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Відбувся фінал Всеукраїнського 

біологічного форуму учнівської та 
студентської молоді «Дотик природи» 

31 жовтня – 2 листопада 2018 року в Національному еколого-
натуралістичному центрі учнівської молоді, за підтримки 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» пройшов ІІ етап Всеукраїнського біологічного форуму 
учнівської та студентської молоді «Дотик природи». Сприяли 
проведенню фінального етапу Форуму Національна академія наук 
України, Український альянс по боротьбі з підробками та 
піратством, Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери», 
Громадська організація «Здорове людство», Громадська організація 
«Екологічний клуб «Еремурус». 

          

Участь у заході брали учні закладів загальної середньої, 
позашкільної, професійно-технічної освіти, студенти закладів 
вищої освіти з дослідницько-експериментальними проектами 
природничого характеру. 

Загалом у фіналі було представлено 173 наукових проекти 
(177 учасників), за чотирнадцятьма категоріями: Анатомія 
людини, Фізіологія людини, Ботаніка, Екологія та проблеми 
довкілля, Енергозберігаючі технології, Зоологія, Мікробіологія, 
Науки про Землю (географія, геологія), Психологія та поведінка 
людини, Охорона здоров’я, Фізика,Астрономія, Хімія, Біохімія. 

Телерадіокомпанія «Глас» планує широко висвітити подію, 
записавши чимало інтерв’ю з учасниками для спеціальної 
освітньої програми. 
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На час перебігу змагання, у складі журі, працювало 46 
науковців академічних установ, науково-педагогічних 
працівників закладів вищої освіти, представники громадських 
організацій та найдосвідченіші педагоги Центру. Крім головного 
журі, упродовж всього періоду публічного представлення проектів 
діяли два незалежних журі: керівники учнівських груп та наукові 
керівники проектів визначали кращі проекти за номінацією «Приз 
глядацьких симпатій», а самі фіналісти найвдаліший, на їх думку, 
проект на «Приз юніорського журі». 

Відповідно до підсумкових протоколів переможцями визнано 
14 проектів. Друге місце вибороли 55 і відповідно третє місце – 58 
проектів. Від офіційних партнерів Форуму лауреатам вручені 
призи та подарунки. 

     

В номінації «Приз глядацьких симпатій» найбільшу 
кількість схвальних голосів здобули: 
В категорії «БОТАНІКА» 
Бєляєва Катерина Ігорівна, учениця 10 класу Міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого 
комітету Марганецької міської ради м. Марганець 
Дніпропетровської області 
В категорії «ЗООЛОГІЯ» 
Коцюмбас Яна Сергіївна,  учениця 11 класу Новояворівського 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітня школа ІІ ступеня 
– ліцей” Яворівської районної ради Львівської області 
В категорії «МІКРОБІОЛОГІЯ» 
Галко Дар’я Олегівна, учениця 11 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради 
м. Дніпро 
В категорії «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ» 
Перевертайло Юлія Сергіївна, учениця 11 класу Криворізької 
гімназії № 49 Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
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В категорії «ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ» 
Олексюк Денис Ростиславович, учень 10 класу комунального 
закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 13 – колегіум» м. Ковеля» Волинської області 
В категорії «ПСИХОЛОГІЯ ТА ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ» 
Даниленко Софія Євгенівна, учениця 9 класу Часовоярської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Бахмутської районної 
ради Донецької області 
В категорії «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 
Баранчик Софія Юріївна, учениця 10 класу загальноосвітньої 
санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів  комунального вищого 
навчального закладу “Хортицька національна навчально-
реабілітаційна академія” Запорізької обласної ради 
В категорії «ЕКОЛОГІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ДОВКІЛЛЯ» 
Мулявка Єва Романівна, учениця 11 класу Білецьківського 
навчально-виховного комплексу Кременчуцької районної ради 
Полтавської області 
В категорії «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
Будзь Анастасія В’ячеславівна, учениця 10 класу комунального 
навчального закладу «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської 
міської ради м. Дніпро 
В категорії «ХІМІЯ» 
Лаврищев Олексій Сергійович, учень 10 класу Краматорської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 з профільним 
навчанням Краматорської міської ради Донецької області 
В категорії «БІОІХІМІЯ» 
Гудзенко Єлизавета Дмитрівна, учениця 10 класу Українського 
гуманітарного ліцею Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 
В категорії «НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ (ГЕОГРАФІЯ, ГЕОЛОГІЯ)» 
Герасимчук Олександр Сергійович, учень 8 класу Нетішинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Хмельницької області 
В категорії «ФІЗИКА» 
Хрокало Олександр Геннадійович, учень 11 класу вихованець 
комунального закладу “Роменська міська Мала академія наук 
учнівської молоді” Роменської міської ради Сумської області, 
Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 
В категорії «АСТРОНОМІЯ» 
Гузій Микола Тарасович, учень спеціалізованої школи № 118 
«Всесвіт» з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва. 
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А головний приз – Почесний кубок від Департаменту 

