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День захисту дітей у Чернівецькому
ОЦЕНТУМ
День захисту дітей 1 червня в Чернівецькому обласному
центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
пройшов під гаслом «Діти в казковій країні Юннатія», так як
пріоритетним напрямком діяльності центру є виховання
підростаючого покоління в притаманній українському народу
традиції гармонійного співіснування з природою, раціонального
використання та відтворення її багатств, психологічній готовності
оберігати природні цінності всюди і завжди.
Вихованці центру разом із педагогами радо привітали
кращих вихованців та педагогів закладу у 2018-2019 навчальному
році та, в перший день канікул, пригадали незабутні моменти
навчального року, що минає.

Після цього діти поділились на п’ять загонів: «Я і Ми»,
«Капітошка», «Блискавка», «Всезнайки» та «Лідер» та пройшли квест
з пізнавальними станціями: «Квіткова», «Наукова», «Творча»,
«Сміттєсортувальна» і «Юннати-розумники», де мали змогу ближче
познайомитись з тваринним та рослинним світом Центру.
На завершення учасники свята із задоволенням долучились
до створення квітів із вторинного матеріалу (пластик) та отримали
солодощі.
Перше червня — святковий день не тільки для дітей,
водночас це й свято тих, хто завжди поруч з дітьми, хто
піклується про них і допомагає твердо стати на ноги.
Від нашої уваги, любові, виховання залежить доля наших
дітей. І якщо ми будемо ростити їх у добрі, змалечку оточимо їх
турботою та милосердям, вони змінять наше життя на краще!
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На Хортиці змагалися кращі команди
юних ботаніків України
Ось і завершився VIІІ Всеукраїнський експедиційно-польовий
збір команд юних ботаніків (далі – Збір), який відбувся з 28 по 30
травня і проходив цього року на острові Хортиця (Запорізька
область) – Національному історико-культурному заповіднику
України, найбільшому острові на Дніпрі, який ще називають
зеленим смарагдом Запоріжжя, одному із 7 чудес України.
Те, що експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків
проходив на Хортиці – дуже знаково, адже острів Хортиця можна
розглядати як унікальний ботанічний об’єкт України Це не просто
біокомплекс з багатим рослинним світом, в якому присутні безліч
рідкісних і унікальних видів рослин. А – це унікальний
біокомплекс, на якому зосереджені практично всі види
ландшафтів, що зустрічаються на півдні України. Кожен з цих
ландшафтів став рідною домівкою для сотень різних видів рослин.
Поля, луки, степи, ліси, плавні, скелі, берегова лінія річок, русла і
схили балок острова Хортиця – все це щільно заселено величезною
різноманітністю рослинного світу.
Отже 28 травня до м. Запоріжжя на Збір приїхали 16 команд
з 16 областей України: Вінницької, Дніпропетровської, Донецької,
Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської,
Кіровоградської,
Київської,
Львівської,
Миколаївської,
Полтавської,
Сумської,
Тернопільської,
Хмельницької,
Чернігівської. Це – сучасна українська молодь, яка показала, що
ботанік це – натураліст, природолюб який знаходиться в
постійному пошуку та в курсі всіх наукових інноваційних
звершень. Людина, з креативним складом розуму, високим
інтелектом, яка намагається розкрити та розгадати всі таємниці
природи. Не дивлячись на свій юний вік – це справжні
спеціалісти, які вміють проводити експерименти та дослідження у
різних умовах: як в лабораторії, так і на природі. І хто зна,
можливо на підставі своїх досліджень та спостережень саме наші
юні ботаніки зможуть запропонувати свою власну, нову
систематику для рослин, чи нові способи їх розведення або
виведення нових сортів.
Хто сказав, що ботаніка – це нудно? Це – міф!
І юні ботаніки блискавично його розвіяли!
На урочисте відкриття Збору були запрошені науковці із
Запорізького
національного
університету
(далі
ЗНУ)
та
представник із Департаменту освіти і науки Запорізької обласної
державної адміністрації.
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Почесні гості виступили зі словами привітання до всіх дітей
та їх керівників і побажали успішно пройти та завершити всі
поставлені завдання і не забувати, щ практикум – це не тільки
боротьба конкурентних команд між собою за здобуття перемоги,
це і нові знайомства, друзі, приємні враження, милування
неймовірною природною красою, безліч позитивних емоцій і
незабутні спогади про цей казково-мальовничий край.
В рамках Збору, після завершення урочистої частини було
організовано:
1.
Огляд фотовиставки «Флористична цінність рослинендеміків місцевих пам’яток природи та об’єктів природнозаповідного фонду регіону». При оцінюванні і визначенні кращих
фоторобіт, суддям прийшлось не легко, адже кожна робота
повністю відповідала темі збору, мала композиційну довершеність
і сюжетну лінію.
2.
Заслуховування презентацій дослідницької діяльності
команд (домашнє завдання).
Презентації були настільки різноманітні за характером
подання, змістом матеріалу і широтою запропонованих візуальноописових матеріалів, що створили, у присутніх творчу атмосферу
обговорення результатів діяльності у питаннях підходу до
вивчення ботанічних об’єктів.
Слід зазначити, що програма заходу була продумана до
дрібниць. Вона була хоч і насиченою, проте неймовірно цікавою.
Це і оглядова екскурсія по м. Запоріжжю, і відвідування
Запорізького муніципального театру-лабораторії «Vіе», і екскурсія
до Історико-культурного комплексу «Запорізька Січ». А керівники
делегацій мали змогу відвідати «Музей судноплавства» та
ознайомитись з територією ЗНУ.
Другий день Збору був самим насиченим. Це був одноденний
ботанічний польовий практикум «Творча лабораторія природи.
Рослинний світ Національного заповідника «Хортиця» (Далі –
Практикум).
Кожний учасник отримав «Робочий зошит польових
досліджень». Робочі зошити були спеціально розроблені і
підготовлені методистами Запорізького обласного центру екологонатуралістичного творчості учнівської молоді )далі ЗОЦЕНТУМ), а
також науково-педагогічними працівниками ЗНУ. У зошиті були
подані інформативно-пізнавальні матеріали про рослинний світ
Запорізької області та о. Хортиця з красивими, яскравими фото,
представлені деякі методики польових досліджень, а також
розроблені завдання «Ботанічного польового практикуму».
Наприклад:
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назвати по 3 представника різних життєвих форм
(дерева, кущі) та описати кожну рослину за поданою схемою;
•
описати за поданою схемою 5 рідкісних та зникаючих
рослин о. Хортиця;
•
дати
морфолого-екологічну
характеристику
6-ти
аборигенних видів деревно-чагарникових рослин тощо.
Після обідньої перерви всі учасник Збору переїхали до ЗНУ де
командам надали час для проведення камеральної обробки
результатів
досліджень
Практикуму,
оформлення
звітів,
презентацій проектів та підготовка їх захисту.
Під час захисту діти продемонстрували свої теоретичні
знання з ботаніки, які вони отримали під час вивчення шкільного
курсу, впевнено і вміло використовували інформаційнокомунікативні технології. а також показали нові знання польових
методів ботанічних досліджень. Саме вони в подальшому
допоможуть школярам самостійно проводити наукові дослідження
в природі, грамотно оцінювати, прогнозувати і тлумачити
різноманітні біологічні явища.
Підсумовуючи перебіг Збору слід зазначити відчутний
позитив, що випромінювався у всіх подіях, які відбувались
протягом трьох днів перебування на славному о. Хортиця.
Безумовно, головний тягар в організації і проведенні Збору
взяв на себе педагогічний коллектив ЗОЦЕНТУМ. Педагоги
подбали і влаштували для дітей справжнє свято. Діти проживали
на базі студентського профілакторю ЗНУ. Доброзичливі господарі
приклали максимум зусиль щоб дітей оточував затишок,
позитивна атмосфера, хорошій настрій, сприятливі умови для
відпочинку.
Три дні перебування юних ботаніків з різних куточків нашої
держави на Хортиці ще раз підтвердили єдність, щирість,
доброзичливість і толерантність українського народу. Наступний,
ІХ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних
ботаніків прийматиме Національний еколого-натуралістичний
цент учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
(НЕНЦ).
Отже в наступному році естафета переходить від Запоріжжя
до столиці нашої держави – міста Києва, природа якого свідчить
про його древню історію. Адже майже в центрі, поряд з
офіційними установами, знаходяться пагорби та урочища.
Особливо красивими є Замкова гора, легендарні Лисі гори…, які
обов’язково треба відвідати у столиці кожному українцеві!
Тож до наступної зустрічі у Києві!!!
•
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Життя в стилі ЕКО!
5 червня 2019 року увесь світ відзначав Всесвітній день
охорони навколишнього середовища. Цей день вважається одним
з найважливіших подій екологічного календаря, адже його
відзначення допомагає привернути увагу суспільства до проблем
довкілля і підкреслює гостру необхідність у зміні відношення
людини до раціонального використання та відтворення природних
ресурсів.

