії”. Колекція лікарських рослин радіопротекторної дії
постійно відновлюється та поповнюється: конвалія звичайна, деревій
звичайний, ехінацея пурпурова, фіалка триколірна, меліса лимонна, нагідки
лікарські, м’ята перцева, м'ята холодна, ромашка аптечна, котовник гібридний,
шавлія мускатна, материнка звичайна, звіробій звичайний, лофант анісовий,
любисток лікарський.
На ділянці лікарських рослин гуртківці постійно проводять дослідницьку
роботу та фенологічні спостереження за лікарськими рослинами, що дає змогу
юннатам ознайомитись з сучасними технологіями вирощування рослин.
Продовжується робота по інтродукції лікарських рослин з дикої природи.
Вихованці гуртка “Лікарські рослини” є постійними учасниками міської акції
“Зелена аптека”. В 2019 році юннати виростили та заготовили 7,5 кг лікарської
сировини.
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На базі КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда є відділки
польових і овочевих культур, квітково-декоративний відділ, виробничій відділ,
лікарських рослин і рослин радіопротекторної дії. Багато уваги приділяється
рослинам, які використовуються як кормова база для тварин зоокомплексу.
Заслуговують на увагу досліди:
Особливості вирощування чумизи в степовій зоні (керівник Заярна
О. О.);
Вплив різних видів добрив на ріст та розвиток гарбузів (керівник
Зайцева Л.С.);
Особливості росту та розвитку винограду різних сортів (керівник
Зав’ялова Н.В.);
Вирощування та застосування в побуті рослин-символів України
(керівник Синчук Н.Г.).
На базі КЗ “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді” Марганецької міської ради заслуговує на увагу дослід: “Інтенсивний
спосіб культивування гриба гливи звичайної (Pleurotus ostreatus ) на різних
субстратах”. Юннати досліджували біологічну ефективність гливи звичайної,
культивованої на соломі злакових, лушпинні соняшника та деревній тирсі,
вивчали оптимальні умови для підвищення врожайності.
В результаті дослідження з соломи злакових з 10 кг зволоженого
субстрату було отримано 2,5 кг гливи звичайної Pleurotus ostreatus, біологічна
ефективність (БЕ) сягає 62,5%. На лушпинні соняшника на 10 кг зволоженого
субстрату було отримано 2,4 кг гливи, біологічна ефективність (БЕ) сягає 60 %.
Найнижчі показники отримано на деревній тирсі - на 10 кг зволоженого
субстрату було отримано 1,4 кг гливи звичайної Pleurotus ostreatus, біологічна
ефективність (БЕ) сягає 35 %.
У КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”
Дніпровської районної ради навчаються і працюють діти за різними
напрямками: овочівництво, тваринництво, квітникарство, бджільництво.
Важливе місце в роботі посідає літня практика. Проводячи дослідницьку
роботу, учні бачать результати своєї праці. Тісно співпрацюють з КПНЗ
“ЦЕНТУМ” комунальні заклади: "Горянівський навчально-виховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад",
"Обухівський навчально-виховний комплекс №2 "Загальноосвітня школа I-III
ступенів - дошкільний навчальний заклад", “Обухівська загальноосвітня школа
№1 І-ІІІ ступенів" Дніпровської районної ради. З числа учнів цих шкіл створено
4 аграрні об’єднання: бджолярів, лісівників, овочівників та квітникарів, які
доглядають за рослинами, проводять дослідницькі роботи.
Учні, починаючи з раннього віку, набувають та закріплюють трудові
уміння й навички. У дітей виховується відповідальність за доручену справу,
вони звикають доводити розпочату справу до кінця.
На НДЗД КПНЗ “ЦЕНТУМ” юннати провели дослідницькі роботи:
“Вплив підживлення мікроелементами на розвиток та врожайність буряка
столового”, “Вплив прищипування стебла на врожай гарбузів”, “Сортовивчення
моркви”. За завданням Клубу органічного землеробства вихованці гуртка “Юні
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овочівники” (керівник Томашевська Н.А.) провели дослідницьку роботу
“Вплив кореневого та позакореневого обробітку препаратом Сіяніє-1, Сіяніє-2
на розвиток та врожайність солодкого перцю Вєроніка”. Використання
препарату Сіяніє-1, Сіяніє-2 позитивно впливає на процеси росту, врожайність,
покращення смакових якостей, зовнішнього вигляду, підвищення стійкості
рослин до хвороб та шкідників, сприяє тому, що рослини ефективніше
використовують елементи живлення, які знаходяться в ґрунті. В результаті
проведеного досліду юннати виявили, що завдяки препарату Сіяніє-1, Сіяніє-2
урожайність солодкого перцю підвищилася на 26%.
Працюючи на базі приватних, фермерських господарств, юннати
опановують
основні
професії
сільськогосподарського
виробництва,
знайомляться та допомагають вирощувати районовані сорти та гібриди.
Спеціалісти господарств проводять бесіди, екскурсії для юних аграріїв,
зацікавлюють молодь працювати на землі. Проведення дослідів на базі
приватних господарств, активізує пізнавальну та творчу діяльність учнів,
розвиває
практичні
навички
роботи,
прищеплює
повагу
до
сільськогосподарського праці, привчає до культури праці.
Так, юні садівники КЗ "Горянівський НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - дошкільний навчальний заклад" Дніпровського районної ради на базі
ТОВ “Агросільпром” провели дослідницьку роботу “Продуктивність
смородини червоної залежно від елементів технології вирощування в Степу
України”. Юннати проводили комплексне дослідження господарськобіологічних ознак 4 сортозразків порічок та визначили ефективність
шпалерного способу вирощування для створення високопродуктивних
промислових і дрібнотоварних насаджень в зоні Степу України.
Якщо на базі закладів освіти немає можливості закласти дослід, або
довести його до кінця (завчасно полити, зібрати врожай), то юні аграрники
працюють на присадибних ділянках. Так, наприклад:
Пода Дмитро, учень 11 класу комунального закладу “Партизанська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради, провів
дослідницьку роботу: “Порівняння продуктивності сортів бамії української та
зарубіжної селекції в умовах Північного Степу”. В агрокліматичних умовах
Північного Степу найкращу урожайність показали середньостиглі сорти
української селекції: Діброва - 36,0т/га, Сопілка -35,2т/га, Окра -32,7т/га. Однак
плоди сорту Окра волокнисті, а молоде насіння тверде для споживання. Серед
ранньостиглих сортів вирізняються американські сорти - Луїзіана – 27,4т/га,
Алабама -26,1т/га. Їхні плоди мають
ніжніший смак, довший термін
споживання та реалізації.
Кучер Анна, учениця 11 класу КЗ "Обухівська загальноосвітня
школа №1 І-ІІІ ступенів" Дніпровської районної ради, в ході роботи над
проектом “Вплив віку висаджування розсади на урожайність перцю” виявила
оптимальний вік розсади висаджування різновікової розсади у відкритий ґрунт.
Васараб-Кожушна Олександра, учениця 11 класу комунального
закладу
"Підгородненська
загальноосвітня
школа
№2
І-ІІІ
ступенів" Дніпровської районної ради, працювала над роботою "Господарсько-
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біологічна оцінка сортів та гібридів кукурудзи цукрової в умовах приватного
господарства" та дослідила продуктивність різних сортів і гібридів кукурудзи.
В Магдалинівському районі стабільно працюють на НДЗД у комунальних
закладах “Заплавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” (Сова С.Я.),
“Першотравенський НВК” (Дурдука П.Ф.), “Ковпаківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів” (Онищенко Г.І.), “Личківська загальноосвітня школа І-ІІІ
школа ступенів” (Колп С.В.). У відділках польових та овочевих культур, в
системі сівозмін, вирощуються основні сільськогосподарські культури:
картопля, морква, буряк, квасоля, рідше – кукурудза, огірки, кабачки, капуста,
горох, біб, петрушка, кріп. Врожай, отриманий на шкільних ділянках,
використовується в їдальнях для харчування учнів. Загальна площа НДЗД по
району - 68,92 га
В рамках трудової акції “Плекаємо сад” юннати КЗ “Нікопольський
міський еколого-натуралістичний центр” Нікопольської міської ради провели
дослідницьку роботу “Насіннєве розмноження персика та його практичне
значення” (керівник гуртка Канчук І.І.) та дослідили 3 способи розмноження
персика кісточками.
Схема досліду:
І варіант - стратифікація, тобто, витримування посадкового матеріалу у
холодних і вологих умовах;
ІІ варіант - спрощений або “теплий”, кісточки пройшли процес
прискореної стратифікації (7-10 днів), після підлягли скарифікації і були
оброблені розчином стимулятора (Епін) на кілька годин.
ІІІ варіант - швидкий. Суть полягає у витяганні ядра з кісточки персика,
яке потім помістили в склянку з теплою водою на 3дні. Воду в склянці міняли
щодня. Ядро набубнявіло і збільшилося. Після цього висадили його в горщик з
родючим ґрунтом на глибину 4-5 см, накрили плівко і поставили в світле, тепле
місце.
Результати спостережень за трьома способами пророщення персика.
Варіант
І варіант
ІІ варіант
ІІІ варіант