інтелектуальної власності Мінекономрозвитку України дістався 
командному проекту «Фауна пластинчастовусих (Coleoptera: 
scarabaeoidea) Буковини», який представляли Волощук Євген 
Святославович та Худий Олександр Олексійович, учні 9 класу 
Чернівецького ліцею № 1, вихованці комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» в категорії «Зоологія». Вони і стали абсолютними 
переможцями фінального етапу Форуму, набравши 92 бали, тим 
самим виборовши І місце в категорії і отримавши найбільше 
схвальних оцінок з боку незалежного журі. 

Центральною подією цьогорічного фінального етапу стала 
наукова конференція, яка пройшла у форматі творчої зустрічі з 
провідними науковцями України. Спеціально запрошений відомий 
еколог, в.о. директора Національного антарктичного наукового 
центру Міністерства освіти і науки України, кандидат біологічних 
наук Євген Олександрович Дикий та зимівники 22-
ї антарктичної експедиції розповіли про роботу антарктичної 
станції «Академік Вернадський», про дослідження біологічних 
об’єктів сьомого континенту. На конференції офіційно був даний 
старт всеукраїнському науковому експерименту щодо вивчення 
популяції пінгвінів, із широким залученням до цього учнівської 
молоді. 

За результатами двох етапів Всеукраїнського біологічного 
форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи» 
підготовлена електронна збірка тез молодих науковців. 
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Незабутня подорож юннатів 

Закарпаттям 

2 листопада у рамках заходів з відзначення 100–річчя 
позашкілля України, подальшої реалізації Концепції екологічної 
освіти, вивчення фауни, флори, різних екосистем (біотопів), 
проведення еколого-краєзнавчих досліджень в природі, вихованці 
Закарпатського екоцентру відвідали Чинадієвський замок, 
романтичну графську резиденцію на мінеральних водах в селі 
Карпати та парк Шенборна – перлину європейського паркового 
мистецтва нашого краю. 
 

    
 

Тут, в парку, мали змогу погодувати породистих вороних та 
поспілкуватись з ними. 

Також поспостерігали за фореллю в рибному господарстві і, 
звичайно, помилувались барвами осені, яка не поскупилася і 
старанно розфарбувала навколишню природу в жовто-багряні 
кольори. 

 

     
 
Крім того, не оминули “Квітку полонини”, що на Свявщині, з 

бюветом і золотими рибками. А ще у вольєрах побачили 
незвичного білого павича та декоративних пухнастих курочок із 
чорними мордочками. 

Залюбки фотографувались поблизу штучного озера з 
лебедями та «погладили» по спині динозавра. 
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Завершилась пізнавальна подорож в Перечині поблизу, чи не 
єдиного в Європі, пам`ятника легендарному Закарпатському 
листоноші Федору Фекеті та послухали про нього цікаву історію, 
якою поділилась завідувач відділу біології та дослідно-
експериментальної роботи ЗОЕНЦ. Жив листоноша двісті років 
тому, щодня у справах долав близько 60 кілометрів. 
 

День української писемності та мови  

 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді 

День української писемності та мови вихованці НЕНЦ 
відзначили інтелектуальною вікториною «Я поважаю рідну мову».  
 

       
 
Мова — одне із багатьох див, створених людьми. Вона 

віддзеркалює душу народу, його історію. Доля української мови 
повна злетів і падінь, періодів розквіту та занепаду. Проте 
недаром кажуть, що мова – то душа народу, і поки живий народ, 
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живе й мова. У народу немає більшого скарбу, ніж його мова. Бо 
саме мова — це характер народу, його пам’ять, історія і духовна 
могутність. У ній відбиваються звичаї, традиції, побут народу, 
його розум і досвід, краса і сила душі, вона його, народу, цвіт і 
зав’язь… Багато чого довелося витримати українському народові 
за всі роки існування. Та крізь усі нещастя та негоди він зумів 
пронести незаплямованою, живою свою рідну мову. Вона 
виявилася невмирущою, бо в ній безсмертя народу. Вона 
твориться народом, живе у ньому і з ним. А це означає, що через 
мову кожна людина дотикається до безсмертя свого народу. 