Вже традиційно до Всесвітнього дня охорони навколишнього
середовища на Чернігівщині в РЛП «Ялівщина» проводиться
екологічний фестиваль «Життя в стилі ЕКО».
До участі у фестивалі щороку долучається
колектив
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів». Цьогоріч педагогами станції юннатів організовано
та проведено низку яскравих, захопливих та пізнавальних
майстер-класів екологічного напряму: «Життя в краплині води»,
«Флористичний марафон», «Зоопарк із солоного тіста», «Лелеки
рідної землі», «Квіти з паперу», «Веселі курчата», майстер-клас з
виготовлення «пташки-мобіла». Учасниками майстер-класів стали
здобувачі освіти закладів освіти області, мешканці та гості м.
Чернігова.
У рамках фестивалю також відбулося нагородження
переможців обласного конкурсу «Одна планета – одне майбутнє».
Проведення екологічного фестивалю сприяло об’єднанню
прагнення дорослих і дітей зберегти нашу природу та поліпшувати
екологічний стан рідного міста. Адже, «Уміння бачити прекрасне
навколо – робить людину мудрішою, добрішою, духовно багатшою»
(В.О.Сухомлинський).
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«Мистецький дивокрай Черкащини»
5 червня на свято творчості і краси, набуття нових знань та
вмінь – «Мистецький дивокрай Черкащини» – завітали найкращі
художні колективи та окремі виконавці закладів загальної
середньої освіти та позашкілля області. Загалом участь у заході
взяли понад 1000 учнів та педагогів.
Захід проведено на базі КЗ «Черкаський обласний центр
роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» з нагоди
відзначення Дня захисту дітей.