Процент
схожості, %
80-90
80-90
70-80

Час пророщування,
дні
100-120
90-120
70-90

Приріст за перший
рік, мм
100-150
150-20
150-125

Висновки: самий економічно вигідний спосіб розмноження персика з
кісточки - це ІІІ варіант, так як час пророщування на третину менший, чим у ІІ
та ІІІ варіантах, а приріст саджанців за рік на 5 - 10 см більше.
Криворучко Юля, вихованка КНЗ “Центр позашкільної освіти”
Вербківської сільської ради, учениця 11 класу КЗ “Кочерезький НВК
“Кочерезька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
Вербківської сільської ради, захищала на обласному зльоті юних натуралістів
науково-досліднику роботу на тему: “Вивчення ефективності різних способів
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щеплення на вихід та якість садивного матеріалу яблуні”, посіла І місце, робота
відправлена до НЕНЦ на Всеукраїнську акцію “Дослідницький марафон”.
На території КЗО “ОЕНЦДУМ” педагогічним колективом та юннатами в
цьому році приділялась увага закладці інтенсивного плодового саду, створенню
нових клумб біля побудованого зеленого класу, проводилась реконструкція
існуючих клумб та рокарію. Протягом вегетаційного періоду здійснювався
догляд за багаторічними квітами та декоративними чагарниками, плодовими,
виткими рослинами, вирощувались польові, овочеві, кормові, лікарські
рослини.
На НДЗД КЗО “ОЕНЦДУМ” проводилась дослідницька робота з
овочівництва, рослинництва та квітникарства. За кожним керівником гуртка
була закріплена ділянка землі, яка відноситься до того чи іншого відділу,
відповідно до профільності гуртків. Юннати проводили сортовипробування
різних сортів картоплі, гарбуза, кабачків, буряку столового, проводили
дослідження по строкам посіву буряку кормового, вивчали вплив обробки
насіння кукурудзи та соняшнику біогуматом та мікроелементами, знайомились
з рослинами радіопротекторної дії, вирощували овочі та злакові рослини для
тварин зоокомплексу.
Наприклад, юннати гуртка “Флористика та фітодизайн” (керівник гуртка
Крикун Г.В.) було проведено дослід за темою: ”Сортовипробування картоплі
середньої групи стиглості”.
Схема досліду:
І варіант – сорт Гранада;
ІІ варіант – сорт Чорний принц;
ІІІ варіант – сорт Рокко.
За врожайністю найкращий сорт Гранада – 920 г з куща картоплі, на
другому місці сорт Рокко – 592 г з куща, найменш врожайним виявився сорт
Чорний принц 561 г з куща. Серед досліджених сортів в умовах степової зони
можна рекомендувати сорт Гранада для отримання найкращих врожаїв та сорт
Рокко як універсальний – досить врожайний, стійкий до хвороб та посухи. За
підсумками роботи підготовлений щоденник дослідницької роботи, який був
відправлений на Всеукраїнську трудову акцію “Дослідницький марафон”.
Юннати гуртка “Флористика” (керівник гуртка Кривуля І.Г.) заклали на
території КЗО “ОЕНЦДУМ” ділянку інтенсивного плодового саду та провели
дослід за темою: “Інтенсивний плодовий сад: технологія посадки та догляду”.
Робота проводилась згідно рекомендацій фахівців садівництва, зокрема
керівника гуртка Тишкевича В.Т., який надав 35 плодових саджанців зі своєї
колекції. Звітні матеріали відправлені на Всеукраїнську трудову акцію
“Плекаємо сад”.
Робота юннатів в спорудах закритого ґрунту сприяє вихованню у
гуртківців інтересу до природничих наук, квітникарства, овочівництва,
творчого ставлення до праці. забезпечує оволодіння знаннями, що стосуються
еколого-морфологічних особливостей.
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Серед закладів позашкільної освіти області робочі теплиці мають: КПНЗ
“Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, КЗ “Центр екологонатуралістичної творчості” Дніпровської районної ради (оранжерея, теплиця),
КЗО “ОЕНЦДУМ”(оранжерея).
Закритий ґрунт в КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського
району” Криворізької міської ради представлений невеликою теплицею,
обладнаною на веранді та 2 парниками, в КПНЗ “Станція юних натуралістів
Тернівського району” Криворізької міської ради - 2 сучасні теплиці загальною
площею 72 м2, обладнані компанією “Метінвест”. Постійно поповнюється
квітами і модернізується оранжерея, яка знаходиться в приміщенні міського
еколого-натуралістичного центру КЗ “Міський ЕНЦДУМ” Марганецької
міської ради.
В навчальній теплиці КЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради юннати
вивчали вплив стимулятору “GRANDIS” на вкорінення живців ялівцю
козацького”. В навчальній оранжереї юні квітникарі провели досліди на тему:
“Вплив підживлення розчину біогумату на ріст та розвиток пеларгонії”,
“Розмноження колеусу різними способами”, “Вплив стимуляторів росту на
укорінення кімнатних рослин”.
В належному стані знаходиться теплиця КПНЗ “Станція юних
натуралістів” Дніпровської міської ради, де на сьогодні налічується 60 видів
рослин. В теплиці, крім квітів та кущів, вирощуються овочеві культури: горох
овочевий, цибуля ріпчаста, огірки, томати, кріп, петрушка, цибуля на зелень,
кінза. Приділяється увага вирощуванню багаторічних лікарських трав:
валеріани, звіробою, м’яти, меліси.
Відповідно до програм роботи гуртків складається тематика
дослідницько-експериментальної роботи, за якою працюють гуртківці. Так,
вихованцями гуртків “Юні охоронці природи” та “Юні квітникарі” були
проведені досліди по дослідженню впливу стимуляторів росту на укорінення
стеблових живців бругмансії жовтої та рожевої; вигонці ранньоквітучих квітів;
вирощуванню мандарину з кісточки; вирощуванню з насіння кімнатних рослин:
орхідеї, цикламену, гібіскусу трав’яного; вирощуванню магнолії з насіння.
Оранжерея КЗО “ОЕНЦДУМ” має площу 315,1 м2 нараховує понад 120
видів рослин різних угруповань, використовується при проведенні гурткової
роботи, методичних об’єднань вчителів біології, семінарів з квітникарства, крім
того проводяться екскурсії для учнів м. Дніпра та області. Педагогічні
працівники закладу тісно співпрацюють з вченими кафедри фізіології та
інтродукції рослин ДНУ, кафедри біотехнології УДХТУ, кафедри садовопаркового господарства ДДАЕУ, що впливає на дослідницьку роботу юннатів в
оранжереї.
Юннати гуртку “Флористика та фітодизайн інтер’єру” (керівник Крикун
Г.В.) провели дослід за темою: “Вегетативне розмноження кринуму Мурі в
умовах теплиці КЗО“ОЕНЦДУМ”. Юні квітникарі (керівник Лапіна О.П.)
провели дослід за темою: “Дослідження та вивчення вегетативного способу
розмноження різних видів красули”. Вихованцям цікаво було познайомитися з
цими рослинами, провести фенологічні спостереження та біометричні виміри.
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Щоденники цих досліджень були відправлені на Всеукраїнську акцію
“Дивовижна теплиця”.
Крім того навесні в теплиці вирощувалась розсада квіткових та овочевих
культур для клумб та НДЗД, проводилось живцювання різних видів ялівцю,
оливи, мирту, самшиту, тощо.
Навчально-дослідні тваринницькі комплекси (далі - НДТК), куточки
живої природи є базою для проведення практичної роботи, написання науководослідницької роботи гуртків юних зоологів, птахівників, ветеринарів, юних
друзів природи та інших. Серед закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного профілю 8 мають НДТК та куточки живої природи. Мінікролеферми, міні-птахаферми, куточки живої природи є на базі КЗО
“ОЕНЦДУМ”, КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” та
КПНЗ “Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської
ради, КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда. В експозиційній
частині КЗ “Міський ЕНЦДУМ” Марганецької міської ради утримуються 5
порід кролів.
В КЗ “Нікопольський міський ЕНЦ” відсутні тваринницькі ферми, але є
куточок живої природи та акваріумно-тераріумний комплекс, де вихованці
мають змогу навчатися та проводити дослідницьку роботу.
Тематика досліджень та спостережень гуртка “Любителі домашніх
тварин” у 2018-2019 навчальному році проводилась за напрямками:
- особливості утримання різних декоративних тварин;
- вивчення кормової бази для тварин куточка живої природи;
- дослідження сезонних змін у житті тварин (в умовах дикої природи,
живого куточку).
На базі КЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровського району багато років працює клуб
“Срібна підкова”, є навчальна пасіка, тваринницька ферма, акваріумний
комплекс, куточок живої природи.
На навчальній пасіці працює ланка юних бджолярів. Основні завдання:
здобуття знань, умінь і навичок у галузі бджільництва, створення умов для
поглибленого вивчення біології бджолиної родини, практичних навиків в
роботі з бджолами, сприяння професійному самовизначенню учнів. З метою
покращення кормової бази для бджіл, юннати висаджували медоносні дерева та
кущі, висівали трав’янисті рослини (гірчиця, фацелія, еспарцет). Проведені
дослідницькі роботи “Формування відводків на навчальній пасіці”, “Племінна
робота по бджільництву та її результативність”.
На пасіці працюють два оздоровчі бджолопавільйони, де юннати
досліджують вплив біорезонансної апітерапії на здоров’я людини. Також
побудовано дегустаційний намет, куточок відпочинку, обладнано виставку
вуликів.
На базі НДТК працює дитячо-юнацького оздоровчий клуб “Срібна
підкова”. Основними напрямками роботи клубу є: гурткова робота, навчання
верховій їзді, відродження народних традицій, туристичні походи, обмін
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досвідом роботи, організація дитячих свят, співпраця з соціально-адаптаційною
службою для дітей-інвалідів – застосування іпотерапії.
В КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької
міської ради у куточку живої природи утримуються найбільш характерні
хребетні та безхребетні представники тваринного світу (комахи, риби,
земноводні, плазуни, птахи, ссавці), є крільчатник, віварій, пташник.
Основними напрямками діяльності юннатів в кутку живої природи є
вирощування тварин, спостереження за їх ростом та розвитком, проведення
дослідницької роботи. Керівник гуртка “Юні кролівники” Гейко О.М. разом з
вихованцями провела такі дослідження з кролівництва:
“Вивчення впливу міжпорідного схрещування на життєвість та
розвиток кролів”;
“Дослідження ефективності застосування біовіту на ріст та розвиток
молодняка кролів”;
“Порівняльна оцінка росту молодняка кролів різних порід”.
Для реалізації роботи зоотваринницького напрямку КПНЗ “Станція юних
натуралістів” м. Павлограда має необхідну матеріальну базу: зоотваринницький
комплекс, який включає в себе живий куточок, вольєри для декоративних
птахів, голуб’ятню, тераріуми і куточок акваріуміста. З минулого року в закладі
працює контактний зоопарк, який виконує релаксопедичну функцію та
допомагає позбутися напруження, стресів, як дітям, так і їх батькам.
Протягом року були проведені такі дослідження:
спостереження за поведінкою червонокнижного виду бджолитесляра (Ксилокопи фіолетової);
спостереження за розмноженням папуг Корелла та розвитком
пташенят при зміні раціону годування;
спостереження за поведінкою павука-птахоїда, равликів-ахатінів,
удава звичайного, гекона, еублефара, особливостями їх живлення та харчовими
вподобаннями;
вигодовування новонародженого дитинчати ласки в домашніх
умовах;
спостереження за розвитком новонароджених кроленят.
В КЗО “ОЕНЦДУМ” юннати вивчають різні породи декоративних кролів
та птиці, доглядають за молодняком, знайомляться з умовами їх утримання та
розведення, опановують раціони годівлі тварин та вплив різних вітамінів та
домішок на їх ріст та розвиток.
НДТК закладу нараховує 18 видів мешканців, серед них: павичі, різні
види фазанів, курей, папуг, кролів, хом’яки, шиншили, еублефари, черепахи та
інші. НДТК та куточок живої природи модернізуються, поповнюються новими
видами тварин і рослин.
Колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” протягом багатьох років тісно співпрацює з
вченими ДДАЕУ, факультетом ветеринарної медицини, а саме: з кафедрою
епізоотології та інфекційних хвороб тварин, кафедрою клінічної діагностики та
внутрішніх хвороб тварин, з анатомічним музеєм тварин ДДАЕУ, з зоомузеєм
ДНУ та іншими закладами.
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Вихованці гуртка “Любителі декоративних і свійських тварин” (керівник
Радзіковська Л.О.) провели спостереження за ростом і розвитком
нерозлучників, вивчали вплив пророслого зерна пшениці на ріст кроленят,
вихованці гуртка “Юні зоологи” (керівник Мізін В.В.) вивчали способи
утримання та годування різних видів фазанів.
7.2. Робота учнівських лісництв. (Кількість учнівських лісництв
області та учнів в них. Закріплена площа лісу, науково-дослідницька
робота в учнівських лісництвах)
Лісистість Дніпропетровщини дуже низька – складає біля 5% площі
області. Більше 80% лісів Дніпропетровщини – це штучні насадження.
Активізація пізнання довкілля через участь у роботі учнівського
лісництва – це могутня підвалина національного виховання. Робота в
учнівських лісництвах створює найкращі умови для розвитку творчих
здібностей учнів, дослідницької діяльності, стійкої життєвої позиції що до
збереження природи рідного краю.
В Дніпропетровській області в зв’язку зі створенням ОТГ, закриттям або
реконструкцією закладів позашкільної освіти, були реформовані і учнівські
лісництва: змінені назви учнівських лісництв, відповідальні за роботу.
Протягом року в області працювало 12 учнівських лісництв на площі
закріплених земельних ділянок понад 1530 га, а саме:
1. Обухівське учнівське лісництво КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради;
2. Учнівське лісництво КЗ “Навчально-виховний комплекс "Булахівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад
"Дзвіночок" загального розвитку" Межиріцької сільської ради;
3. Учнівське лісництво КНЗ “Центр позашкільної освіти” Вербківської
сільської ради (базовий комунальний заклад "Кочерезький навчально-виховний
комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок”
Вербківської сільської ради);
4. Учнівське лісництво КЗ "Богданівська опорна загальноосвітня школа ІІІІ ступенів" Богданівської сільської ради;
5. Учнівське лісництво КЗ “Середня загальноосвітня школи № 25”
Кам’янської міської ради;
6. Учнівське лісництво КЗ “Середня загальноосвітня школи №28”
Кам’янської міської ради;
7. Учнівське лісництво КЗ “Павлоградська середня загальноосвітня школа
№12” Павлоградської міської ради;
8. Учнівське лісництво КЗ “Ульянівська середня загальноосвітня школа ІІІ ступенів” Васильківського району;
9. Учнівське лісництво КЗ “Великомихайлівська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів” Великомихайлівської сільської ради Покровського району;
10. Учнівське лісництво КЗ “Криворізька загальноосвітня школа I-III
ступенів №123” Криворізької міської ради;
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11. Учнівське лісництво КПНЗ “Міський еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді” Марганецької міської ради;
12. Учнівське лісництво КЗ "Загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з
Центром позашкільної освіти" Любимівської сільської ради.
В учнівських лісництвах отримували знання по основам лісознавства і
навчались сучасним технологіям вирощування лісових культур понад 700
учнів.
До Всесвітнього дня лісу, 14-15 березня 2019 року в м. Києві на базі
НЕНЦ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Відтворимо
ліси разом”. В роботі конференції взяли участь науковці Національного
університету біоресурсів та природокористування України, Національного
лісотехнічного університету України, Боярської лісової дослідної станції,
представники управлінь лісових господарств України, Всеукраїнського
педагогічного об’єднання “Лісова громада”, педагоги та керівники учнівських
лісництв, співробітники обласних еколого-натуралістичних центрів. Від
Дніпропетровської області участь у заході взяла Полога В.А., методист філії
“Шафран” КЗО“ОЕНЦДУМ”.
Під час пленарного засідання конференції “Науковий пошук молоді у
лісовідновленні та лісозбереженні” акцентувалась увага на профорієнтаційну
роботу закладів позашкільної освіти з молоддю лісівничого профілю. В ході
конференції обговорювалися основні тенденції розвитку лісового господарства
та лісової освіти, проблеми та перспективи відтворення лісів в Україні, стан
впровадження інноваційних біотехнологій одержання високоякісного
садивного матеріалу деревних рослин, моделювання лісових екосистем.
В рамках конференції працювали дискусійні майданчики “Дендропарки
як наукові біолабораторії” та “Участь учнівських лісництв у формуванні
професійних інтересів”, які забезпечили змістовне та професійне спілкування
безпосередніх учасників та організаторів діяльності учнівських лісництв.
Учасники конференції відвідали тематичну виставку “Лісовідтворення. Пошуки
молоді” та виставку методичних матеріалів, де мали змогу ознайомитись з
науковими та методичними новаціями в діяльності не тільки учнівських
колективів, а й лісових господарств.
Другий день науково-практичної конференції, що проходив на базі
Національного університету біоресурсів та природокористування України, був
насичений майстер-класами та практикумами, проведеними на кафедрах
ботаніки, дендрології та лісової селекції, таксації лісу та лісового менеджменту,
кафедри лісівництва з лісової пірології, а також кафедри відтворення лісів та
лісових меліорацій.
В області на сьогодні активно працюють в цьому році учнівські лісництва
в мм. Кривий Ріг, Кам’янське, Павлоград, Павлоградському, Дніпровському
районах. Багато корисних справ проводиться юннатами: вирощування
саджанців; посадка дерев та догляд за ними; заготівля насіння деревних та
чагарникових порід, догляд за тваринами і птахами взимку; виготовлення
годівничок для птахів, охорона від пожеж та вирубок тощо. Юні лісівники
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проводять також пропагандистську діяльність серед населення, беруть участь у
семінарах для вчителів шкіл природничих наук, масових заходах.
В Обухівському учнівському лісництві навчаються і працюють 80 учнів.
За ними закріплено 6 га землі, що розташовані на території 29 кварталу. Ця
лісова ділянка знаходиться під постійним та пильним доглядом учнів.
Наставники колективу юних лісівників вбачають своє завдання у тому, щоб
об’єднувати зусилля лісогосподарських підприємств та місцевих освітніх
закладів для створення умов допрофесійної підготовки підлітків для подальшої
їхньої роботи в лісівничій галузі. Ідеться про розвиток екологічної свідомості
вихованців, оволодіння ними сучасними технологіями вирощування лісових
культур, залучення до дослідницької діяльності в лісництвах, і, звичайно ж,
посадки нових лісових масивів, парків у своєму рідному селі.
Чимало хороших справ на рахунку Обухівського учнівського лісництва.
Так у 2019 році вони разом з працівниками лісництва заклали дві ділянки сосни
звичайної на території лісництва загальною площею 0,025 га, зробили
лісопатологічне обстеження вже існуючих насаджень на площі 1500 га,
обгородили 3 мурашника і виготовили 6 шпаківень, посадили 1800 шт. сіянців
сосни звичайної разом з іншими учасниками обласної щорічної акції
“Юннатівський ліс”.
Велику допомогу в проведені екскурсій надає лісничий Обухівського
лісництва Зідра Ю. Б., який не тільки добре знається на видовому складі
рослин, але і знайомить дітей з легендами про різні дерева та кущі, допомагає
проводити екскурсії, надає консультації по проведенню науково-дослідницьких
робот і старший майстер Овчаренко В. А.
Навесні для юних лісівників було організовано екскурсію до природного
заповідника “Дніпровсько-Орільський”, де для дітей провів екскурсію науковий
працівник заповідника Ганжа Д.С. Під час заходу юннати мали змогу
ознайомитися з лісовими культурами, зібрати колекції насіння та плодів.
Взимку юними лісівниками проведено акцію по допомозі нашим
пернатим друзям “Допоможемо птахам взимку”. Під час проведення акції
дітьми були виготовлені та розвішані 10 годівничок на території школи і біля
своїх домівок, протягом всієї зими велася підгодівля птахів. На початку весни
юні лісівники розвішали 6 шпаківень, які радо зустріли наші пернаті друзі.
Вихованці Обухівського учнівського лісництва беруть участь у
різноманітних екологічних акціях та конкурсах – як обласних, так і
Всеукраїнських: “Юннатівський зеленбуд”, “Ліси - для нащадків”,
“Годівничка”. Напередодні Нового року в межах акції “Збережемо ялинку”
проводилась виставка “Новорічна композиція”, мета якої - залучення учнівської
молоді до громадського руху за збереження від вирубок дерев хвойних порід,
поширення досвіду цієї діяльності серед молоді.
Юні лісівники також займаються і дослідництвом. В обласному конкурсі
юних натуралістів вихованці КЗ “ЦЕНТУМ” Литвин Тетяна з роботою
“Вирощування сіянців сосни звичайної в лісорозсаднику Обухівського
лісництва з різними умовами посіву” виборола ІІ місце у номінації “Ліси для
нащадків”, Книш Дар’я посіла ІІІ місце за роботу “Вплив стимулятору
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“GRANDIS” на вкорінення живців ялівцю козацького”. За результатами роботи
у 2019 році Обухівське шкільне лісництво посіло ІІ місце в обласному етапі
Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та
позашкільної освіти.
В м. Кам’янське працює два учнівських лісництва на базі комунальних
закладів “СЗШ №25” (директор Беседіна І.Є.), “СЗШ №28 “Варта лісу”
(директор Сафонова І.В., керівник учнівського лісництва Дроздова Н. М.).
Учнівські лісництва базуються на території державного підприємства
“Дніпродзержинський лісгосп”. За учнівським лісництвом КЗ “СЗШ №25”
закріплено лісу – 363 га, з них земельних площ під насадженнями 120 га. Юні
лісівники доглядали за лісом загальною площею 120 гектарів. За членами
учнівського лісництва КЗ “СЗШ №28” закріплено 0,5 га лісового розсадника.
В плані роботи учнівських лісництв - організаційна робота, виробнича,
навчальна діяльність, науково-дослідницька, виховна, культурно-масова
робота, відпочинок. Вони виконують такі види робіт:
посів та догляд за лісовими культурами;
виготовлення годівниць, підготовка ділянок для підкорму
зимуючих птахів;
виготовлення штучних домівок для гніздування птахів (шпаківні,
дуплянки);
практичні роботи по визначенню шкідників в лісовому розсаднику;
рейди “Зеленого патруля” по охороні насаджень від самовільних
вирубок та пожеж;
практичні роботи по санітарній доочистці лісових ділянок;
участь у природоохоронних міських, обласних, всеукраїнських,
міжнародних конкурсах.
В 2019 році вихованці учнівського лісництва КЗ “СЗШ №28” “Варта лісу”
зібрали матеріал, який ліг в основу науково-дослідницьких робіт:
- “Дослідження біорізноманіття флори на території Дніпродзержинського
лісового господарства з метою збереження рідкісних видів рослин” виконала
Бєлоус Анастасія, вихованка гуртка “Юні лісівники” (керівник Дроздова Н. М.),
яка посіла ІІ місце на міському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт;
- “Оцінка екологічного стану урбосередовища Кам’янського за
показником флуктуючої асиметрії листової пластинки дерев Аcer Рlatanoides,
Betula Pendula” виконала Явтушенко Надія, вихованка гуртка “Юні лісівники”,
посіла ІІ місце на регіональному конкурсі-захисті наукових-дослідницьких
робіт.
Юні лісівники проводять пропагандистську роботу на екологічну
тематику серед школярів молодшого та середнього віку школи та беруть
активну участь у природоохоронних заходах. В 2019 році вони підготували та
провели свято “День зустрічі птахів”, акцію “Годівничка”, конкурс новорічних
композицій “Замість ялинки – зимовий букет”, конкурс екологічних проектів
“Екодім”, майстер-клас “Різдвяний вінок”, акції “День довкілля”, “Збережи
ялинку”, “Первоцвіти Дніпропетровщини”, провели бесіди: “Ліс у нашому
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житті”, “Тварини і рослини Червоної книги України”, “Птахи – наші друзі”,
“Обережно – отруйні рослини та гриби”.
Учнівське лісництво КЗ “Павлоградська середня загальноосвітня школи
№12” Павлоградської міської ради багато років тісно співпрацює з ДП
“Павлоградський лісгосп”. Учні практично допомагають робітникам лісгоспу у
створенні та збереженні лісового фонду України, дізнаються багато нового та
цікавого. За учнівським лісництвом закріплено: квартал № 66, 68 загальною
площею 188,4 га. Керівник учнівського лісництва: Крикушенко М. В., вчитель
біології, керівник гуртка КПНЗ “СЮН” м. Павлограда, відповідальний
спеціаліст від лісового господарства: Кусочкіна Ірина В’ячеславівна, інженер
по лісовідновленню.
Для збереження лісу в степовій зоні в лісництві використовуються нові
технології, зокрема: захист сіянців сосни та псевдотсуги шляхом використання
агроволокон, за допомогою якого зменшується норма поливу, збільшується
врожайність на 15-20%, а також, при використанні його у теплицях лісового
господарства, знижуються енергозатрати.
З учнями школи проводиться і різноманітна робота: екскурсії, бесіди,
виставки, пов’язані з охороною лісу. Учнівська молодь проводить акції по
збору насіння дерев та кущів, зокрема дубів, каштанів. Учні під керівництвом
робітників лісгоспу вчаться обчислювати потрібну кількість сіянців для
залісення певної площі, визначати потребу в насінні для закладання
лісорозсадника, проводити облік дерев, визначати їх висоту, садити і доглядати
ліс; вирощують саджанці сосни, вивчають різноманіття флори і фауни на
території Павлоградського лісгоспу.
Юні лісівники проводять пропагандистську роботу на екологічну
тематику серед школярів молодшого та середнього віку. В 2019 році вони
підготували та провели “День захисту птахів”, “Місячник лісу”, “Обережно –
отруйні гриби”, “Червона книга – сигнал небезпеки”. Юні лісівники
виготовляють листівки про необхідність збереження лісових насаджень для
мешканців міста, наприклад, “Збережи ялинку”, “Первоцвітам охорону та
турботу”, часто висвітлюють свою роботу у ЗМІ. В 2019 році було продовжено
роботу за проектом “Домівка для птаха”. Учнями та їх батьками було
виготовлено 100 шпаківень, які потім передали до ДП “Павлоградський
лісгосп”.
7.3. Робота на екологічній стежці
У 2019 році в системі ЗПО проводилася робота на 26 екологічних
стежках.
На території КЗО “ОЕНЦДУМ” працює екологічна стежка “Дива навколо
нас”, яка налічує 7 зупинок: “Клумба безперервного квітування”, “Рокарій”,
“Оранжерея”,
“Живий
куточок”,
“Ділянка
степової
флори”,
“Сад злаків”, “Сивий діамант”. Типові рослини місцевої флори можна побачити
на зупинках “Ділянка степової флори” та “Сад злаків”. На зупинці “Оранжерея”
діти занурюються у дивовижний світ рослин нашої планети, тут і сукуленти, і
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рослини джунглів, і унікальні лікарські кімнатні рослини. На зупинці “Живий
куточок” практикується анімалотерапія. Діти з задоволенням спілкуються з
тваринами, дізнаються про особливості їх утримання, раціони харчування та
історію походження видів. Всі охочі залучаються до годування тварин. Майже
на всіх зупинках є рослини, які мають фітонцидні властивості, тому діти не
лише пізнають нове, ай оздоровлюються. Мандрівку стежкою завершує “Сивий
діамант” – 95 річний кущ бузини чорної, який є реліквією закладу і занурює нас
у атмосферу давнини.
Юннати системи ЗПО міст та районів області також відвідали цікаві
об’єкти на стежках.
Відповідно до зазначеної таблиці педагогічні працівники КПНЗ “СЮН”
м. Павлограда проводять ряд екскурсій на 5 екологічних стежках.
Назва екологічної
стежки