 

    
 

         
 
День української писемності та мови – державне свято, яке 

щороку відзначається в Україні 9 листопада, вихованці 
Національного еколого-натуралістичного центру відзначили 
інтелектуальною вікториною «Я поважаю рідну мову». Кожна 
команда показала свої знання з історії розвитку мови, фольклору, 
дешифрування старовинних текстів, основних етапів становлення 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                         Номер 11, листопад 2018 

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

та розвитку української писемності та вправно виконала всі 
завдання. 

Закінчилося свято флешмобом «Я поважаю рідну мову». 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді 

Враховуючи значимість для педагога знання державної мови, 
в Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі 
учнівської молоді з 5 по 9 листопада включно щодня проводяться 
заходи, приурочені Дню писемності. Так, тиждень розпочався з 
виставки книг, газетно-журнальних публікацій „О, мово 
вкраїнська! Хто любить тебе, той любить мою Україну”. 

Далі юннати взяли активну участь у конкурсі стінгазет. 
Стіннівки вийшли яскраві, змістовні та цікаві і виставлені в 
актовій залі екоцентру. Робота над ними показала, що юннати – 
справжні патріоти не лише рідного краю, а й своєї країни і хочуть 
бути грамотними та знаючими природоохоронцями. 
 

    
 
Для методистів екоцентру та керівників гуртків також 

проводився семінар-тренінг „Культура мовлення – вагома складова 
серед засобів педагогічної діяльності”. 

На ньому спочатку всі присутні ознайомились із основними 
комунікативними, що важливо саме для педагога, ознаками 
культури мовлення. Це правильність, точність, логічність, 
змістовність, доречність, багатство, виразність та чистота мови. 
Потім доповідач Людмила Бокій, завідувач відділу інформаційно-
методичної роботи ЗОЕНЦ, зробила аналіз помилок, які 
найчастіше трапляються у педагогічній практиці з наголошенням 
слів, їх значенням та вживанням суржику в українській мові. 
Саме останній перетворює нашу мову на побутову і знижує її 
рейтинг. 
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Почуте закріплювалось практичними завданнями в шести 
групах. Кожна мала правильно поставити наголос у визначених 
словах, підкреслити плеоназми (зайві слова) та виправити суржик. 
Відповіді, звичайно, обговорювались. 

Незвичними для присутніх стали вправи і для розвитку 
мовного апарату. Вони були доречними, оскільки мова педагога 
вимагає виразної, правильної та чіткої вимови. 

Методист відділу Оксана Кремінь доповнила виступ 
доповідача інформацією про історію виникнення сучасної 
української мови. Опісля зупинилась на значенні діалектів, які 
часто вводяться у твір письменниками, щоб підкреслити колорит 
місцевості. Тут, не обійшлося без аналізу мови закарпатців, яка 
надзвичайно колоритна і багата на говірки. 

 

      
 
Підсумовуючи семінар-тренінг, директор закладу Олександр 

Геревич, наголосив на важливості і актуальності порушеної теми 
для педагогів ЗОЕНЦ. Адже вони завжди повинні бути прикладом 
для юннатів, їх батьків, колег педагогів та всіх відвідувачів 
екоцентру не лише в аспекті природничому, а й у мовленнєво-
смисловому. 

Крім того, в рамках тижня української мови Оксаною 
Кремінь розроблена методична рекомендація – „9 листопада – День 
української писемності та мови”, яка призначена для проведення 
виховної бесіди на заняттях гуртків. 

Також сьогодні планується екскурсія на телеканал „Тиса – 1” 
Закарпатської філії ПАТ НСТУ. І не випадково, оскільки 
телебачення – це еталон українського мовлення. 
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Зліт юних аграріїв Херсонщини – 2018 

 08 листопада 2018 року на базі Державного вищого 
навчального закладу «Херсонський державний аграрний 
університет» комунальним закладом «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 
ради проведено обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх 
і позашкільних навчальних закладів. 

З метою відзначення 100-річчя позашкільної освіти України, 
залучення учнівської молоді до дослідницької та природоохоронної 
роботи щодо захисту, збереження та відновлення родючості 
ґрунтів Херсонщини, пошуку шляхів отримання якісної 
екологічно-чистої сільськогосподарської продукції, виховання 
дбайливого ставлення до природних ресурсів рідного краю, разом 
із громадською організацією «Асоціація органічного землеробства» 
в рамках зльоту у 2018 році проведено обласну акцію «Збережемо 
родючість рідної землі». Починаючи з березня 2018 року, учні з 
різних куточків області розпочали експериментально-дослідницьку 
роботу сільськогосподарського напрямку з використанням 
органічного препарату «Біо-гель». Під час зльоту діти 
продемонстрували результати цієї роботи, члени журі визначили 
високий рівень теоретичної та практичної підготовки учнів. 