Відвідали захід також начальник управління освіти і науки
ОДА Валерій Данилевський, заступник начальника Оксана
Сімушіна,
ректор
КНЗ
«Черкаський
обласний
інститут
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської
обласної ради» Наталія Чепурна.
Відкриваючи мистецький захід, Валерій Данилевський
відзначив успіхи учнівської молоді: «Ми вже третій рік поспіль
проводимо для наших учнів, позашкільників цей фестиваль, що
об’єднує всіх, починаючи від технічної творчості, закінчуючи
Детальна інформація на сайті
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мистецьким напрямком. Наші учні, позашкільники мають вагомі
здобутки протягом року. Зокрема, сьогодні понад 110 учнівських
колективів на Черкащині мають звання «зразкового», а понад 20 –
«народного». Протягом року наші позашкільники здобули більше
5000 перемог на обласному, всеукраїнському та міжнародному
рівнях. Ми пишаємося успіхами наших учнів!».
Фестиваль проходив у сучасній інтерактивній формі з
проведенням майстер-класів. На творчих майданчиках дітвора
мала нагоду власноруч створити поробки та сувеніри з різних
натуральних матеріалів. Зокрема, творча молодь долучилися до
соломкарства, паперопластики, створення витинанок, вишивок
стрічкою, виготовлення виробів з глини, трави. Також діяв
майданчик
зі
спортивного
орієнтування,
автота
авіамоделювання. Хореографічні та вокальні номери можна було
переглянути на концертних майданчиках.
Ознайомитися з досягненнями творчої молоді на фестиваль
також завітали перший заступник голови ОДА Тарас Висоцький та
перший заступник голови обласної ради Валентин Тарасенко.
У продовження фестивалю відбувся фінальний гала-концерт,
на який було зареєстровано понад 350 учасників. Яскраві та
неповторні номери не залишили нікого байдужим, свідченням
чому були овації глядачів.
На завершення заходу відбулося урочисте нагородження
учасників фестивалю.

Проведено Всеукраїнський юнацький
фестиваль «В об’єктиві натураліста»
З 4 по 6 червня 2019 року Обласним екологонатуралістичним
центром
учнівської
молоді
проведено
Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста» за
темою «Моя мала Батьківщина», з метою формування громадської
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позиції, самореалізації внутрішнього потенціалу школярів та
молоді, її підготовки до цілісного сприйняття сучасних екологічних
проблем, свідомого розуміння процесів, що відбуваються у природі
в результаті людської діяльності.

На заочний етап Фестивалю представлено 196 колективних
та індивідуальних робіт учнів і вихованців закладів загальної
середньої та позашкільної освіти Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської,
Івано-Франківської,
Київської,
Кіровоградської,
Луганської,
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської,
Тернопільської,
Харківської,
Херсонської,
Хмельницької,
Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей України.
Роботи були представлені у чотирьох номінаціях: «Кращий
відеофільм», «Кращий відеоролик (відеокліп)», «Кращий слайдфільм», «Краща фоторобота».

В очному етапі взяли участь 50 учнів і вихованців закладів
загальної
середньої
та
позашкільної
освіти
Волинської,
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської,
Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської,
Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської,
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Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей
України.
Захід проведено Обласним еколого-натуралістичним центром
учнівської молоді Миколаївської обласної ради на базі
Миколаївської спеціальної ЗОШ- інтернат І-ІІІ ступенів № 6
Миколаївської обласної ради.
Привітала учасників Фестивалю Удовиченко О.О., директор
департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації
та Троїцька Т.Б., директор ОЕНЦУМ.
Під час Фестивалю учасники відвідали Миколаївський музей
суднобудування та флоту; майстер-клас з фотографування від
Гузій Ірини Сергіївни, керівника гуртка юних фотоаматорів
«Студія «Фотокрок» міської станції юних техніків міста Миколаєва;
ВП «Южноукраїнська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом»; виконували
завдання бліц-конкурсу «В об’єктиві Миколаївщина» під час
екскурсії по Актово-Петропавлівському каньйону НПП «Бузький
гард» та Миколаївський зоопарк.
З 50 учасників бліц-конкурсу 9 вибороли І місце, 13 – ІІ місце,
16 – ІІІ місце.
За результатами заочного та очного етапів переможці
Фестивалю були нагороджені грамотами.