Види, які вивчаються

Екологічна стежка
“Форміка”

махаон, подалірій, поліксена,
синявець Мелеагр, численні
місця існування богомола та
мухоловки звичайної
Екологічна стежка “Від тюльпан дібровний, зірочки
чистих джерел до
жовті, фіалка запашна, ряст
чистих водойм та місць ущільнений,
барвінок
відпочинку”
трав’янистий, мати-й-мачуха,
ремез
Мала екологічна стежка вікові дуби, ранньоквітучі
рослини парку
Екологічна стежка
різноманіття
рослинних
Вербського лісу
угрупувань, рідкісні, лікарські
та ранньоквітучі рослини
Екологічна стежка
флора
та
фауна
різних
«INFO ECO SPACE
біотопів міста Павлограда
для збереження
біорізноманіття
урбоекосистеми міста
Павлограда»

Кількість Кількість
екскурсій вихованців
та учнів
шкіл
5

50

8

120

30

404

5

70

14

50

7.4. Робота на природоохоронних територіях
Юннати системи ЗПО області брали участь в екскурсіях, експедиціях та
польових практиках, проводили певні дослідження в рамках природоохоронних
заходів на територіях природно-заповідного фонду і зарезервованих для
подальшого заповідання (робота проводилась на базі 20 об’єктів ПЗФ).
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КЗО “ОЕНЦДУМ”, відповідно до плану роботи на 2019 рік, реалізовував
програму організації літніх наукових практик та комплексних експедицій
“Вивчаємо заповідні території України”.
Так, вихованці (переможці обласних, всеукраїнських профільних масових
заходів, учні обласної Природничої школи учнівської молоді, активні учасники
природоохоронних заходів, юннатівського самоврядування) та педагоги
закладів загальної середньої та позашкільної освіти області ознайомились з
наступними територіями:
- з 13 по 17 травня 2019 року – Канівським природним заповідником
навчально-наукового центру “Інститут біології та медицини” Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка (Черкаська область, м. Канів)
під час обласних заходів: дитячої комплексної еколого-краєзнавчої експедиції
та наради-навчання для педагогічного активу СЮН/ЕНЦ та базових шкіл
(37 дітей та 17 дорослих).
Для учасників заходів проведені змістовні лекції та екскурсії
екологічними стежками заповідника: лекція-презентація “Історія заповідної
справи” (Полішко О.Д., завідуючий музеєм природи); екскурсії по території
“Рослинний світ Канівського природного заповідника” (Шевчик В.Л., кандидат
біологічних наук); екскурсія по музею природи (Полішко О.Д.); екологічний
маршрут “Мар’їна гора” (Петриченко О.Д., головний природознавець;
Кузьмінська О.Й., завідуюча сектором екологічної просвіти; Кульша Ю.М.,
фахівець з екологічної освіти; Борисенко М.М., аспірант КНУ кафедри екології
та зоології); лекція та екскурсія по садибі заповідника “Птахи Канівського
природного заповідника” (Яблоновська-Грищенко Є.Д., кандидат біологічних
наук, орнітолог); інтерактивна бесіда “Організація природоохоронної роботи в
Україні” (Петриченко О.Д.); вікторина-аудіювання “Голоси птахів”
(Яблоновська-Грищенко Є.Д.).
Значна увага під час проведення заходів була приділена формуванню у
дітей та учнівської молоді почуття національної гідності та патріотизму,
утвердження духовних цінностей українського народу. З цією метою для дітей
та педагогів були проведені оглядові екскурсії по м. Каневу, Успенського
собору, по території Шевченківського національного заповідника;
- 27 червня 2019 року червня – унікальним об’єктом природи
зарезервованим
для
подальшого
заповідання
–“Самарський
бір”
(Новомосковський район Дніпропетровської області) під час науковопросвітницької практики на базі Науково-навчального центру “Присамарський
біосферний, біогеоценологічний стаціонар ім. О.Л.Бельгарда” ДНУ ім.
О.Гончара (10 дітей, 2 дорослих).
Науково-просвітницька практика для юннатів була проведена під
керівництвом кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника
ДНУ ім. О.Гончара – Бориса Олександровича Барановського, який ознайомив
учасників з основними типами ландшафтів степової зони України, до якої
відноситься і Дніпропетровська область, найпоширенішими видами флори і
фауни Степового Придніпров’я.