 

     
 
Зліт юних аграріїв області ще раз демонструє важливість 

залучення найсучасніших технологій у сільськогосподарське 
виробництво, поєднання досягнень науки із господарюванням. 
Адже усі ми користуємося плодами, які здобуваються нелегкою 
працею працівників сільського господарства, тому задля розвитку 
та процвітання галузі у майбутньому дуже важливо забезпечити 
інтерес підростаючого покоління до цієї важливої та шанованої 
праці, яка зачіпає інтереси кожної людини. 
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Юних аграріїв Херсонщини привітали: головний спеціаліст 
відділу молодіжної політики та позашкільної освіти управління 
розвитку людського капіталу Департаменту освіти і науки 
Херсонської облдержадміністрації Бочевська Ольга Іванівна, 
ректор ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 
Кирилов Юрій Євгенович, декан агрономічного факультету 
Мринський Іван Миколайович, завідувач кафедри ботаніки 
Марковська Олена Євгенівна, директор Інституту зрошувального 
землеробства НААН України Вожегова Раїса Анатоліївна, директор 
КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Херсонської обласної ради Вітренко Ельвіра Валентинівна, 
президент асоціації органічного землеробства Херсонської області, 
директор компанії «Біогель» Осипенко Сергій Борисович. Почесні 
гості та члени журі побажали юним аграріям успішного захисту, 
наснаги на майбутні дослідження і практичну роботу. 

 

      
 
Під час проведення заходу 6 команд з 

Великоолександрівського, Голопристанського, Каланчацького 
районів та Херсона і Нової Каховки презентували свої знання, 
здобутки праці й трудові сільськогосподарські досягнення на 
виставці «Щедрість рідної землі». 

 

      
 
У другій практичній частині заходу учасники захищали свої 

науково-дослідницькі роботи з актуальних тем ведення сільського 
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господарства на Херсонщині. Члени журі зазначили, що старанна 
праця учнів у трудових об’єднаннях неабияк сприяє отриманню 
високих результатів. Фахівці підкреслили важливість подібних 
заходів та їх значення у творчому самовдосконаленні та 
професійному самовизначенні учнівської молоді. 

За результатами конкурсної програми переможцем стала 
команда учнів Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Великоолександрівського району (керівник команди 
Гавриленко Тетяна Павлівна), вихованців комунального закладу 
«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Херсонської обласної ради. Команда буде захищати честь 
Херсонщини у 2019 році на XІII Всеукраїнському зльоті учнівських 
виробничих бригад, трудових об’єднань загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів. Успіху їм та перемоги! 

У Сєвєродонецькому міському Центрі 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді був проведений 

конкурс: «Краса рідного краю» 

Даний конкурс не тільки спонукає учнів до мистецтва 
флористики та фітодизайну, а й висвітлює неповторну красу 
нашого краю. Він демонструє багатство та красу природи 
Луганщини, адже родючі землі дарують восени нам великий 
урожай. Різноманіття флористичного світу дарує нам можливість 
милуватися барвами осені… 

 

       
 
І спочатку на все це ми дивимося, а потім це потрапляє нам 

до рук. І тоді, натхненні своїми фантазіями, мріями та думками, 
ми можемо творити красу власними руками. Ось саме таку красу 
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відтворили учні шкіл з усього міста. Нараховано 69 робіт. Це не 
просто роботи – це світогляд кожного школяра. 

Ці роботи дивують та вражають своєю різнобарвністю і 
талантом кожного. 

     

ІХ Міжнародна природознавча гра 
„Геліантус” 

15 листопада 2018 року на базі комунального закладу 
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради пройшла ІХ 
Міжнародна природознавча гра „Геліантус”. У заході взяло участь 
82 вихованця. 

Гра проводиться за шістьма варіантами завдань: для учнів 1-
2, 3-4, 5-6, 7-8, 9 і 10-11 класів. Природознавча гра „Геліантус” дає 
можливість проводити аналіз, синтезувати й обґрунтовувати 
достовірність і цінність інформації. Розв’язуючи завдання гри діти 
вчаться сприймати ситуацію глобально, знаходити причини й 
альтернативу в різних ситуаціях, генерувати та змінювати свою 
позицію на основі фактів і аргументів, коректно застосовувати 
отримані результати до проблем і приймати зважені рішення – 
чому довіряти та що робити далі. 
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Керівники гуртків проводили природознавчу гру „Геліантус” 
на базах закладів загальної освіти міста Рівного та Рівненського 
району: Рівненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Рівненської 
міської ради № 16, Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Рівненської міської ради № 9, Рівненський навчально-виховний 
комплекс „Колегіум”, Колоденська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Рівненської районної ради, Бронницька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Рівненської районної ради. 