Проведений ХІІІ Всеукраїнський
експедиційно-польовий збір команд
юних екологів
З 4 по 6 червня у Сумській області на базі Гетьманського
національного
природного
парку
Національним
екологонатуралістичним центром учнівської молоді спільно з КЗ Сумської
обласної ради «Сумський обласний центр позашкільної освіти та
роботи
з
талановитою
молоддю»
був
проведений
ХІІІ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних
екологів.
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Тема збору – «Екологічний моніторинг біорізноманіття
природоохоронних територій».
Його учасниками стали 37 юних екологів – учнів закладів
загальної середньої і позашкільної освіти з числа учасників
комплексних науково-дослідних експедицій, походів, польових
практик
з
Вінницької,
Дніпропетровської,
Донецької,
Житомирської, Закарпатської, Запорізької,
Кіровоградської,
Одеської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської
областей.

В урочистому відкритті збору взяли участь та тепло привітали
дітей і педагогів директор департаменту освіти і науки Сумської
обласної державної адміністрації Вікторія Павлівна Гробова,
директор КЗ Сумської обласної ради «Сумський обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю» Лариса
Володимирівна Тихенко, завідувачка відділу екології та охорони
природи
Національного
еколого-натуралістичного
центру
учнівської молоді Тамара Дмитрівна Радченко. Дружню
атмосферу на початку роботи створювали художні колективи
Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю: зразковий вокальний ансамбль «Росинки»
(керівник Любов Баленко), народна дизайн-студія «ART`- eLь moda»
(керівник Лариса Ванеєва), хореографічний ансамбль «Пірует»
(керівник Олена Сафонова) та вокальний ансамбль «Глорія»
(керівник Галина Лисак).
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В програмі збору були звіти-презентації команд про
проведені протягом року експедиції, походи, польові практики на
природоохоронних територіях своєї області, фотовиставка
«Біорізноманіття природоохоронних територій свого регіону», а
також цікаві пізнавальні екскурсії по місту Суми та місту
Тростянець.
Найголовніша подія збору – польові дослідження з теми
«Екологічний моніторинг біорізноманіття природоохоронних
територій» в Гетьманському Національному природному парку.
5 червня – у Всесвітній день охорони навколишнього
природного середовища, під керівництвом науковців природного
парку: д.б..н. Сергія Михайловича Панченко і к.б.н. Олега
Юрійовича Скляра, а також к.б.н. Тетяни Миколаївни Кузьміної з
Сумського державного університету вони відбувалася за трьома
темами: «Оцінка запасів Карбону у фітомасі», «Картування
біотопів»,
«Оцінка
екологічного
стану
водойм
за
макрозообентосом». Кожна команда не лише провела дослідження,
а й підготувала презентацію про проведені дослідження.
Керівники команд з областей відзначили найголовніше свято
природоохоронців засіданням круглого столу «Виїзні форми
екологічної освіти» та поділилися досвідом організації та
проведення комплексних екологічних експедицій.

Також багато цікавого та пізнавального для дітей було під час
екскурсії «Стежками ботанічного саду «Юннатівський» Сумського
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді.
За результатами проведених досліджень під час польового
екологічного
практикуму
на
території
Геттьманського
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 переможцями у
загальнокомандному заліку ХІІІ Всеукраїнського експедиційнопольового збору команд юних екологів стали юні екологи
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Вінницької (І місце); Сумської та Луганської (ІІ місце);
Кіровоградської, Донецької та Запорізької областей (ІІІ місце).

Відбувся ІІІ етап Всеукраїнського
конкурсу «Джерело творчості» в
номінації «Керівник гуртка – 2019»
З метою підтримки талановитих педагогів позашкільної
освіти, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої
творчої діяльності 4-6 червня поточного року поведено ІІІ етап
Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в номінації
«Керівник гуртка – 2019».

Варто зазначити, що упродовж багато років Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
вивчає,
узагальнює і поширює педагогічний досвід. Така діяльність
стимулює підвищення компетентності педагогічних кадрів з
питань освіти, педагогіки, психології, досягнень аграрної науки,
розвитку еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти.
Цього року Центр опікувався проведенням конкурсу в
номінації «Керівник гуртків – 2019» аграрного напряму
(рослинницький і тваринницький профілі). Науково-методичну
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допомогу в організації і проведенні конкурсу надали викладачі
Національного університету біоресурсів і природокористування
України: доцент,
кафедри агрохімії та якості продукції
рослинництва ім. О.І. Душечкіна Агробіологічного факультету,
кандидат сільськогосподарських наук Надія Бордюжа та старший
викладач кафедри аквакультури Факультету тваринництва та
водних біоресурсів, кандидат біологічних наук Олександр
Ковальчук.
У конкурсних перегонах цього напряму взяли участь 15
учасників. Змагання проходило у два тури: заочний та очний.
Фінал конкурсу проводився впродовж трьох днів. Кожен
конкурсант ознайомив членів журі з презентацією «Моє
педагогічне кредо» і продемонстрував власну педагогічну
майстерність під час 20-хвилинного фрагменту заняття з
незнайомою аудиторією здобувачів освіти. Цікаві фрагменти,
оригінальна тематика занять, фахова майстерність освітян та їхня
співпраця з учнями дали змогу визначити переможців.