107

Для учасників практики були проведені екскурсії: до річки Самари в
межах привододільно-балкових ландшафтів Присамар’я; до пристінних лісових
масивів з різноманітним природним складом дендрофлори (ясенові, пакленові,
чернокленово-берестові діброви, біло акацієві насадження); на степові ділянки з
великим видовим різноманіттям вищої судинної флори, яка на території
Присамар’я є найбагатшою за кількістю видів. Учні ознайомилися з основними
поширеними, ландшафтоутворюючими видами степової флори: шавлією
дібровною, молочаєм степовим, шандрою ранньою, лядвенцем рогатим,
в’язелем строкатим, люцерною романською, вишнею степовою тощо.
На березі р. Самара Б.О. Барановський ознайомив учасників науковопросвітницької практики з відповідним спорядженням для відбору проб води та
бентосу та методикою проведення гідробіологічних досліджень.
Завершальним етапом практики стала оглядова екскурсія по території та
приміщенням Присамарського біосферного, біогеоценологічного стаціонару,
який був побудований в 90-роках минулого століття зусиллями педагогів та
студентів з метою проведення комплексної експедиції Дніпропетровського
університету (КЕДУ). Учасники відвідали музей та гербарну лабораторію, де
познайомились з бінокуляром та мали змогу побачити природні об’єкти у
збільшеному вигляді;
- з 10 по 13 вересня 2019 року – біосферним заповідником “АсканіяНова” ім. Ф.Е.Фальц-Фейна (Херсонська область) під час проведення обласної
еколого-краєзнавчої експедиції на базі (16 дітей та 3 дорослих).
Діти мали можливість ознайомитися з одним із найстаріших заповідних
куточків України – біосферним заповідником світового рівня. Вони побачили
унікальний незайманий степ, взяли участь у ретрофотосафарі, відвідали
зоопарк та дендропарк.
Юннати дізналися багато нового про червонокнижних тварин, що
мешкають на території заповідника, як то: дикі коні Пржевальського, антилопи
Канна, антилопи Гну, бізони, різні види зебр тощо.
Розповідь екскурсовода про історію створення заповідника та
дендропарку, який є зеленою перлиною серед безкрайніх степів Херсонщини,
дуже зацікавила юннатів. Не залишилися поза увагою і мешканці зоопарку,
яких діти годували жолудями, зібраними на території дендропарку.
Години спілкування з науковцями, спогади про чарівні степові краєвиди рідної
України та її мешканців надовго залишаться у серцях юннатів;
- 12 листопада 2019 року – ПНЗ “Дитячий парк “Запорізький міський
ботанічний сад” та Національним заповідником “Хортиця” під час обласної
еколого-краєзнавчої екскурсії до м. Запоріжжя (45 дітей та 5 дорослих).
Колекція саду налічує близько 4 тисяч видів і сортів рослин. Тут зібрані
унікальні хвойні, тропічні та субтропічні рослини, понад 130 сортів троянд.
Діти і педагоги, учасники екскурсії, ознайомились з навчальним
корпусом, дендропарком, оранжереєю “Кактусарій”, зимовим садом,
комплексом теплиць “Лимонарій”, “Папороті”, “Хризантеми”, “Розарій”,
“Кали”, квітниками, альпінаріями. Екскурсоводи ботанічного саду розповіли,
що в закладі постійно ведеться робота по обміну репродуктивним рослинним
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матеріалом з різних природно-кліматичних зон, вивчаються біологічні
особливості цих рослин у нових для них умовах, розробляються основи
агротехніки їх вирощування і розмноження. Всі були в захваті від побаченого
різноманіття рослин, їх угрупувань та ландшафтного дизайну території закладу.
Історико-культурний комплекс “Запорозька Січ” – це одне з
найпопулярніших місць на Хортиці.
Діти були вражені унікальним історико-культурним комплексом, що
відтворює образ козацької столиці і атмосферу часів козацтва, де зібрані
воєдино найцікавіші елементи архітектури, культури, побуту і життя
запорозьких козаків. Під час заходу учасники екскурсії задавали питання про
захисні фортифікаційні укріплення, цікавились більш детально промислами
козаків такими як рибальство, землеробство тощо.
Змістовно проводиться робота на природоохоронних територіях у
Дніпровському районі. Роботою з юннатами займаються керівники гуртків
КПНЗ “ЦЕНТУМ” ДРР Алексєєва І.М., Чеберячко Л.М., Шпак О.А. та
Сидоренко О.М. Юннати ходять на екскурсії в різні пори року, вивчають
видовий склад рослинного та тваринного світу, проводять дослідницькі роботи
на наступних територіях:
- природному заповіднику “Дніпровсько-Орільський” (між с. Обухівка та
с. Миколаївка Петриківського району);
- заказнику загальнодержавного значення: “Кільченський” (біля
м. Підгородне);
- заказниках місцевого значення: ландшафтних – “Отченашкові наділи”
(за м. Підгородне); ботанічних – балки “Павлівська”, “Орлова”, “Липова”,
“Осипова”, “Бубликова” (біля с.Василівка);
- пам’ятках природи – ботанічних “Павлівський ліс” (неподалік
с. Олександрівка), а також балці “Кирпична” біля с. Олександрівка.
Особливої уваги заслуговує єдиний в області природний заповідник
“Дніпровсько-Орільский”. Наукові співробітники заповідника проводять
екскурсії з юннатами КЗ “Партизанська ЗОШ”, КЗ “Обухівська ЗОШ № 1”,
КЗ “Обухівський НВК № 2” та КЗ “Горянівський НВК” по екологічним
стежкам заповідника. Діти під їх керівництвом опановують наукові методики
спостережень за природними об’єктами, проводять дослідницьку роботу.
Під керівництвом наукового співробітника заповідника Ганжі Д.С. учениці 11
класу КЗ “Обухівська ЗОШ№ 1” підготували науково-дослідницькі роботи на
теми: “Екологічний аналіз інвазійних видів флори природного заповідника
“Дніпровсько-Орільський” (Михлик Анастасія) та “Пірогенні сукцесії на арені
Дніпра та аналіз рослинного покриву згарищ природного заповідника
“Дніпровсько-Орільський” (Чундишко Діана).
7.5. Практична природоохоронна робота
Інформацію дивитись в 6 розділі.
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7.6. Трудові акції, тижні, місячники до Міжнародного Дні Землі,
Дня охорони навколишнього природного середовища
З метою привернення уваги учнівської молоді до проблем Землі, проблем
охорони навколишнього середовища, формування у неї екологічної культури,
залучення її до практичної природоохоронної роботи у системі закладів
позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю проведено:
- трудові акції “Посади своє дерево”, “Майбутнє лісів в твоїх руках”, “За
чисте довкілля”, “До чистих джерел”, “Парад квітів біля школи”,
“Юннатівський зеленбуд”, “Дослідницький марафон”, “Обеліск”, “Чиста школа
– чисте подвір’я”, “Чиста справа”;
- майстер-класи з компостування;
- екологічні лінійки “Первоцвітам охорону та турботу”;
- ігри для малюків “Формування екологічної культури”;
- екологічні ігри “Я – частина світобудови”, “100 чудес України”,
“Доглядай землю плідну, як матір рідну”;
- тренінги “Захист атмосфери”, “Наш дім – Земля”;
- екологічні квести “Земля кричить SOS!”;
- учнівські науково-практичні конференції “Моніторинг біорізноманіття
урбанізованих та природних екосистем”;
- дискусійні
майданчики
“Молодь
за
свідоме
використання
невідновлюваних природних ресурсів”;
- бесіди “Сортування сміття для подальшої переробки”, “Покращення
стану навколишнього середовища”;
- круглі столи “Все про екологію”;
- фотовиставки “Збережи ялинку”, “Хатинка для пташинки”;
- виставки малюнків “Моя обіцянка Землі”;
- конкурси поробок “Моя зелена планета”, “Upcycling” (з використанням
вторинної сировини);
- конкурси віршів про красу рідного краю;
- конкурси листівок “Збережи кожний листочок”, “Ще є час…”, “Природа
– це ми!”;
- конкурси екологічного плакату “Зроби Україну чистою”;
- фотоконкурси “Ми за чисте довкілля”;
- заочні мандрівки по заповідним місцям України;
- інтегровані заняття екологічного змісту “Подорож зачарованим
парком”;
- агітаційно-роз’яснювальну роботу (про шкідливість спалювання опалого
листя, неприпустимість винищування первоцвітів тощо);
- усні журнали “Землю ми не отримали в спадок, а взяли її в борг у своїх
нащадків”, “Вода і життя”;
- години спілкування про природу та гармонійний розвиток суспільства;
- розважально–пізнавальні заходи “Ввійди в природу другом”;
- демонстрацію фільмів та презентацій за темами “Природні скарби
Криворіжжя”, “Екологічний слід людини”, “Наше майбутнє – яке воно буде”;

110

- конкурс-огляд на кращу екологічну стежку “Збережемо біорізноманіття
степового міста”;
- виховні години “Міжнародний День Землі”, “Натисна на сміття”,
“Аптека на підвіконі”, “Врятуємо нашу планету”, “Доля природи в наших
руках”, “Мій біль – Чорнобиль”, “Дивосвіт природи”;
- виховні заходи “В гостях у природи”, “Знайди скарби рідного краю”,
“Екологічний бумеранг” тощо.
VІІІ. Аналіз роботи профільних таборів
Організація плідного відпочинку та оздоровлення юннатів влітку, яке
проводили СЮН/ЕНЦ, мала еколого-натуралістичне та оздоровчо розважальне спрямування. Велику увагу в організації такої роботи заклади
приділяли проведенню заходів з національно-патріотичного виховання,
відродження національних обрядів та звичаїв. Також велику увагу приділяли
дітям, позбавленим батьківського піклування. З юннатами проводились
еколого-польові практики, екскурсії в природу, конкурси, екоквести.
Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Мрія”
З 08 по 28 серпня 2019 року КЗО “ОЕНЦДУМ” на базі дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку “Мрія” було проведено літне оздоровлення дітей
пільгових категорій та переможців всеукраїнських конкурсів і акцій, які є
вихованцями закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
Дніпропетровської області.
ДЗОтВ “Мрія” розташований на північному узбережжі Азовського моря в
мальовничому куточку м. Бердянськ Запорізької області. Протягом 21 дня в
таборі було оздоровлено 26 дітей м. Дніпра (зокрема, вихованці: КЗО
“ОЕНЦДУМ”), Кривого Рогу, Павлограда, Марганця, Верхньодніпровського,
Дніпровського районів, а також філії “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ” та
Слобожанської ОТГ. Кошти на оздоровлення дітей були виділені з обласного
бюджету.В таборі щодня проводилась змістовна програма, яка включала в себе:
- оздоровчі процедури (купання в морі, повітряні та сонячні ванни,
пляжний спорт);
- купання у басейні (навчання плаванню);- спортивні заняття (теніс,
футбол, волейбол, легка атлетика, тощо);
- гурткову роботу (танцювальний гурток, гурток “Вмілі ручки”,
театральний гурток, англійська мова, йога);
- цікаві заходи та конкурси (“Міс і Містер”, “День Українського
Прапора”, “День Казки”, “Розсміши коміка”, “В гостях у Каспера”, “Талант
шоу”, Фестиваль “Ми – єдина країна”, “Свято Нептуна” та багато інших).
Діти повернулись з незабутніми враженнями від теплого лагідного моря,
чистого морського повітря, веселих ігор, спортивних змагань та оригінальних
конкурсів.За організацію та проведення змістовного літнього відпочинку та
оздоровлення
вихованців
ЗПО
еколого-натуралістичного
напряму
Дніпропетровської області подякою КЗО “ОЕНЦДУМ” Дніпропетровської
обласної ради було нагороджено директора ТОВ “Хартрон-Віоліс” та ДЗОтВ
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“Мрія” Меховича А.С., начальника ДЗОтВ “Мрія” Шаріпову Л.М.Батьки і діти
висловлюють щиру подяку обласній держадміністрації за надану можливість
безкоштовного відпочинку на березі Азовського моря.
Проведення літньої практики для вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ”
В червні 2019 року на базі КЗО “ОЕНЦДУМ” проводилася літня практика
для учнів базових шкіл. Активну участь в ній взяли вихованці гуртків КЗО
“ОЕНЦДУМ” та діти табору з денним перебуванням “Веселка” (70 дітей), який
працював на базі комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа
№ 76” Дніпровської міської ради
До послуг дітей були захоплюючі подорожі в світ тварин та рослин,
майстер - класи, відеофільми природничої тематики.
Учасникам практики були запропоновані екологічні квести “На захист
природи”, інтерактивні занятті “Екологічна мандрівка в світ тварин”, майстер –
класи “Виготовлення екологічних листівок”, вікторини “Флора рідного краю”,
“Віриш чи не віриш?”, “Зоомандрівка”, “У царстві лісових звірів”, зоологічні
ігри “Вгадай хто?”, “Знайомі-незнайомці”, “Зоологічні посиденьки”, “В світі
маленьких відкриттів”, “Весела рибалка” , “Загадкові звірі” тощо.
Завжди викликають захоплення дендрологічні подорожі по території
закладу, під час них діти можуть побачити унікальні реліктові дерева,
навчитися їх розрізняти за ботанічними ознаками, почути цікаві легенди та
розповіді про них. В рамках практики для учнів були проведені цікаві ігри з
дендрології “Дерева навколо нас”, “Рослини-символи України”, “Ботанічні
цікавинки”, які користуються популярністю у дітей різного віку.
Під час практики працював відеолекторій “Екологія ХХІ століття”, в ході
якого були переглянуті фільми: “Каліфорнійський суслик”, “Акула-молот”,
“Північний олень”, “Екологічний слід людини на Землі”, “Зебри”, “Тупики”,
“Горбатий кит”. Після кожного фільму проводилося його обговорення і діти
мали змогу висловити свою думку стосовно проблем збереження біологічного
різноманіття світової флори та фауни.
Дітям дуже сподобалися заняття в зоокуточку, де проводився майстерклас “Спілкуємося з тваринами зоокуточку”, “Наші маленькі улюбленці”.
Під час практики були проведені екскурсії для дітей табору відпочинку з
денним перебуванням “Веселий вулик” КЗО “Навчально-виховний комплекс №
106 “Середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад (дитячий
садок)” Дніпровської міської ради (60 дітей); табору відпочинку з денним
перебуванням “Веселкова країна”, що працює на базі КЗО “Середня
загальноосвітня школа № 123” Дніпровської міської ради (60 дітей).
Була проведена також екскурсія для студентів біолого-екологічного
факультету (спеціальність “Середня освіта: біологія та здоров’я людини”)
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, під час якої
студенти ознайомилися з особливостями та основними напрямами діяльності
закладу позашкільної освіти екологічного спрямування (10 студентів).
Всеукраїнський профільний табір “Юннат”
З метою активізації роботи за сільськогосподарським напрямком та з
національно-патріотичного виховання, участі молоді у STEM-освіті з
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агробіологічного профілю, а також підтримки обдарованих і талановитих дітей
на базі– НЕНЦ) пройшли:
- з 10 по 13 червня 2019 року – Всеукраїнський зліт юних дослідниківприрородознавців;
- з 17 по 20 червня 2019 року – Всеукраїнський збір лідерів дитячого
екологічного парламенту;
- з 24 по 27 червня 2019 року – Всеукраїнський фестиваль патріотичних
дій.
У заходах взяли участь 13 учнів закладів зальної середньої та вихованців
закладів позашкільної еколого-натуралістичної освіти Дніпропетровської
області з міст: Кам’янського та Марганця; районів: Верхньодніпровського,
Дніпровського та Солонянського; Криничанської об’єднаної територіальної
громади.
Організатор участі 3 команд у заходах - КЗО “ОЕНЦДУМ”.
Проведення обласної науково-просвітницької практики на базі Науковонавчального центру “Присамарський біосферний, біогеоценологічний
стаціонар ім. О.Л.Бельгарда” Дніпровського національного університету ім.
О.Гончара (інформація про захід розміщена у 7 розділі звіту)
Всеукраїнський форум юних натуралістів у Міжнародному дитячому
центрі “Артек” З 31 травня по 20 червня на базі міжнародного табору
“Артек” відбувся форум юних натуралістів, в якому взяли участь юннати
Дніпропетровщини А саме юннати КПНЗ “ Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, вихованці КЗ
“Міський ЕНЦДУМ Марганецької міської ради” та юннати КЗО “ОЕНЦДУМ”.
Всього шість дітей, яки були призерами обласних та Всеукраїнських конкурсів.
КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської ради
Літо 2019 року для вихованців закладу розпочалося зі свята “Подорож в
країну дитинства”, присвяченого Міжнародному дню захисту дітей.
Приймаючи участь у вікторинах, розгадуючи загадки під час пошуків скарбів
літа, діти в ігровій формі згадали правила поведінки у природі, а наприкінці
всіх чекав вибуховий піратський флеш-моб. (Приняли участь 40 юннатів)
Для гуртківців та вихованців закладів відпочинку з денним
перебуваннямна базі установ освіти містапедагоги Дитячого екологічного
центрузапропонували екологічну програму “Світ природи-дивний світ”. В
рамках цієї пізнавальної програми були запропоновані такі заходи:

Екскурсії в Народний міжшкільний екологічний музей:
«Скіфський степ: минуле, сьогодення, майбутнє»,
«Українська хата здоров'ям багата»,
«Українська світлиця – на столі паляниця»,
«Заповідними стежками рідного краю»,
«Дніпропетровщина заповідна».
Подорож екологічною стежиною ДЕЦ “До рідної природи - з розумом і
серцем! ” включала в себе знайомство з видовим складом дерев і кущів
дендрарію, колекцією водно-болотних рослин та мешканцями штучної
водойми, колекцією декоративно-квіткових та лікарських рослин
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Під час майстер-класів “Водограй творчості”, “До джерел народної
творчості” діти власноруч виготовляли об'ємні поробки з паперу: яскраві золоті
рибки, милі сонечка, різнобарвні папуги та інші сувеніри, які будуть нагадувати
їм про Дитячий екологічний центр.
В червні, липні учасниками нашої екологічної програми стали438
юннатів Дитячого екологічного центру та 748 вихованців літніх таборів таких
закладів освіти міста: СЗШ №7, №18, №19, №21, №28, №35, №44, НВК №5,
№25, №26. Також відвідали наш заклад і студенти Енергетичного коледжу м.
Кам'янське і вихованці літнього табору с. Єлизаветівка.
КЗ “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”
З 03 червня по 28 серпня на базі закладу була організована робота літньої
природничої школи для обдарованих дітей “Степ”. За час роботи школи її
слухачами були 116 дітей. З метою вивчення природи Нікопольщини були
організовані 3 одноденних похода та один 3-денний. Відкриттям для юннатів
та педагогів центру стала балка у районі села Вишетарасівка. Великі цілинні
ділянки степу, незвичайні береги Каховського водосховища. Юннати змогли на
власні очі побачити розшарування ґрунту геологічних епох. Діти зібрали
матеріали для виготовлення колекції геологічних порід. В експедиції взяли
участь 18 юннатів та 4 педагога центру.
З метою вивчення природи інших регіонів України був організований
багатоденний похід. 14 юннатів у супроводі директора КЗ «НМЕНЦ»
Третьякова Ю.Ю. та керівника гуртків Канчука І.І. побували у Карпатах. Табір
стояв недалеко від села Лазощина. За час походу юннати здійснили сходження
на г. Говерлу та г. Петрос. Вивчали ентомологічний склад фауни Карпат,
зібрали колекцію комах. В місті Яремча відвідали краєзнавчий музей.
ЕНЦ тісно співпрацює з загальноосвітніми школами міста. Під час роботи
літніх оздоровчих таборів ми проводили розважально-пізнавальні екскурсії до
живого куточку та музею природи центру та віртуальну подорож «Стежками
рідного краю». Слухачі літньої школи виконували роль екскурсоводів, що дало
їм можливість закріпити отриманні знання з біології та природознавства. За
червень у нас в гостях побували 340 учнів, які відпочивали в шкільних таборах.
КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда
Екологічна та природоохоронна робота була спрямована на участь юннатів
та учнів шкіл в конкурсах та акціях.
Найбільш поширеною формою природоохоронної та екологічної роботи
залишається проведення різноманітних виходів в природу (екскурсії,
експедиції, походи). Було проведено 45 екскурсій в природу: «Вивчаємо малі
річки нашої Батьківщини», «Стежинами рідного краю», «Ліс – джерело усіх
чудес», «Тваринний світ Кочерезького лісництва», «Орнітологічний світ парку
1 Травня», «Рослинний світ парку 1 Травня», «Правила збирання та
зберіганнялікарських рослин», «Збирання комах-шкідників», трудові експедиції
по розчищенню та упорядкуванню природного джерела на р. Вовча, цикл
екскурсійна р. Вовча, Самара та Гніздка, на малу екологічну стежку, «Дуби –
величні пам’ятки історії», цикл екскурсій «Операція «Мурашка», цикл
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екскурсій до Павлоградського лісгоспу «Збережемо соснові насадження
регіону».
В межах акцій «До чистих джерел» та «Мала річка моєї Батьківщини»
юннати та педагоги провели експедиції з вивчення екологічного стану р. Вовча,
Гніздка та Самара. Юннати вивчали комах, птахів, прибережну рослинність,
збирали гербарії лікарських та отруйних рослин. Проведено цикл трудових
десантів по очищенню прибережних територій від сміття та агітаційну роботу
серед відпочиваючих жителів міста на центральному пляжі.
В липні – початок серпня вихованці СЮН взяли участь в
#підкоріньchallendge, запропонованому міським головою А. О. Вершиною.
Зокрема було проведено 12 рейдів по виявленню амброзії та 5 трудових
десантів по знищенню зеленого агресора. Це висвітлювалося на сторінках соц.
мереж та в сюжетах новин місцевого телеканалу ПТРК.
З метою оздоровлення та відпочинку дітей заняття проводилися на
природі, в еко-класі на подвір’ї СЮН та на навчально-дослідній ділянці.
В роботі з дітьми багато уваги приділялося ігровим та пізнавальним
програмам, квестам, майстер-класам: Також проводились екскурсії для
районних шкіл, дитячих садків та родин з дітьми.
КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” КМР
У 2019 році влітку на базі СЮН працювала Міська літня біологічна школа
за відділеннями: зоологічне, екологічне, гідрологічне, ландшафтного дизайну,
квітникарства та овочівництва; де використовувались різноманітні сучасні
форми роботи та виховання національної свідомості, організація навчання та
відпочинку вихованців шляхом проведення польових зборів, експедицій,
конкурсів, акцій, навчальних екскурсій.
Робота Школи була спрямована на проведення комплексних
моніторингових досліджень природних та урбанізованих екосистем
промислового міста, роботи в лабораторіях Криворізького державного
педагогічного університету.
Багато часу керівники відділень проводили в експедиційній діяльності по
Покровському району м. Кривого Рогу. Також к.б.н., с.н.с., завідуючою відділу
інтродукції та акліматизації рослин Криворізького ботанічного саду НАН
України Бойко Людмилою Іванівною в оранжереї був проведений польовий
практикум для учнів відділення ландшафтного дизайну.
Активно співпрацюють учні відділення гідробіології з ГС «Екологічна
рада Криворіжжя». Голова організації, він же і екологічний інспектор
Криворіжжя, Маяков Йосип Дмитрович особисто допомагав із проведенням
екологічного моніторингу р.Саксагань. Для юних дослідників гідробіологічного
відділу було проведено ряд «Зустрічей в лекторії», де Маяков Й.Д. проводив
презентаційні виступи про екологічні проблеми річок Саксагані та Інгульця.
Сплановані та проведені ряд виходів-екскурсій до берегу ріки Саксагань, в
районі парку «Шахтарський» та Божедарівського мосту. Взяті проби
джерельної, ставкової та річкової води для досліджень (проведені
органолептичні дослідження, визначення рН води, вміст кисню в воді, вміст
нітратів та нітритів, аміаку та фосфатів в лабораторії СЮН). Для оформлення
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результатів НДР Маяков Й.Д. надав результати аналізів води р. Саксагань,
проведені міською лабораторією. Вихованець гуртка «Основи гідробіології» та
учень ЛБШ гідробіологічного відділу Сухомлин Дмитро, для виконання
завдань НДР, був присутнім під час забору проб води річки Саксагань в районі
Божедарівського
мосту,
що
проводились
міською
лабораторією
санепідемстанції. На основі проведеної роботи в лабораторії СЮН розроблені
«Інструктивні картки» для проведення досліджень. Дослідження проводяться
на протязі червень – серпень, за результатами формується НДР «Екологічна
оцінка стану відкритих водойм Покровського району Кривого Рогу» та звітні
матеріали в руслі природоохоронних акцій «До чистих джерел» та «Мала річка
моєї Батьківщини».
У відділенні зоології були проведені різноманітні форми навчання:
ознайомлювальна екскурсія в куточок живої природи, на навчально-дослідні
земельні ділянки; практичні заняття по догляду за тваринами живого куточка,
екскурсія по вул.Стасова у сквер хвойних насаджень біля ш. Ювілейна з метою
ознайомлення учнів з орнітофауною Криворіжжя; складання картосхем
розміщення в населеному пункті гнізд ворон, грачів, галок, голубів; місць
годівлі птахів в населеному пункті і в найближчих околицях; організація і
проведення екологічного моніторингу.
Активно працювали екскурсійні майданчики парків та скверів
Покровського району, які відвідували школярі міста.
Організація і проведення еколого-польової практики для учнів відділення
квітникарства передбачала роботу з дітьми в природі, роботу на навчальнодослідній земельній ділянці, роботу в теплиці. Оскільки більшість навчальних
закладів м. Кривого Рога не мають НДЗД, залучення учнів для навчання на
СЮН в літній біологічній школі та здійснення практичної роботи по
постановці і проведення дослідів є ефективною формою співпраці між закладом
позашкільної освіти і школою.
У червні-липні для пришкільних таборів міста проводилась виховна робота
з відродження національних обрядів та звичаїв. Керівники гуртків СЮН
провели тематичні виховні заходи з виховання національної свідомості: «Квіти
– символи України», «Віночок оберегів», «Щасливе дитинство – майбутнє
країни». Перед святом «Трійці» учні відділення квітникарства, ландшафтного
дизайну брали участь у виховному заході «Сплітаймо віночок …», а для дітей
пришкільних таборів провели зустрічі в фітобарі «Аромат лікарських трав
степового міста».
КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради
Літо розпочинається Днем захисту дітей. 03.06.2019 юннати СЮН
провели масовий захід « Еко-квест « Увійди в природу другом… ». Під час
заходу юннати мандрували по станціям: Ерудит, Берегиня, Знавці природи,
Слідопит, Квіткограй, Таємна скринька. У заході прийняли участь 8 команд,
учні шкіл №№ 6,31,62,101,105, НВК №№102,104,72. На кожній станції
команди отримували і виконували завдання.
Було проведено майстер клас з петриківського розпису. Захід було
проведено на базі КЗО НВК № 102, було охоплено 45 учнів, також майстер-
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клас з аплікації « Я квітами прикрашу світ», захід проходив на базі КЗО СЗШ
№ 50, в якому взяли участь 35 учнів, захід, присвячений Дню Конституції
«Великі права маленької людини», у заході взяли участь учні пришкільного
табору КЗО СЗШ № 123, захід проходив на базі СЮН за участю 30 учнів.
КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”
Дніпровської районної ради
Активно велася оздоровча робота в пришкільних таборах КЗ Обухівська
ЗОШ№1, КЗ Горянівський НВК, КЗ Підгородненський НВК№3 та інших. Для
дітей проводилися екскурсії до м.Дніпро, історико-культурних центрів
Дніпропетровщини (Петриківка, Галушківка).
Працівники Центру гостинно зустрічали дітей з шкільних оздоровчих
таборів Дніпровського району та міста.
Для дітей в Центрі проводилися різноманітні пізнавально-розважальні
заходи, екскурсії по навчальним лабораторіях, відпочинок в комплексі
«Апітерапевт», катання на конях, вікторини, конкурси, естафети, ігрові
програми, де кожен учень мав змогу показати свої розумові, артистичні,
спортивні здібності та отримати солодкі призи.
КПНЗ “Криничанський Центр учнівської молоді” Криничанської
селищної ради
Першого червня в смт. Кринички в центральному парку відбувся ІІ
Децентралізаційний фестиваль «SMILE FEST», участь у якому взяли вихованці
та керівники ЦУМ. Фестиваль відкрив традиційний забіг «Діти Криничанщини
за здоровий та активний спосіб життя», започаткований в 2017 році. Діти
пробігли від Криничанської СЗШ №1 до центральної площі, близько двох
кілометрів.
Керівники гуртків проводили безкоштовні майстер-класи на будь-який смак.
Показові виступи організували вихованці Криничанського ЦУМ (гурток
«Карате-До»), яку тренує керівник гуртка, майстер спорту з карате, чемпіон
України, чемпіон Європи Андрій Савченко.
Вихованці взяли участь у святковому концерті дитячих колективів
Криничанської ОТГ та були нагороджені грамотами за досягнення.
«Талант і творчість - неповторна сила, що світ ведуть у майбуття!» - під
таким гаслом 03 та 04 червня 2019 року в Криничанському Центрі учнівської
молоді відбувся захід для школярів Криничанської СЗШ І-ІІІ ступенів №1
відкриття табору- «Асорті талантів». Діти змагалися в танцювальному,
театральному, художньому, спортивному конкурсах. А також мали змогу
повеселитися на дискотеці.
Під гаслом дружби пройшли заходи для учнів Криничанської СЗШ І-ІІІ
ступенів №1 та Криничанської СЗШ І-ІІІ ступенів №2. На цьому заході кожен
хлопчик і дівчинка хотіли здружитися і прагнули цього. Діти прийняли участь в
іграх, конкурсах, розвагах та святковій дискотеці. Переглянули мультики про
дружбу. Провели вікторину «Хто з ким дружить», а ще гру «Мікрофон»:
«ситуації – як ти вчиниш, коли…».
Цікавим був масовий захід «Краса - дівоча коса», мета якого повернути
життя одному з призабутих звичаїв нашого народу – вшануванню дівочої коси.
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Дівоча коса – символ глибокого духу, дівочої цнотливості, символ дівування та
охайності, чистоти, чепурливості, краси і честі української дівчинки. Тож, щоб
виховати у дівчаток честь і гідність, а у хлопчиків пошану до дівчат та
познайомити з одним із найдавнішим звичаєм нашого народу і відбувся цей
захід. Діти переглянули фільми, мультики про косу, а ще прийняли участь у
конкурсі, під час якого хлопці робили зачіски дівчаткам. А потім провели
перемірювання волосся у дівчат та визначали переможницю. Працював
окремий столик, де дітям робили аквагрим.
Криничанський Центр учнівської молоді відвідали вихованці дитячого
садочка «Сонечко». Дітям провели екскурсію в історико-краєзнавчому музеї, де
вони мали змогу ознайомитися та власноруч доторкнутися до старовинних
речей побуту. У «Світлиці Хліба» дітям розповіли про те, як з’являється хліб на
нашому столі, про історію хліборобства, про знаряддя праці хліборобів.
Діти взяли участь у майстер-класі, де своїми руками зробили іграшку – зайчик
на пальчик, першу іграшку, яку колись мама робила своїми руками для свого
малюка«Зелена планета – наш дім» - такою була тема зустрічі 13 червня 2019
року з учнями Криничанської СЗШ І-ІІІ ступенів №1.
Природа щедра до нас. Усе, що ми маємо – від неї. Але, якщо людство
продовжуватиме зневажати природу, воно може опинитися в складному
становищі. І саме, на святі «Зелена планета – наш дім», ми спробували донести
і дали зрозуміти вихованцям, що очікує нашу планету, як зберегти її багатства і
красу. Спробували подивитися на проблеми планети Земля і землян подорослому.
Діти взяли участь в екологічній грі «Світ в твоїх руках», вони мали змогу
своїми руками створити частинку маленької зеленої планети: виготовили квіти,
тваринок, птахів, метеликів з паперу.
КЗ “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”
Марганецької міської ради
В ЕНЦ м.Марганець на період з 01 червня по 21 червня 2019 року було
проведено заходи, майстер-класи природоохоронного спрямування, до участі в
яких було залучено 460 учнів загальноосвітніх закладів міста.
Для творчо обдарованих дітей працював табір «Юний еколог».
Проведені заходи мали еколого-натуралістичне спрямування та
оздоровчо-розважальний напрям. До програми входили наступні заходи:
Свято «День юного натураліста»;
Свято «Різнокольорове літечко»;
Фізкультрозваги на свіжому повітрі «Найспритніший», «Веселі
козачата», «Я за здоровий спосіб життя», «Вода – основа життя»;
Конкурси та вікторини на свіжому повітрі «Юний ботанік», «Юний
зоолог», «Кращий орнітолог», «Кращий ентомолог», «Кращий знавець дикої
фауни»;
Урочиста лінійка до Дня Конституції;
Екскурсії у природу «Орнітофауна парків міста», «Рідкісні і
зникаючі рослини м. Марганець», «Паркова рослинність», «Антропогенна
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рослинність Марганця», «Рослини-рудеранти», «Рослини-символи України»,
«Урбанофлора міста» та інші;
Екскурсії до галереї кімнатних рослин, живого куточку, кабінету
акваріумістики, музею Хліба ЕНЦ;
Комплексні екологічні експедиції «Екологічна стежина»;
Відпочинок на узбережжі Каховського водосховища;
Навчально-польова практика.
ІХ. Аналіз роботи організаційних форм освітнього процесу за
основними профілями діяльності в закладах позашкільної освіти та в
закладах загальної середньої освіти (мережа, профільність, зміст).
9.1. У 2019 році мережа творчих учнівських об’єднань екологонатуралістичного напряму в СЮН/ЕНЦ Дніпропетровської області складала
391 гурток (на 15 гуртків менше, ніж у 2018 році), в яких різними формами
екологічної діяльності були охоплені 5225 вихованців за всіма віковими
рівнями (кількість дітей зменшилася на 409) і склала:
дошкільного віку – 34 гуртка /526 вихованців (кількість гуртків
зменшилася на 6 в порівнянні з 2018 роком, кількість дітей знизилася на 92
дитини);
молодшого вікового рівня – 98 гуртків/1295 вихованців (зменшення
на 6 гуртків, 166 вихованців);
основного вікового рівня – 208 гуртків /2869 вихованців (збільшення
на 1 гурток, зменшення вихованців на 48 дітей) ;
вищого вікового рівня – 51 гурток / 535 вихованців (зменшення на 4
гуртки, 103 вихованця).
Творчі учнівські об’єднання в СЮН/ЕНЦ області працювали за
напрямами:
загально-біологічним – 161 гурток / 2137 вихованців (зменшення в
на 6 гуртків, 188 дітей);
екологічним – 85 гуртків/1289 вихованців (збільшення на 2 гуртки,
12 дітей);
сільськогосподарським – 27 гуртків / 344 вихованця (зменшення на
4 гуртки, 89 дітей);
декоративно-ужитковим – 26 гуртків /335 вихованців (збільшення
на 2 гуртки, 15 вихованців);
квітково-декоративним – 51 гурток / 680 вихованців (зменшення на
8 гуртків, 108 вихованців);
нетрадиційні нові форми – 40 гуртків / 588 вихованця (зменшення
на 2 гуртки, 66 вихованців);
інших гуртків – 1 гурток, 15 вихованців, у 2018 року цього профілю
не було.
Робота творчих учнівських об’єднань здійснювалася за 79 профілями, що в
порівнянні з 2018 роком менше на 15 профілів гуртків.