 

                          
 
Вихованці молодшої вікової категорії із задоволенням та 

цікавістю виконували не дуже складні завдання, розглядали 
малюнки та світлини. Для вихованців середнього віку завдання 
були дещо складніші і включали питання з основних 
природознавчих дисциплін шкільної програми: біології, географії 
та фізики. Для учнів старшого шкільного віку завдання були 
досить складними, тому важливо мати не лише ґрунтовні знання з 
природничих наук, але й уміти цілісно сприймати навколишній 
світ. 

Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської 

молоді проведено семінар-практикум 
«Програма GLOBE в Україні: напрями 

досліджень та робота з сайтом» 

15 листопада 2018 р. у м. Шепетівка Хмельницької області 
для педагогічних працівників закладів середньої та позашкільної 
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освіти відбувся семінар-практикум «Програма GLOBE в Україні: 
напрями досліджень та робота з сайтом». У семінарі взяли участь 
вчителі географії, біології та керівники гуртків природничого 
спрямування, а також методист методкабінету управління освіти 
Шепетівської міської ради Вихівська Г.Б., директор ЦЕНТУМ м. 
Шепетівка Манійчук Т.Л. та заступник директора з навчально-
виховної роботи ЦЕНТУМ м. Шепетівка Волошина О.В. Захід 
відбувся на базі Шепетівського навчально-виховного комплексу № 
1 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя 
України М. Дзявульського» Хмельницької області.  

Учасники семінару були ознайомленні з загальною 
концепцією програми GLOBE, з її метою та принципами роботи; 
їм були представлені усі напрямки, за якими проводяться 
дослідження в рамках програми (атмосферні, гідробіологічні, 
біосферні дослідження та дослідження ґрунтів); надана 
інформація про міжнародні та всеукраїнські конкурси в рамках 
програми. Педагогічні працівники мали можливість ознайомитися 
з структурою міжнародного сайту та зареєструватися у програмі.  

Також учасники семінару детально ознайомилися з 
програмою Фенологічних спостережень за рослинами. 

 

Тренінги з кліматичної освіти  

«Клімат змінюється. Час діяти!» 

    
 
15-16 листопада 2018 року на базі Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
завершився цикл тренінгів з кліматичної освіти «Клімат 
змінюється. Час діяти!» для педагогічних працівників закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти області. Тематичні 
тренінги проводилися в рамках обласного екологічного проекту 
«Зміни клімату: освітній аспект». Програмою тренінгів було 
передбачено впровадження у освітній процес інноваційних 
методів та технологій, розробка навчальних програм, проектів, що 
забезпечать ефективне формування екологічних компетентностей 
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в учнівської молоді. Тренінги проводила Наталія Шум’як, керівник 
гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді, тренер з кліматичної освіти. 

У 2018 році у циклі тренінгів брало участь 45 педагогів краю, 
які отримали сертифікати учасників тренінгів з кліматичної освіти 
«Клімат змінюється. Час діяти!». 
 

Обласна методична рада на тему 
«Країні Позашкілля – 100 років» 

(приурочена 100-річчю позашкільної 

освіти в Україні) 

14 листопада 2018 року КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» провів на базі 
Стрийської міської станції юних натуралістів розширену обласну 
методичну раду на тему «Країні Позашкілля – 100 років» 
(приурочену 100-річчю позашкільної освіти в Україні). 

Методична рада розпочалась із екскурсії Стрийською СЮН, 
яку провела директор Кирилів Оксана Василівна. Присутні мали 
можливість ознайомитися із оформленням кабінетів, роботою 
гуртків та територією станції (парком Генріха Йордана, 
альпійськими гірками, теплицею, садом, алеєю Героїв, де в квітні 
2018 р. разом з учасниками АТО, лісівниками, педагогами та 
вихованцями СЮН була висаджена алея дубів). 

 

    
 
Засідання продовжив голова методичної ради Кийко Андрій 

Олександрович, директор ЛОЦЕНТУМ, який у своєму виступі 
розповів про історичні аспекти становлення позашкілля України, 
охарактеризував пріоритети та перспективи розвитку закладів 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, ознайомив 
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учасників заходу з досягненнями та успіхами ЗПО області та 
стратегією розвитку позашкільної освіти Львівщини. 

Заступник директора з навчально-методичної роботи 
ЛОЦЕНТУМ Кошіль Марія Іванівна зосередила увагу на розвитку 
професійної компетенції педагогічних працівників ЕНЦ (СЮН) у 
між атестаційний період та участі педагогів-позашкільників в 
обласних і Всеукраїнських фахових педагогічних конкурсах, 
вимогах до написання та оформлення конкурсних матеріалів 
(програм, навчально-методичних матеріалів еколого-
натуралістичного напряму, фото- та відео презентацій з досвіду 
роботи закладів позашкільної освіти). 