Члени журі відмітили високий рівень підготовки, творчість,
професійну майстерність педагогів-позашкільників, їхнє вміння
спілкуватися з дітьми. Відповідно до рішення журі, переможцем
визначено:
Костянтина
Краснікова
–
керівника
гуртка
«Юні
рослинники» КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва
Київщини»;
ІІ місце посіли: Ольга Зіркевич – керівник гуртків «Любителі
декоративних та свійських тварин» та “Юні кролівники”,
Волинська область
Ольга Іванюк – керівник гуртка «Юні квітникарі»
Устинівського районного центру дитячої та юнацької творчості
Устинівської районної ради Кіровоградської області;
ІІІ місце вибороли: Арина Зенченко — керівник гуртків
Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів»,
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Інна Сежченко – керівник гуртка »Юні рослинники»
Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту
Запорізької області.
На церемонії нагородження та урочистому закритті конкурсу
заступник директора з навчально-виховної роботи Тетяна
Вербицька та завідувач відділу аграрного дослідництва Микола
Пінчук вручили переможцям статуетки «Ніка» та грамоти.

Всеукраїнський семінар-практикум
для завідувачів відділів екології
обласних закладів позашкільної освіти
еколого-натуралістичного профілю
З 04 по 06 червня 2019 року Національним екологонатуралістичним центром учнівської молоді (далі – НЕНЦ,
директор В.В. Вербицький) спільно з комунальним закладом
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО
“ОЕНЦДУМ”, директор Ю. Ф. Педан) у Дніпропетровській області
проведено Всеукраїнський семінар-практикум для завідувачів
відділів екології обласних закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного профілю за темою “Актуальні питання
екологічної освіти в системі закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного профілю у промислово-навантажених регіонах
України” (далі – Семінар-практикум), який було приурочено до
Всесвітнього дня охорони навколишнього природного середовища.

Семінар-практикум
проводився
з
метою
поліпшення
науково-методичного
забезпечення
навчальних
закладів,
підвищення якості позашкільної еколого-біологічної освіти з дітьми
та учнівською молоддю, розвитку творчого потенціалу педагогів,
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поширення
інноваційних
досягнень,
узагальнення
та
розповсюдження передового педагогічного досвіду.
Участь у заході взяли завідувачі відділів екології (біології) та
педагогічні
працівники,
які
відповідають
за
екологонатуралістичний
напрямок
роботи,
обласних
екологонатуралістичних 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 Семінарупрактикуму
на
базі
департаменту
освіти
і
науки
Дніпропетровської облдержадміністрації (далі – ДОН, директор
О. В. Полторацький) 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
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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
Семінару-практикуму
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 освіти з
закладами загальної середньої освіти та 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 директором департаменту освіти і науки виконкому
Криворізької міської ради (далі – ДОН КМР) Кріпак Т.П. та
методистом комунального закладу “Інноваційно-методичний
центр” КМР Лаліменко Т.В. біля музею ПАТ “Південий гірничозбагачувальний комбінат” у парку ім. Івана Савицького та
екскурсії музеєм. Не менш цікавим було і відвідування оглядового
майданчика кар’єру комбінату, яке проводила Мотижинець Г.М.,
головний спеціаліст ДОН КМР.
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 Іванов А.С., начальник відділу освіти виконкому
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Саксаганської районної у місті ради та Ничипорук В.В., директор
КЗШ № 72, презентували роботу школи з екологічної освіти та
виховання учнівської молоді “Формування в учнівської молоді
принципів екодружнього стилю життя”.
За безпосередньої участі Мотижинець Г.М., головного
спеціаліста ДОН КРМ, Лаліменко Т.В. та Дудник-Тітаренко М.Ю.,
методистів
КЗ
“Інноваційно-методичний
центр”
КМР,
Борисюк Л.В., завідувач відділу комунального позашкільного
навчального закладу “Міський палац дитячої та юнацької
творчості
“Горицвіт”
КМР,
Шепетухи Н.М.,
директора
комунального
позашкільного
навчального
закладу
“СЮН
Покровського району” КМР та Цуренкова А.Д., директора
комунального
позашкільного
навчального
закладу
“СЮН
Тернівського району” КМР на базі Станції юних натуралістів
Покровського району було проведено:
•
оглядову екскурсію територією;
•
Екологічний снайпінг;
•
презентації 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, яку провів директор
станції Цуренков А.Д.
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 розпочалась із зустрічі учасників заходу “Вас
вітає Павлоград!” на базі комунального позашкільного навчального
закладу “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
еколого-натуралістичного
профілю
у
промислово навантажених регіонах України”;
•
Кириченко К.Б., директор СЮН, за темою “Сучасні
підходи, концепції розвитку професійних компетентностей,
екологічного виховання та значення розвитку матеріальноДетальна інформація на сайті