119

В 2019 році робота гуртків еколого-натуралістичного напряму була
організована в закладах загальної середньої освіти області. Всього в них
працювало 75 гуртків, які охоплювали 1139 вихованця (зменшення на 15
гуртків, 159 вихованців).
На базі комплексних ЗПО в 2019 році працювало 54 екологонатуралістичних творчих учнівських об’єднання з охопленням 747 вихованців
(зменшення на 19 гуртків, 292 вихованця).
Всього в 2019 році в закладах освіти Дніпропетровської області діяло 520
творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного профілю, в яких
додаткову освіту з природних дисциплін отримували 7111 вихованців
(зменшення на 49 гуртків, 860 дітей).
Кількісні показники еколого-натуралістичних учнівських об’єднань в
закладах освіти Дніпропетровської області у 2019 році
Типи закладів

Заклади позашкільної
еколого-натуралістичної
освіти
Заклади загальної
середньої освіти
Комплексні заклади
позашкільної овіти
Всього в закладах
освіти

Кількість
гуртків

Кількість
дітей

І рік навч.
гуртків/
дітей

ІІ рік навч.
гуртків/дітей

391

5225

318/4371

73/854

75

1139

45/669

30/470

54

747

37/504

17/243

520

7111

400/5544

120/1567

9.2. Профільність творчих учнівських об’єднань в мережі закладів
позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування
Дніпропетровської області в 2019 році
К-сть
профілів

Профільність гуртків

Кількість
груп/дітей

Екологічний профіль
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Юні друзі природи
Юні екологи
Юні охоронці природи
Екологічна біохімія
Основи екологічних знань
Основи екологічної науково-дослідницької діяльності
Екологічне-краєзнавство
Дослідник довкілля
Екологи-краєзнавці

31/436
14/165
21/290
2/21
6/71
1/5
4/61
2/27
1/15
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10.
11.

Людина і довкілля
Юний дослідник
Всього

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

Біологічний профіль
Юні дослідники біорізноманіття
Геологічне краєзнавство
Основи біології
Юні акваріумісти
Основи біоетики
Неорганічна хімія
Основи здорового способу життя
Любування природою
Юні орнітологи
Любителі домашніх тварин
Юні ботаніки
Юні біохіміки
Юні знавці лікарських рослин
Юні фізіологи рослин
Природознавство для дошкільників
Природа рідного краю
Валеологія
Любителі декоративних і свійських тварин
Юні зоологи
Лікарські рослини
Дендрологія з основами озеленення
Загальна біологія
Біологія людини
Юні психологи
Юні хіміки
Юні хіміки. Хімія з основами електрохімії
Сучасні біотехнології
Основи гідробіології
Юні лісівники
Основи хімічної науково-дослідницької діяльності
Всього
Квітково-декоративний профіль
Юні аматори зеленої архітектури
Флористика
Флористика і фітодизайн інтер’єру
Юні квітникарі
Юні квітникарі-аранжувальники
Фітодизайн
Всього:

1/15
2/20
85/1126
2/12
1/12
6/58
5/61
4/57
1/10
1/10
1/10
4/54
2/32
3/36
1/15
4/60
3/34
24/386
7/100
11/145
11/ 296
8 / 111
8/112
5/75
4/45
6/84
2/30
3/40
4/20
3/35
6/82
9/110
1/5
161/2137
9/111
8/120
4/54
26/342
2/27
2/26
51/680
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.

Сільськогосподарський профіль
Птахівництво
Птахівництво з основами ветеринарії
Юні кролівники
Юні агрохіміки
Юні рослинники
Основи ветеринарної медицини
Юні садівники
Юні овочівники
Всього

1/15
3/41
4/57
7/79
4/52
4/46
1/15
3/36
27/344

Всього

2/24
1/12
1/15
1/12
7/99
1/15
1/15
2/20
5/63
3/36
2/24
26/335

Декоративно-ужитковий профіль
Гурток народної творчості
Бісероплетіння
Мистецтво нашого народу
Українська народна вишивка
Декоратвно-ужиткове мистецтво
Народна творчість
Виготовлення сувенірів
Різьблення по дереву
Петриківський розпис
Плетіння та аплікація соломкою
Народні ремесла України
Нестандартні форми роботи гуртків
Екологічний відеолекторій
Еколого-естетична студія
Фотонатуралісти
Основи комп’ютерного моделювання з хімікобіологічним нахилом
Еколекторій “Всесвіт”
Екологічна агітбригада
Студія екологічного дизайну
Екологічний театр
Фотоекологи
Я і Україна
Основи інформаційних технологій
Екосвіт

3/38
7/85
3/45
3/45

Всього

10/200
2/24
4/54
3/40
2/22
1/10
1/15
1/10
40/588

РАЗОМ

1/15
391/5225

Інші гуртки
Образотворче мистецтво
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9.3. Динаміка гуртків
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9.4. Тематика досліджень та спостережень за профілями.
Інформація про проведення досліджень відповідно до основних профілів діяльності
закладів позашкільної еколого-натуралістичної освіти області розміщується у
відповідних розділах звіту