 

      
 
Цікавою та змістовною була відео презентація «Від екології 

довкілля до екології душі», яку продемонструвала методист 
Стрийської міської СЮН Опришко Ліліана Юріївна. Вона 
поділилася з членами методичної ради досвідом організації та 
проведення масових еколого-натуралістичних заходів, 
нетрадиційних гурткових занять, співпрацею педагогів закладу з 
громадськими екологічними організаціями та ЗМІ. 

 

     
У другій частині засідання методичної ради Келембет 

Олександра Володимирівна, керівник гуртків ЛОЦЕНТУМ, провела 
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тренінг з національно-патріотичного виховання «З Україною у 
серці» на якому присутні мали змогу ознайомитись з теоретичними 
й методичними матеріалами для проведення тренінгів і 
тренінгових занять з патріотичного виховання дітей та молоді. Для 
учасників методради були проведені: керована дискусія 
«Національно-патріотичне виховання у викликах часу», 
інтерактивна вправа «Сонечко сяє!», вправа на відпрацювання 
кластерного методу «Патріотичний кросворд», вправа на 
завершення «Нам сьогодні вже щастить!» та роздані дидактичні 
матеріали. 

Цікавим був і майстер-клас з виготовлення флористичної 
листівки, який провела для учасників заходу керівник гуртків 
Стрийської міської СЮН Хрущ Людмила Володимирівна. Педагоги 
ознайомилися з секретами флористики, технологією виготовлення 
листівки, набули практичних вмінь і навичок. По завершенні 
майстер – класу кожен залишив собі власноруч виготовлену 
листівку. 

Методична рада відбулася у форматі активного діалогу. 
Підводячи підсумки засідання, голова методичної ради Андрій 
Олександрович Кийко наголосив, що потрібно і надалі 
впроваджувати такі форми і методи роботи у позашкіллі, які б 
були доступними, якісними та ефективними. 

День гідності та свободи в закладах 
позашкільної освіти 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді 

До п’ятої річниці Революції гідності та Всесвітнього дня 
гідності у Національному еколого-натуралістичному центрі 
пройшов захід-дискусія «Цінність у дії!». 

Свято відзначається щороку згідно з указом Президента від 
13 листопада 2015 року і встановлено на честь початку цього дня 
двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: 
Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 
року. 

Саме 21 листопада 2013 року розпочались перші протестні 
акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої 
влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування 
процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом. 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                         Номер 11, листопад 2018 

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

Захід почався з перегляду відеоролика, який нагадав юним 
екологам про перебіг подій того часу в Києві та в Україні. 

«Що таке гідність?», «що таке свобода?» з’ясовували гуртківці 
у жаркому диспуті. Висловлювання великих мислителів світу про 
свободу допомогли їм «виростити» «квітку свободи». За допомогою 
асоціацій діти створили «ланцюжок гідності». 

    
 
Перегляд історій гідності інших людей надихнув учасників 

заходу на розповідь про свої особисті історії гідності. 
Тож діти для себе з’ясували, що цінність в особистісному 

розвитку, в цінуванні власних прав та свобод. Бути вільним та 
мати почуття гідності – означає не перекладати відповідальність 
за своє життя на когось. Лише повага до себе може стати 
рушійною силою великих змін. Посягання на гідність – ось що має 
турбувати по-справжньому. 

Проведення таких заходів сприяє вихованню нового 
соціально свідомого покоління з почуттям власної значимості. 

Як сьогодні будуть виховані діти – таким завтра буде 
майбутнє України. 
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Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді 

Уже вп’яте 21 листопада наша країна відзначає непросте для 
усіх українців свято – День Гідності та Свободи, який у 2013 році 
став початком Революції Гідності. Кожного року уся свідома 
громада в цей день вшановує пам’ять героїв Небесної Сотні та 
загиблих учасників бойових дій на Сході України. Не залишився 
осторонь цієї події і колектив Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

     
 
На площі перед Полтавською ОДА, аби вшанувати подвиг 

усіх борців за свободу нашої держави, зібралися учасники 
революційних подій, представники влади, волонтери, родини 
загиблих майданівців та учасників АТО, небайдужі містяни. 

Пам’ять загиблих за незалежність України вшанували 
хвилиною мовчання. А до меморіальних знаків Героям Небесної 
Сотні та полеглим учасникам АТО поклали квіти. 