https://nenc.gov.ua

Інформаційний бюлетень НЕНЦ

Номер 6, червень, 2019

технічної
бази
в
закладі
позашкільної
освіти
екологонатуралістичного профілю”.
Змістовну презентацію спільного проекту СЮН та ДТЕКенерго “Створення контактного зоопарку “Доторкнись рукою –
відчуй серцем” (зоокомплекс, аквакомплекс, орнітологічний відділ,
куточку терраріуміста) провели заступник директора СЮН
Мамотенко Ю.О., керівники гуртка Зайцева Л.С. та Гуменюк Л.М.
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”, яку проводила директор школи Еккерт О.В.
Після переїзду у Дніпровський район відбулась зустріч та
привітання гостей на території комунального позашкільного
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді” Дніпровської районної ради директором
Боярчуком І.П. та культорганізатором Ауловою О.А.
Педагогічний колектив презентував сучасні напрями
діяльності та результативність еколого-натуралістичної роботи з
вихованцями. Учасники семінару мали змогу відвідати творчі
лабораторії, майстер-класи керівників гуртка, виставку до 30-ти
річчя закладу; ознайомитись із роботою лікувально-оздоровчого
комплексу “Апітерапевт”, а також співпрацею Центру та 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 комунального
закладу “Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради (директор
С. В. Голендяєва), на базі якого відбувся ботанічний практикум за
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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 (ясласадок) 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.
У конференц-залі спортивного комплексу КЗ “Слобожанський
НВК № 1” було презентовано роботу закладу Макаренко Л.Г.,
заступником директора з виховної роботи; проведено 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 спрямування. Були показані інтерактивне заняття
“Екологічна мандрівка в світ тварин” (керівник гуртка
А.В. Стасенко), лялькові ековистави “Екоріпка” та ”Пригода в лісі”
(керівник гуртка В.В. Василевська), екоквест “На захист природи”
(керівник гуртка Г.В. Крикун).
За підсумками роботи семінару-практикуму був виданий
тематичний збірник матеріалів “Екологічна освіта як інструмент
формування суспільної екологічної свідомості”.
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Всеукраїнський форум юних
натуралістів в МДЦ «Артек»
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді МОН України спільно з Державним підприємством
«Міжнародний дитячий центр «Артек» 31 травня - 20 червня
ц. р., в межах V тематичної зміни «Артек – місто професій»,
проводить Всеукраїнський форум юних натуралістів. На
Форум приїхали з різних куточків України виключно переможці
міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних
конкурсів еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти
(Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного напряму, Всеукраїнський
конкурс юних зоологів і тваринників, Всеукраїнський чемпіонат з
інформаційних технологій «Екософт», Всеукраїнський конкурс
«Intel Еко-Україна», Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і
генетик», Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище»,
Всеукраїнський турнір юних натуралістів, Всеукраїнський конкурс
дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний
дослідник»,
Всеукраїнський
конкурс
з
квітникарства
і
ландшафтного дизайну «Квітуча Україна», Всеукраїнський
біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик
природи», Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім»,
Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста»,
Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея»,
Всеукраїнський
конкурс
з
флористики
та
фітодизайну,
Всеукраїнський фестиваль «Україна – сад», Всеукраїнські
експедиційно-польові збори команд юних екологів, зоологів,
ботаніків і натуралістів, та інші заходи еколого-натуралістичного
напряму позашкільної освіти).
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Мета Форуму – підтримка обдарованих дітей та молоді, які
займаються дослідницько-експериментальною роботою в галузі
природничих наук, формування у дітей та молоді усвідомлення
важливості природничих наук як універсальної мови науки,
техніки, технологій; формування активної життєвої позиції
учасників форуму шляхом залучення їх до вирішення проблем
довкілля; організації їх змістовного дозвілля.
Програма Всеукраїнського форуму юних натуралістів на базі
Міжнародного дитячого центру «Артек» була цікава, насичена і
включала:
•
наукові, творчі та відкриті студії на природі;
•
лабораторні експерименти за участю відомих учених і
досвідчених практиків;
•
дослідницькі квести, екологічні ігри, задачі;
•
різноманітні флешмоби;
•
тематичні майстер-класи;
•
робота гуртків природничого напряму;
•
походи та екскурсії.
9 червня 2019 року відбулося урочисте відкриття
Всеукраїнського форуму юних натуралістів. Для юних дослідників
була організована і проведена Всеукраїнська дитяча екологопатріотична гра «Паросток». Мета гри «Паросток» – формування
розуміння необхідної гармонії людини з природою; оволодіння
знаннями про природу свого краю; виховання почуття
відповідальності за природу як національне багатство, основу
життя на землі; розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення,
вміння виступати перед аудиторією, аргументувати, доводити,
спонукати до самоосвіти та вдосконалення.
Перші
паростки
патріотичного
виховання
дитини
починається в сім’ї та закладі освіти. Тому основними аспектами,
на які зроблено акцент це:
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Виховання любові до рідної землі, родини, свого народу,
Батьківщини;
•
формування національної свідомості;
•
культивування кращих рис української ментальності:
працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з
природою, тощо;
•
виховання бережливого ставлення до національного
багатства країни: мови, культури, традицій;
•
формування готовності до творчої праці на благо людей,
подвигу в ім’я процвітання держави;
•
формування відповідальності за долю Батьківщини;
•
виховання громадянського обов’язку перед країною,
суспільством;
•
формування політичної культури;
•
вироблення та дотримання етики міжнаціональних
стосунків.
Людина, яка любить свою Батьківщину, а значить і мову,
людей, готова завжди прийти на допомогу тим, кому вона
потрібна, готова служити інтересам держави, а державі потрібні
розумні, духовно багаті громадяни.
За змістом гра «Паросток» є інформаційно-ігровою. До її
складу входять три основні модулі:
1.
Формування ключових компетентностей;
2.
Патріотичні складові;
3.
Екологія.
Всі модулі діляться на дві частини: теоретичну та ігрову.
Юні натуралісти мали можливість більше дізнатися про
екологію, прийняти участь в цікавих квестах з охорони довкілля,
мистецтвознавства, українського фольклору. Всі учасники гри
отримали в подарунок журнали «Паросток» та грамоти за
номінаціями. Гарний настрій та позитивні емоції отримали і
дорослі, і діти! Діти ще раз довели, що знання рідної мови, історії,
географії, культури і вміння користуватися ними – це шлях до
всебічного розвитку людини.
•
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16 червня став особливим днем для усіх, хто перебував на
території Міжнародного дитячого центру «Артек», адже саме у цей
день ми усі разом святкували 94 річницю від дня заснування
«Артеку».
У цей особливий день було дуже багато приємних та
неочікуваних сюрпризів. Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді МОН України привітав артеківців з Днем
народження та запросив усіх у Місто майстрів. Для юних
натуралістів та усіх артеківців було організовано 9 майстер-класів,
які одночасно охопили понад 130 дітей. Майстер-класи
проводилися у три хвилі. Таким чином, понад 400 дітей мали
змогу не тільки навчитися чомусь новому, а й зробити подарунки
для себе та друзів.