9.5. Приклади кращих гуртків (за профілями та рівнями)
Початковий рівень
Гурток “Природознавство для дошкільників” (керівники Земскова Л.О.,
Скуріхіна О.П.) працює на базі комунального закладу “Дитячий екологічний
центр” Камянської міської ради. Програма гуртка затверджена наказом
департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації у 2018
році.
Основна мета роботи гуртка – виховання любові, чуйності до всього
живого, культури поведінки, відповідальності за свої вчинки по відношенню до
природи. Почуття любові, бережливого ставлення до природи формується з
раннього дитинства. На заняттях гуртів через емоційне сприйняття
навколишнього світу послідовно формується у дітей екологічна етика,
екологічна свідомість.
Методика проведення занять в гуртках відповідає віковим особливостям
дітей. Керівники залучають дітей до вивчення природи за допомогою різних
методів: спостережень, екскурсій в природу, нескладних дослідів, бесід,
екологічних хвилинок, творчих завдань, малювання, ігротеки, перегляду
відеофільмів та презентацій. На заняттях гуртка вихованці доглядають за
кімнатними рослинами і тваринами куточка живої природи, підгодовують
птахів взимку.
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Крім того проводяться екскурсії в природу, на яких керівники вчать дітей
бачити і розуміти природу: впізнати дерево, квітку, кущ, - це по силам
маленьким дослідникам. В програмі гуртка є обов’язкова екскурсія в Дитячий
екологічний центр і Міжшкільний екологічний музей.
Кожне заняття керівники проводять в ігровій формі. Це ігри – “Планета,
на якій ми живемо”, “Подорож краплинки”, “Абетка природи”, “Весна. Ознаки
весни”, “Лелеки – наші друзі”, “Мурашка-хвалько”.
Вихованці гуртків беруть активну участь в конкурсах “Птахи – наші
друзі”, “Годівничка”, “Допоможи птахам”, “Галерея кімнатних рослин”.
Основний рівень
Гурток "Екологічне краєзнавство" (керівник Канчук І.І.) працює на базі
КЗ “Нікопольський міський ЕНЦ” за програмою “Екологічне краєзнавство”,
що схвалена для використання в позашкільних навчальних закладах. (лист
ІМЗО від 06.06.2018 № 22.1/12-Г-306). Програма гуртка передбачає
ознайомлення вихованців з основами екологічних знань і природоохоронною
діяльністю людини. Ця сукупність знань становить базу для системного
підходу у формуванні екологічної обізнаності вихованців.
Метою роботи гуртка є ознайомлення з історією рідного краю, геологією
та ландшафтами, наземною фауною як вцілілих природних систем, так і систем,
що потерпіли зміни внаслідок діяльності людини, особливостями побудови
екосистем, вивчення антропогенного впливу на природні ландшафти.
Гаслом гуртка є заклик “Відкрийте для себе Нікопольщину!”, а саме
туристко-рекреаційний потенціал м. Нікополя та Нікопольського району.
Туризм є пріоритетною галуззю розвитку м. Нікополя в майбутньому та
залучення інвестицій в Нікопольський регіон.
В роботі гуртка використовувались різні форми: вивчення теоретичного
матеріалу, практичні заняття, одноденні походи та кількаденні експедиції
зоологічної тематики по різноманітним біотопах Нікопольського району, ігри,
вікторини, ранки, свята, робота з роздатковим матеріалом, проведення
екскурсій, туристичні ігри з орієнтування на місцевості та робота з гірськорятувальним спорядженням.
Практична робота гуртка базується на роботі з топографічними та
супутниковими картами; з гірсько-рятувальним спорядженням і реалізується
під час проведення екологічних походів. Основні базові території досліджень долини річок Базавлук, Кам'янка, Солона Томаківка, Велика та Мала Кам'янки,
Сухий Чортомлик, Базавлучок, Марганецькі плавні. За останній рік було
відкрито два нових напрямки походів. Перший - район села Старозаводське.
Тут проходить вивчення новоутворених біотопів, що виникли внаслідок роботи
Покровського ГОКу. Умовна назва "Штучні гори". Інший напрямок - район
села Вишетарасівка - узбережжя Каховського водосховища, де на
багатокілометрових схилах збереглася первинна екосистема. Тут же у великій
кількості мали місце знахідки скаменілостей скелетів стародавніх тварин та
сліди стародавніх людських культур.
Всього проведено близько 25 походів з метою вивчення природи та
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ландшафтів Нікопольського району.
Юннати гуртка брали також участь у багатоденних походах з метою
вивчення природи інших регіонів України. У звітному році було проведено 2
таких походи: в липні 2019 року був проведений багатоденний похід до
Чорногорського хребта Карпатських гір з підйомом на вершини Говерла та
Петрос, в вересні на Арабатську стрілку. В цьому році продовжили розвиток
такого напрямку, як велопоходи. Такі походи дають змогу за один день покрити
більшу територію, спостерігати різноманітні ділянки ландшафтів. Було
проведено 3 велопоходи: околиці міста Марганець, узбережжя Каховського
водосховища, балка поблизу села Вишетарасівка.
Вихованці гуртка займаються природоохоронною та дослідницькою
роботою. Так, восени, під час походів у рамках акції "Посади дерево"
проводилась висадка посадкового матеріалу - переважно дубові насадження
(Борисівська балка, узбережжя Каховського водосховища).
Гуртківці брали участь у обласних конкурсах юних натуралістів у
номінаціях: "Ліси для нащадків", "Біощит", обласному етапі Всеукраїнського
фестивалю "Україна-сад".
Гурток “Любителі декоративних та свійських тварин” (керівник
Гуменюк Л.М.) працює на базі КПНЗ “Станція юних натуралістів”
м. Павлограда за програмою, затвердженою наказом департаментом освіти і
науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації у 2018 р.
Основною метою гуртка є вивчення біологічних особливостей
декоративних і свійських тварин, історії їх одомашнення, умов утримання і
розведення в неволі, виховання любові до природи та почуття відповідальності
за живі істоти, прищеплення юннатам навичок експериментальної та
дослідницької роботи.
Також під час роботи гуртка приділяється багато уваги становленню
особистості гуртківців, а саме: розвитку творчих рис характеру,
комунікаційних здібностей, здатності до творчої співпраці в колективі.
Вихованню творчої особистості сприяють чисельні форми і методи
позашкільного екологічного виховання які використовуються під час роботи
гуртка. Одними з таких інноваційних форм є проведення екологічних
конференцій “День юного натураліста”, “Енергозберігаючі технології
планети”, “Земля – наш спільний дім”, круглих столів “Екологічне середовище
нашого краю”.
Даний гурток дає змогу юннатам познайомитися з декоративними
тваринами, яких діти утримують вдома та у куточку живої природи, отримати
початкові навички у проведенні дослідницьких робіт, експериментів,
спостережень.
При проведенні занять теоретичний матеріал поєднується з практичними
завданнями: проведенням дослідів, спостережень у зоокуточку та у природніх
умовах, виконанням робіт по догляду за тваринами. Гуртківці мають змогу
отримати знання по підбору кормів, складанню раціонів та технологій годівлі
тварин
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У роботі гуртка застосовуються різні форми і методи навчання та
виховання. Крім лекцій, семінарських та практичних занять, проводяться також
рольові ігри, виставки творчих робіт, семінарські заняття, а також різноманітні
екскурсії.
Так, під час осінніх канікул разом з учасниками гуртка “Юні друзі
природи” було проведено екскурсію до місцевого парку Першого травня –
природній перлині нашого міста Павлограда. В ході екскурсії учасники гуртка
“Любителі декоративних і свійських тварин” з радістю ділилися знаннями та
позитивними емоція з молодшими товаришами, вони мали змогу провести
спостереження за сезонними змінами у природі, розвісити попередньо
виготовлені годівнички для птахів, які мешкають цього року на території парку.
Кожного року на День міста та на замовлення закладів середньої освіти
проводимо ознайомчі екскурсії “Різноманітний світ тварин на станції юних
натуралістів ”.
Особливу увагу, як зазначалося раніше, приділяється екологічному
вихованню. Так гуртківці взяли участь у Всеукраїнському конкурсі “Гуманне
ставлення до тварин”, в обласному етапі природоохоронної акції “Годівничка”.
До Всесвітнього дня води було проведено засідання круглого столу
“Декларація води”, впродовж роботи було розроблено перелік заходів щодо
збереження водних ресурсів планети.
В період з 11 лютого до 30 березня 2019 року вихованці гуртка взяли
участь в Екологічному моніторингу пінгвінів Антарктиди. Дана дослідницька
робота проводилася Національним антарктичним науковим центром та
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді. Діти на
практиці випробували себе й отримали досвід роботи в міжнародному
науковому проекті та долучилися до зусиль науковців з різних країн по
збереженню живої природи планети. Отримали сертифікат учасника
моніторингу.
На заняттях гуртка виховується любов до природи рідного краю.
Вихованці гуртка “Любителі декоративних і свійських тварин” брали активну
участь в проведенні на СЮН міських екологічних конкурсів та акцій (міський
еко-квест “Доля природи в твоїх руках”, “Знай, люби, бережи”); масових
виховних заходів:“Стрітення”, “Масляна”, “День зустрічі птахів”, “Ввійди в
природу другом”, “Всесвітній день тварин”, “День юного натураліста”,
“Яскраві барви осені”, “Первоцвітам охорону та турботу”, “День довкілля”,
“Дім для птахів”, “Годівничка”, “Допоможи зимуючим птахам”, “Охорона та
приваблення перелітних птахів”, “День сім’ї”, “На захист безпритульних
тварин”, “Твори добро”.
Вищий рівень
Гурток “Основи екологічної науково-дослідницької діяльності” працює
на базі комунального закладу “Міський ЕНЦДУМ Марганецької міської ради
Дніпропетровської області” (керівник гуртка Панченко С.В.).
Програма гуртка спрямована на всебічну підготовку юннатів до науководослідницької діяльності в галузі екології. Під час роботи гуртка вихованці
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опановують алгоритм здійснення дослідження, ґрунтовно розглядаються
методологія, методи і сучасні засоби його проведення. Навчання у гуртку
сприяє творчому й інтелектуальному розвитку особистості у процесі науководослідницької роботи, вмінню проводити науково-дослідницьку роботу, вільно
оперувати науковими знаннями, законами, теоріями та сприяє задоволенню
потреб у творчій самореалізації та саморозвитку особистості.
Вихованці мають перемоги на конкурсах – захистах науководослідницьких робіт МАН (ІІ місце), науково-технічній конференції “Наукова
весна - 2019” за темою “Екологічні проблеми регіону”, що відбулася на базі
Національного
технічного
університету
“Дніпровська
політехніка”,
Всеукраїнському конкурсі юних зоологів і тваринників (ІІІ місце), у VІІ
Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних зоологів (І
місце), конкурсі фоторобіт “Дивовижна фауна України”, Всеукраїнському
екологічному конкурсі “Мала річка моєї батьківщини” (І місце), обласному
природоохоронному конкурсі “Природна скарбниця Придніпров’я” (номінація
“Первоцвіти Дніпропетровщини”, І місце).
Х. Неформальна екологічна освіта та виховання
10.1. Дитячі громадські екологічні та природоохоронні організації та
об’єднання
ЗПО
КЗ “ДЕЦ” Кам’янської
МР

КПНЗ “СЮН
Покровського району”
Криворізької міської
ради
КПНЗ “СЮН
Тернівського району”
Криворізької міської
ради
КЗ “МЕНЦДУМ”
КЗ “НМЕНЦ”
КЗ “ЦЕНТУМ” ДРР
КНЗ “Криничанський
ЦУМ”

Організації та об’єднання
Співпрацює з Всеукраїнською екологічною лігою,
Українським
товариством
охорони
птахів,
Кам’янською громадською екологічною організацією
“Голос природи”
Співпрацює з громадською організацією “Зелений
центр Метінвест”, громадською спілкою “Екологічна
рада Криворіжжя”
співпрацює з громадською організацією “Зелений
центр Метінвест”

Працює наукове товариство учнів “Інтелект”
Співпрацює
з
громадськими
організаціями
“Громадський дозор” та “Фонд Дніпра”
працює дитяча екологічна громадська організація
“ФЛОРА”
Співпрацює з молодіжною громадською організацією
“Корінь екології”
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На базі КЗ “ЦЕНТУМ” ДРР працює дитяча екологічна громадська
організація “ФЛОРА”. Метою її роботи є підтримка дітей та молоді у їх
прагненні змінити себе та навколишній світ на краще.
Організація досягає своїх цілей шляхом проведення екологічних
марафонів, десантів, експедицій. Екологічне виховання та освіта школярів
здійснюється шляхом проведення екологічних вікторин, конкурсів, ігор,
семінарів, конференцій та занять творчих об’єднань на екологічну тематику.
У вересні-жовтні 2019 р. в школах було проведено наступні заходи:
- “Про що шумить ліс” (КЗ “Підгородненський НВК № 4”);
- “Екскурсія до балки з метою екологічного контролю стихійних звалищ”
(КЗ “Шевченківська ЗОШ”);
- “Птах року 2019 – грак” (КЗ “Підгородненський НВК № 3”);
- “Національно-патріотична гра “Паросток”, майстер-клас від ветеранів
АТО по виготовленню патріотичної символіки” (КЗ “Підгородненський НВК
№ 3”).
10.2. Дитячий екологічний парламент
В КЗО “ОЕНЦДУМ” створено та діє учнівське самоврядування.
Воно представлене дитячо-юннацькою організацією “Острів щастя”,
яка об’єднує юннатів різного віку: учнів та дошкільнят. Дитячо-юнацький
парламент об’єднує юннатів – учнів 5-11 класів і складається з 7
парламентських комісій (комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури і
відпочинку, охорони порядку, внутрішніх справ, милосердя, прес-служби),
до яких входять юннати – депутати від гуртків ОЕНЦДУМ. Дитячо-юнацький
парламент очолює рада парламенту, на чолі з головою ради. Направляють
діяльність парламенту педагогічна рада ОЕНЦДУМ та педагоги –
консультанти.
Дитячі екологічні парламенти організовані і продовжують діяти у
КЗ “МЕНЦДУМ” та КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровського району.
Так, у 2019 році рада ДЕП КЗ “МЕНЦДУМ” розглядала наступні
питання:
1) Імідж лідера юннатівської ради: основні складові; портрет лідера;
2) Дозвілля та відпочинок під час зимових канікул: конкурсні та ігрові
екологічні заходи;
3) Участь у заходах до Дня Довкілля;
4) Робота членів ради юннатів в літній оздоровчий період;
5) Організація роботи з міськими засобами масової інформації;
6) Природоохоронна та натуралістична робота юннатів КЗ “МЕНЦДУМ”;
7) Участь у міських, обласних та Всеукраїнських заходах;
8) Творчі звіти гуртків;
9) Проведення науково-практичної конференції до Дня Науки тощо.
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10.3. Юнацькі секції Товариства охорони природи
Протягом багатьох років при Дніпропетровській обласній організації
Українського товариства охорони природи працює юнацька секція, яку очолює
директор КЗО “ОЕНЦДУМ”, член президії УТОП Педан Ю.Ф.
До складу юнацької секції входять представники та викладачі закладів
загальної середньої, професійно-технічної і позашкільної освіти, вчені,
підприємці та громадські активісти, які небайдужі до екологічного виховання
молоді.
Юнацька секція тісно співпрацює з закладами вищої освіти:
Дніпровським національним університетом ім. Олеся Гончара, Дніпровським
державним аграрно-економічним університетом, Українським державним
хіміко-технологічним університетом.
Також секція співпрацює з ботанічним садом ДНУ, Криворізьким
ботанічним садом НАН України, природним заповідником “ДніпровськоОрільський”.
У 2019 році проводилися наступні заходи при участі юнацької секції:
- круглі столи, присвячені “Всесвітньому дню води”, “Всесвітньому дню
Землі”, “Дню довкілля”, та “Нерест”;
- Всеукраїнські та обласні акції “День довкілля”, “Громадський рух за
охорону природи України”, “День захисту Чорного моря”, “Марш парків”,
“Чиста Україна – Чиста Земля”, “Захистимо первоцвіти”, “Птах долі”, “Дах для
птаха”, “Дзвони Чорнобиля” та “Живи, Земле!”;
- Всеукраїнські та обласні конкурси “На краще шкільне лісництво”,
“До чистих джерел”, екологічних агітбригад, “Юні знавці природи”;
- висвітлення екологічних проблем області в засобах масової інформації.
Юннати міських та районних СЮН/ЕНЦ не задіяні до роботи юнацьких
секцій Товариства охорони природи.

Динаміка усереднених показників складових діяльності керівника гуртка
КЗО "ОЕНЦДУМ" у 2018 та 2019 р.р.
2018 рік
Культура мови, використання української мови
Стан кабінету
Реалізація практичної складової заняття
Використання здоров'язбереження,БЖД
Національно-патріотичне виховання
Екологічна спрямованість заняття
Здійснення міжпредметних зв'язків
Використання ігрових елементів
Використання краєзнавчого матеріалу
Організація робочого місця педагога,юнната
Уміння забезпечити працездатність і робочу дисципліну
Використання дидактичного, роздавального матеріалу
Формування навичок само-і взаємоконтролю
Використання інноваційних технологій
Врахування вікових та індивідуальних особливостей юннатів
Використання проблемно-пошукових методів навчання
Оптимальний вибір типу, структури заняття, методів, прийомів навчання
Дотримання основних дидактичних принципів навчання
Темп, ритм, раціональне використання часу
Мотивація навчання

2,3
1,81

2019 рік

3,5
4,1

4,5

3,2

3,6

4

1,69

3,1

2,56

3,5
3,1

2,92

1

4,9

3,4

3,3

3,3
2,7

4,3
4

2,3

2,5

4
3,6

3,5
2,1

3,4

4
2,9

3,2
3,15

3,25
0

1

3,7
3,7
3,8
3,9

4,56

2

3

4

3,9
5

1 – низький рівень, 2-допустимий рівень, 3 – середній рівень, 4-достатній рівень, 5 – високий рівень.