 
85-а роковина Голодомору 

 «Ми – сильні. Ми – пам’ятаємо» 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді 

У цьому році – трагічний ювілей. 85 років тому була написана 
одна з найстрашніших сторінок історії українського народу. 
Радянська влада мала намір зломити дух і силу України, волю і 
свободу, знищити господарський європейський уклад аграрної 
України, українського села. Зробити українців заляканої і 
податливою масою, витратним матеріалом імперії. 
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День пам’яті жертв голодомору щорічно відзначається в 
Україні в четверту суботу листопада. Президент України, 
підтримавши ініціативу громадських організацій, міністерства 
культури і мистецтв, Державного комітету у справах релігій, 
Державного комітету телебачення і радіомовлення, ухвалив 
встановити в країні День пам’яті жертв голодомору і політичних 
репресій. Заходи, присвячені цьому дню, щорічно проходять в 
четверту суботу листопада. 

 

     
 
В НЕНЦ теж пройшла серія меморіальних заходів до 85-х 

роковин Голодомору «Ми – сильні. Ми – пам’ятаємо». 
 

     
 
Затамував подих вихованці Національного еколого-

натуралістичного центру переглядали анімаційний фільм 
«Голодний дух», створений студією Animagrad на замовлення 
Міністерство інформаційної політики України, відеоролики «Ти 
мені приніс яблуко?», «Де б ти не був». 

Заходи проводилися на базі «Музею хліба» НЕНЦ, в якому 
Голодомору присвячена ціла експозиція. Історії реальних людей, 
історії реальних дітей, штучний голод, геноцид нашого народу… 
на фоні щедрості української землі на Хліб. 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                         Номер 11, листопад 2018 

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

На знак вшанування 85-х роковин Голодомору 1932-1933 
років діти «запалили» 1,5-метрову імпровізовану свічку. 
 

     

Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» 

До Дня пам’яті жертв Голодоморів та 85-тих роковин 
Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду українського 
народу педагогами комунального закладу «Чернігівська обласна 
станція юних натуралістів» організовано та проведено засідання в 
клубі «Квіти України» на тему «Хліб наш святий». 

 

          
 
Захід розпочався зворушливою піснею «Свічка» у виконанні 

Оксани Білозір, яка присвячена усім загиблим під час голодомору. 
Ведуча заходу розповіла присутнім про трагічні події в історії 
України, зокрема, про факти Голодомору безпосередньо в нашому 
краї. 
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Діти ознайомилися з експозицією виставки експонатів 
хлібних виробів часів Голодомору в кімнаті-музеї економного та 
бережливого ставлення до хліба. 

Наприкінці присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною 
мовчання та запалили свічку, долучившись до акції «Запали свічку 
пам’яті». 

19-25 листопада 2017 року для юннатів станції підготовлено 
та проведено ряд тематичних бесід: «Світло очищення задля 
майбутнього», «Твій біль Україно», «Пам’ять, скорбота, єднання». 

Проведено обласний семінар 

«Допрофесійна освіта в позашкільному 
закладі» 

22 листопада 2018 року Миколаївським обласним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді проведено обласний 
семінар для вчителів, керівників гуртків еколого-натуралістичного 
напрямку «Допрофесійна освіта в позашкільному закладі». 

В роботі обласного семінару взяли участь 20 педагогічних 
працівників позашкільної освіти Миколаївської міської та 
Первомайської станцій юних натуралістів, Обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, Центру позашкільної 
роботи Вітовського району, Баштанської міської ради 
Баштанської об’єднаної територіальної громади Баштанського 
району, Центру позашкільної роботи дітей та юнацтва 
Новобузького району, Будинку творчості учнів Миколаївського 
району, Будинку творчості школярів Єланецького району, 
методичного кабінету Очаківського району, фахівці 
Миколаївського обласного центру зайнятості, Миколаївської філії 
інституту охорони ґрунтів. 

Обговорювались проблемні питання щодо професійного 
визначення вихованців у закладі позашкільної освіти; 
спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності, 
створення умов для розвитку професійних інтересів, нахилів, 
здібностей і потреб вихованців у гуртках вищого рівня; 
програмного забезпечення гуртків еколого-натуралістичного 
напрямку для реалізації допрофесійної освіти; психолого-
педагогічного супроводу допрофесійної освіти в позашкільному 
закладі; з досвіду профорієнтаційної роботи Первомайської та 
Миколаївської міської станцій юних натуралістів, Обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
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Були підведені підсумки та визначені основні напрямки 
роботи на 2019 рік. Обласний семінар проведений якісно та 
змістовно. 

     

У Полтавському обласному еколого-
натуралістичному центрі проведено 

Тиждень сільського господарства 

Відповідно до плану роботи Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді на 2018 рік, з метою 
поглиблення теоретичних знань вихованців, прищеплення їм 
інтересу до галузі сільського господарства, поваги до людей праці 
з 19 до 23 листопада був проведений Тиждень сільського 
господарства. 