Майстер-класи:
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1.
«Трав’янчик – екологічна іграшка»
2.
«Лялька-мотанка з цариці полів» (Лялька-мотанка з листя
кукурудзи. Коли кукурудза висихає — лялька має свій
неповторний шарм. Від такої ляльки йде потужна природна
енергетика. Коли береш у руки таку мотанку — відчувається запах
стиглої кукурудзи, зрештою, вітру, який і приніс аромати поля і
неба. А ще коли берешся за справу в гарному настрої, то
енергетично через тепло рук передається любов, турбота і добро.)
3.
«Плетіння коси – модні зачіски сучасних дівчат»
4.
«Здорове харчування»
5.
Український оберіг «Білий ангел»
6.
Український сувенір з природного матеріалу «Дерево
друідів»
7.
Листівка-амулет «Ангел-охоронець»
8.
Гончарик. Золота рибка бажань з глини.
9.
«Чарівні візерунки на склі».
Головним сюрпризом дня став приїзд першої леді України –
Олени Зеленської, яка разом із артеківцями створювала сувеніри,
відвідувала
майстер-класи
Національного
екологонатуралістичного
центру
учнівської
молоді,
Культурномистецького та Інноваційного освітнього центрів.
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Сергій Бубка, голова Національного олімпійського комітету
України, також завітав привітати «Артек» та побував на усіх
святкових локаціях та брав активну участь разом з артеківцями у
створені сувенірів, творчих виробів та проведені наукових
експериментів.
Майстер-класи у Місті майстрів для дітей організували і
провели педагоги Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської
молоді
МОН
України,
Дитячого
естетиконатуралістичного
центру
«Камелія»
Київської
області
та
Житомирського
обласного
центру
еколого-натуралістичної
творчості Житомирської обласної ради.
Щасливі
посмішки
та
святкова
атмосфера
стали
фантастичним завершенням такого насиченого чудового дня.

Ми впевнені, що Всеукраїнський форум юних натуралістів
був успішним і став яскравою сторінкою в житті юних
дослідників.
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Юннати вітають аграріїв з
Міжнародним Днем поля
12 червня 2019 року в Інституті зрошуваного
землеробства НААН України відбувся Міжнародний день поля з
питань вирощування озимих і ярих зернових, технічних та
бобових сільськогосподарських культур на зрошуваних і
неполивних землях.