6

7

8

9

Діаграма 2

Усереднені показники складових діяльності керівника гуртка КЗО "ОЕНЦДУМ"2016-2017 н.р.

Культура мови, використання української мови
Стан кабінету
Реалізація практичної складової заняття
Використання здоров'язбереження,БЖД
Національно-патріотичне виховання
Екологічна спрямованість заняття
Здійснення міжпредметних зв'язків
Використання ігрових елементів
Використання краєзнавчого матеріалу
Організація робочого місця педагога,юнната
Уміння забезпечити працездатність і робочу дисципліну
Використання дидактичного, роздавального матеріалу
Формування навичок само-і взаємоконтролю
Використання інноваційних технологій
Врахування вікових та індивідуальних особливостей юннатів
Використання проблемно-пошукових методів навчання
Оптимальний вибір типу, структури заняття, методів, прийомів навчання
Дотримання основних дидактичних принципів навчання
Темп, ритм, раціональне використання часу
Мотивація навчання

3,5
4,1

2,3
3,2

1,81

1,69
2,56
2,92

1

2,7
2,3
2,5
2,1

3,3

3,5
3,4
3,2
3,15
3,25

0

1

4,56
2

1 – низький рівень, 2-допустимий рівень, 3 – середній рівень, 4-достатній рівень, 5 – високий рівень.

3

4

5

Діаграма 2

Участь навчальних закладів міст і районів Дніпропетровської області в обласних і всеукраїнських
конкурсах та акціях екологічного і природоохоронного спрямування у 2019 році (станом на 10.12.2019)

№

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27
28
29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.

Міста, райони, ОТГ

Природна скарбниця Придніпров’я – 2019
(53 роботи)
Балки
Первоцвіти
Дерево життя
Придніпров’я
Дніпропетровщини
У
П
У
П
У
П

м. Вільногірськ
ОЕНЦДУМ ДОР
СЮН м. Дніпро
м. Кам’янське
м. Жовті Води
м. Кривий Ріг
Покровська СЮН
Тернівська СЮН
м. Марганець
м. Нікополь
м. Новомосковськ
м. Покров
м. Павлоград
м. Першотравенськ
м. Синельникове
м. Тернівка
Апостолівський р-н:
Апостолівська ОТГ
Васильківський р-н:
Васильківська ОТГ
Миколаївська ОТГ
Верхньодніпровський р-н:
Верхньодніпровська м. р.
Дніпровський р-н:
Слобожанська ОТГ
Криворізький р-н
Криничанський р-н:
Криничанська ОТГ
Магдалинівський р-н
Межівський р-н:
Межівська ОТГ
Нікопольський р-н:
Лошкарівська ОТГ
Новомосковський р-н:
Перещепинська ОТГ
Піщанська ОТГ
Павлоградський р-н:
Вербківська ОТГ
Богданівська ОТГ
Петриківський р-н
Петропавлівський р-н:
Миколаївська ОТГ
Покровський р-н
Покровська ОТГ
П’ятихатський р-н
Синельниковський р-н:
Зайцівська ОТГ
Іларіонівська ОТГ
Раївська ОТГ
Солонянський р-н:
Солонянська ОТГ
Новопокровська ОТГ
Софіївський р-н:
Софіївська ОТГ
Томаківський р-н:
Томаківська ОТГ
Мирівська ОТГ
Царичанський р-н:
Філія “Шафран” ОЕНЦДУМ ДОР
(Могилівська ОТГ)
Царичанська ОТГ
Китайгородська ОТГ
Широківський р-н:
Широківська ОТГ
Гречаноподівська ОТГ
Новолатівська ОТГ
Юр’ївський р-н
Всього / переможці та акт. у

Примітка:
* - одна й та сама робота (приклад *1)

1
1П
1П

1

1А

1

1А

1

1А

1П

1

1П

1

1А

1

2
1
1

У

П

У

П

3
1

3П
1П

+
+
+

1П
3А

+
+
+
+

2П+8А
1П
1А
1А

+
+

3А

+

1А

+
+
+
+
+
+

2П
1П

+

4П*4

+

*4

1А

1
1

1

Земля – наш спільний В об’єктиві натураліста дім - 2019
2019

2П

4
1

2П+2А
1П

1
2
1
1

1П
1П+1А
1П
1П

1

1
2

1П
1А

1П

1
1

1А
1А

1
1
1
2
1

1А
1А
1П

1

1П

1
1

1А

1

2

1П+1А

1

1А

2

1П+1А

1

1А

1
1

1

1П
1П

1П

2

1А

1

1А

2
1

1А
1А

1
1
1

1А

2

1А
1
2

1П
1П

2

2А

2П
+

1

1П
1

1А
+

1

1*2

1А*2

*2

*2

1А

7П+6А

12

6П+4А

1А

+

1

1А

1

1А

+

1А

1*3

1П*3

1*5

1А*5

+

1П*6

*3

*3

+

*6

*5

*5
+

1А

72

11П+21А

1

13

2

28

1

11П+12А

28

8П+9А

№

Міста, райони, ОТГ

1.
2.

м. Вільногірськ
ОЕНЦДУМ ДОР
СЮН м. Дніпро
м. Кам’янське
м. Жовті Води
м. Кривий Ріг
Покровська СЮН
Тернівська СЮН
м. Марганець
м. Нікополь
м. Новомосковськ
м. Покров
м. Павлоград
м. Першотравенськ
м. Синельникове
м. Тернівка
Апостолівський р-н:
Апостолівська ОТГ
Васильківський р-н:
Васильківська ОТГ
Миколаївська ОТГ
Верхньодніпровський р-н:
Верхньодніпровська м. р.
Дніпровський р-н:
Слобожанська ОТГ
Криворізький р-н
Криничанський р-н:
Криничанська ОТГ
Магдалинівський р-н
Межівський р-н:
Межівська ОТГ
Нікопольський р-н:
Лошкарівська ОТГ
Новомосковський р-н:
Перещепинська ОТГ
Піщанська ОТГ
Павлоградський р-н:
Вербківська ОТГ
Богданівська ОТГ
Петриківський р-н
Петропавлівський р-н:
Миколаївська ОТГ
Покровський р-н
Покровська ОТГ
П’ятихатський р-н
Синельниковський р-н:
Зайцівська ОТГ
Іларіонівська ОТГ
Раївська ОТГ
Солонянський р-н:
Солонянська ОТГ
Новопокровська ОТГ
Софіївський р-н:
Софіївська ОТГ
Томаківський р-н:
Томаківська ОТГ
Мирівська ОТГ
Царичанський р-н:
Філія “Шафран” ОЕНЦДУМ
ДОР (Могилівська ОТГ)
Царичанська ОТГ
Китайгородська ОТГ
Широківський р-н:
Широківська ОТГ
Гречаноподівська ОТГ
Новолатівська ОТГ
Юр’ївський р-н
Всього / переможці та акт. у

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27
28
29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.

День зустрічі птахів - 2019 (94 роботи)
Майстер-клас:
Найкращий організатор
“Шпаківні і дуплянки Агітаційна робота Найщедріша годівничка
біологічних свят
своїми руками”
У
П
У
П
У
П
У
П

2
1
1

2П
1П
1П

1

1
4

1
2

1П
1П+1А
1П

2

1А

2

12

1А

1

5
1

1П+2А
1А

4

1А

1*7
6*7
2
2
2

1П*7
3П+*7

3
1

1П+1А
1А

5

1П+1А

1

1П

У

П

1
1

1П
1П

1А

1

4

1

2

1А

1

1
1
1
1

1П
1А
1П
1А

1

2

1

Комплексні роботи

1
1

1А
1А

1
1

1П

1

1
1

1А
1П

1

1П

2
1

1П

16

5П+3А

1

7

5П

25

1П+5А

13

3П+2А

1

1А

33

9П+8А

№

Міста, райони, ОТГ

1.
2.

м. Вільногірськ
ОЕНЦДУМ ДОР
СЮН м. Дніпро
м. Кам’янське
м. Жовті Води
м. Кривий Ріг
Покровська СЮН
Тернівська СЮН
м. Марганець
м. Нікополь
м. Новомосковськ
м. Покров
м. Павлоград
м. Першотравенськ
м. Синельникове
м. Тернівка
Апостолівський р-н:
Апостолівська ОТГ
Васильківський р-н:
Васильківська ОТГ
Миколаївська ОТГ
Верхньодніпровський р-н:
Верхньодніпровська м. р.
Дніпровський р-н:
Слобожанська ОТГ
Криворізький р-н
Криничанський р-н:
Криничанська ОТГ
Магдалинівський р-н
Межівський р-н:
Межівська ОТГ
Нікопольський р-н:
Лошкарівська ОТГ
Новомосковський р-н:
Перещепинська ОТГ
Піщанська ОТГ
Павлоградський р-н:
Вербківська ОТГ
Богданівська ОТГ
Петриківський р-н
Петропавлівський р-н:
Миколаївська ОТГ
Покровський р-н
П’ятихатський р-н
Синельниковський р-н:
Зайцівська ОТГ
Іларіонівська ОТГ
Раївська ОТГ
Солонянський р-н:
Солонянська ОТГ
Новопокровська ОТГ
Софіївський р-н:
Софіївська ОТГ
Томаківський р-н:
Томаківська ОТГ
Мирівська ОТГ
Царичанський р-н:
Філія “Шафран” ОЕНЦДУМ
ДОР (Могилівська ОТГ)
Царичанська ОТГ
Китайгородська ОТГ
Широківський р-н:
Широківська ОТГ
Гречаноподівська ОТГ
Новолатівська ОТГ
Юр’ївський р-н
Всього / переможці та акт. у

Біощит
У

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27
28
29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.

П

Конкурс юних натуралістів - 2019
Напрям: “Практична природоохоронна робота та екологія” (68 робіт):
До чистих
Вчимося
Птах року
джерел
заповідувати
У
П
У
П
У
П

1

1П

1
1

1
1
1
1

1П
1А
1П
1А

1
1
1
1

1А

4
1

1П
1П

1П

1
1

1П
1П

2

1П+1А

2

2П

1
1
1

1

Живи, Земле!
У

П

1
2
1

1П+1А
1П

1А
1А
1А

1П
1

1
1

1А
1П

1

1П

2
1

2А
1А

1
2

1П

1
3
1

1П
1П+2А
1П

1

1

1А

1

2
1

1А

1
1

1А
1П

1

1П

1

1П

1

1П

2

2П

1

1

9

1А

3П+5А

1

1А

1

1А

1

20

1П

6П+4А

1

1А

1

1А

12

8П+4А

1

1А

8

1П+7А

1
1

1П

19

10П+3А

№

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27
28
29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.

Міста, райони, ОТГ

м. Вільногірськ
ОЕНЦДУМ ДОР
СЮН м. Дніпро
м. Кам’янське
м. Жовті Води
м. Кривий Ріг
Покровська СЮН
Тернівська СЮН
м. Марганець
м. Нікополь
м. Новомосковськ
м. Покров
м. Павлоград
м. Першотравенськ
м. Синельникове
м. Тернівка
Апостолівський р-н:
Апостолівська ОТГ
Васильківський р-н:
Васильківська ОТГ
Миколаївська ОТГ
Верхньодніпровський р-н:
Верхньодніпровська м. р.
Дніпровський р-н:
Слобожанська ОТГ
Криворізький р-н
Криничанський р-н:
Криничанська ОТГ
Магдалинівський р-н
Межівський р-н:
Межівська ОТГ
Нікопольський р-н:
Лошкарівська ОТГ
Новомосковський р-н:
Перещепинська ОТГ
Піщанська ОТГ
Павлоградський р-н:
Вербківська ОТГ
Богданівська ОТГ
Петриківський р-н
Петропавлівський р-н:
Миколаївська ОТГ
Покровський р-н
Покровська ОТГ
П’ятихатський р-н
Синельниковський р-н:
Зайцівська ОТГ
Іларіонівська ОТГ
Раївська ОТГ
Солонянський р-н:
Солонянська ОТГ
Новопокровська ОТГ
Софіївський р-н:
Софіївська ОТГ
Томаківський р-н:
Томаківська ОТГ
Мирівська ОТГ
Царичанський р-н:
Філія “Шафран” ОЕНЦДУМ
ДОР (Могилівська ОТГ)
Царичанська ОТГ
Китайгородська ОТГ
Широківський р-н:
Широківська ОТГ
Гречаноподівська ОТГ
Новолатівська ОТГ
Юр’ївський р-н
Всього / переможці та акт. у.

Лелека - 2019 (15 звітів):
ЕкологоНаукові
просвітницька
дослідження
діяльність
У
П
У
П

1
1

1

1
1

1П

1

1П

1

1П

День юного
Зелена естафета - Збір юних Збір юних
Годівничка - 2019
натураліста - 2019
2019
екологів - ботаніків 2019
2019
У
П
У
П
У
П

1П
1П

1
4
4

1П
1П
2П+2А

1П

4
2
1
1

2А
1П+1А
1А
1П

1

1П

6
1
1

3А
1П
1А

1
1

1П
1А

2
1

2П
1П

1П

1

1
2

1А
1П+1А

1

1

1П

1
6
7

1П
3П+3А
4П+1А

2
2
15
3
1

2А
1П+1А
3П+4А
2П+1А
1П

3
1
3

2А
1П
1А

2

2А

1

1П

1

1А

1
1

1П
1А

2

1А

1
1

1П

1

1
2

1П
1П+1А

1

1А

3

1

1

1

1П

1

1А

1

1А

1
1

1П

1П

5
1

3П+2А

2

1А

2

1П

1П
1

1П

1

1А

1А

1

1

1П

1

1П

11

9П+2А

4

4П

1

1П

1

1П

34

13П+13А

13

6П+4А

2

1

1

1А

3

1П+1А

1

1П

70

25П+25А