Протягом Тижня для вихованців закладу було проведено ряд 
змістовних заходів, які підготували і провели керівники гуртків 
Пугачова І. Я., Грищенко Н. Ю., Нікітченко В. М. 

 

     
 
Вихованці гуртка Пугачової І. Я. взяли участь у Святі 

врожаю, конкурсі веселих та кмітливих на тему «Хлібопекарські 
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професії», вчилися плести дідуха, здійснили екскурсію до 
лабораторії Полтавської державної аграрної академії. 

Керівник гуртка Грищенко Н. Ю. провела з вихованцями 
вікторину «На грядці». Діти розгадували загадки на тему «Овочі», 
брали участь у конкурсі під назвою «Заморочки із бочки», 
змагалися на краще знання прислів’їв та приказок про городні 
рослини, виконували в групах завдання «Хто зайвий?» 

     
 
Вихованці гуртка «Юні кролівники» (керівник 

Нікітченко В. М.) взяли участь в інтелектуальній грі «Допоможи 
мамам знайти їхніх малят», доглядали за кроликами, що мешкають 
у крільчатнику. 

Керівники гуртків відділу сільського господарства провели 
для дітей бесіди на теми «Овочі – джерело вітамінів», оформили 
разом з вихованцями виставку сільськогосподарської продукції, 
вирощеної на навчально-дослідній земельній ділянці. 

Діти мали змогу відвідати зоолого-тваринницьку базу 
закладу, познайомитися з різними домашніми тваринами. 

      
 
Юні художники взяли участь у конкурсах малюнків «Цікаві 

овочі» та «Ми відповідальні за тих, кого приручили». 
Діти з задоволенням брали участь у заходах Тижня. 

Найактивніші з них були нагороджені призами. 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                         Номер 11, листопад 2018 

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

Анонс 

у наступному номері: 

• ІV Форум українських патріотичних справ “Ми - Українці” 

• Зимова школа з фізики та експериментальну олімпіаду з фізики  

• Узагальнення передового педагогічного досвіду закладів позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного профілю у 2018 р. 

 

Видання НЕНЦ 

 
 
Швидко і зручно… 
В будь-якому поштовому відділенні 
Ви можете передплатити собі, своїм 
рідним та друзям у подарунок наш 
науково-художній журнал для 
дорослих та дітей «Паросток» за 
передплатним індексом 74561.  
Журнал виходить щоквартально. 
Видання допомагає збагнути 
таємниці природи, гармонію 
стосунків людини і довкілля. 
 
Бажаючі можуть надсилати 
свої статті на електронну 
адресу: 

redakciya_parostok_nenc@ukr. 
net 

 

 

 

Шановні передплатники і автори 

газети «ЮННАТ»! 

Одинадцятий випуск 2018 року 

екологічно-природничої газети для 
дітей та юнацтва “ЮННАТ”. 

Не пропустіть 6 яскравих, корисних 
та цікавих сторінок у свіжому номері. 
Поспішайте, випуск обмежений! 

Передплатити можна в будь-якому 
поштовому відділенні за 
передплатним індексом 98146, а 

також в інших передплатних 
агенціях. 

Газета виходить раз на місяць! 

Бажаючі автори можуть надсилати 
свої статті на електронну адресу: 
nenc@nenc.gov.ua. Обов’язково з 

поміткою “газета “ЮННАТ”! 

 

 

https://nenc.gov.ua/?p=18057
https://nenc.gov.ua/?p=18057
mailto:nenc@nenc.gov.ua
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АНОНС  

Навчальних програм НЕНЦ 

Вашій увазі пропонується нове видання збірника “Навчальні 
програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
напряму: еколого-біологічний профіль” (у двох частинах). 

Навчальні програми Рекомендовані Міністерством освіти і 
науки України. 

 

 

Орієнтовна вартість – 150 грн. 

З питаннями передзамовлення можна звернутись до 
Кузнецова Олександра Володимировича,  

контактний тлф.: 095-003-87-12. 
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Контакти: 

Національний екологонатуралістичний центр 

учнівської молоді МОН України  

вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 

http://nenc.gov.ua 

nenc@nenc.gov.ua 

Директор НЕНЦ — доктор 

педагогічних наук, професор, 

академік  Академії  наук вищої 

освіти України, Голова ГО 

“Спілка освітян України” 

Вербицький  

Володимир Валентинович 

тел. (044) 4300260 
 

Відповідальний за 
випуск:  

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

 

 

                                           

 

                             

 

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