До привітань працівників агропромислового комплексу
долучилися юні натуралісти Херсонщини. Вітальний виступ
презентувала екологічна агітбригада Херсонської загальноосвітньої
школи № 57 з поглибленим вивченням іноземних мов – «Зелена
лінія» (керівник Олійникова Олена Олексіївна). Представники
комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директор Ельвіра
Вітренко) Світлана Лукіна та Тетяна Мудрак вручили подяку за
плідну багаторічну співпрацю у справі екологічного виховання
підростаючої молоді директору Інституту Вожеговій Ріїсі
Анатоліївні. Було представлено виставку творчих робіт юних
натуралістів Херсонської області.

Відбувся Всеукраїнський зліт юних
дослідників природознавців
З 10 по 13 червня ц.р. на базі Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді був проведений
Всеукраїнський зліт юних дослідників-природознавців.
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У рамках Зльоту проведені ІІІ збір переможців Всеукраїнської
інтернет-олімпіади «Крок до знань – 2019» і Всеукраїнська літня
Стартап-Школа «StartChemist».
Загалом у Зльоті взяли участь учні з числа переможців
всеукраїнських конкурсів аграрного напряму позашкільної освіти,
Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань – 2019», учні,
вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти –
учасники всеукраїнських конкурсів хімічного профілю — понад
100 учнів з 20 областей.

Відбулась науково-практична конференція юних дослідниківприродознавців, де діти з різних куточків нашої країни піднімали
та обговорювали нагальні проблемні питання у сільському
господарстві України, презентували наукові роботи та проекти
своїх
позашкільних
закладів.
Заслуховувалися
роботи
з
садівництва, рослинництва, овочівництва тощо.

Одним із найяскравіших вражень для дітей стали екскурсії до
лабораторії компанії «Сингента» в м. Біла Церква. Керівник центру
розповіла про напрямки роботи компанії «Сингента» і програму
технічної підтримки «АгроГід». Співробітники лабораторії провели
для
юних
аграріїв
лабораторні
практичні
заняття
з
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фітоекспертизи, ПЛР діагностики та імуноферментного аналізу
рослин. Відвідувачі мали змогу дізнатися про важливість
фітопатологічної діагностики посівного матеріалу, моніторинг
шкідників та збудників інфекцій у період вегетації рослин й аналіз
якісних показників зібраного врожаю. Організований практичні
заняття дозволили учням провести діагностику рослин за
сучасними методиками, а також визначати хвороби та шкідники
за симптоматичними ознаками й ідентифікувати збудника під
мікроскопом.

За програмою заходу переможці Всеукраїнської інтернетолімпіади «Крок до знань – 2019» ефективно і цікаво провели час в
науково-освітніх
та
просвітницьких
установах:
відвідали
практикуми на базі Національного університету біоресурсів і
природокористування України та селекційній станції і лабораторії
фітоекспертизи компанії «Сингента»; побували на видовищному
навчально-розважальному шоу Музею популярної науки і техніки
«Експериментаніум»; переглянули виставу «Маруся Чурай» у
Національному академічному театрі оперети, відвідали історичні
місця столиці.
На
селекційні
станції
компанії
«Сингента»
школярі
ознайомилися з усіма етапами закладання та проведення польових
дослідів відповідно до сучасних методик. Учні побували на
дослідницьких поліях, ознайомилися з великою кількістю зразків
гібридів сільськогосподарських культур. Також юні дослідники
ознайомились із сучасною сільськогосподарською технікою, з
технологією та приладами для протруєння насіння, а також з
сучасними засобами для внесення пестицидів.
Учасники
Всеукраїнської
літньої
Стартап-Школи
«StartChemist» працювали за окремою програмою. Науковцями і
науково-педагогічними
працівниками
хіміко-технологічного
факультету НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського, Інституту біохімії
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ім. О. В. Палладіна НАН України, педагогічними працівниками
лабораторії експериментальних досліджень Національного центру
«Мала академія наук України» було проведено цикл практикумів
по загальній неорганічній хімії, властивостям координаційний
сполук, аналітичній хімії, тощо, на базі спеціалізованих хімічних
лабораторій.
Особливо ефективною стала співпраця наукових установ,
аграрного бізнесу, закладів позашкільної та вищої освіти у
проведенні профорієнтаційної роботи серед молоді та відповідна
допрофесійна підготовка майбутніх фахівців.
13 червня відбулося урочисте закриття та нагородження
учасників
Всеукраїнського
зльоту
юних
дослідників
природознавців.

Всеукраїнський збір лідерів Дитячого
екологічного парламенту
З 17 по 20 червня ц.р. у м. Києві Національним екологонатуралістичним центром учнівської молоді був проведений збір
лідерів Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий екологічний
парламент» (ВДС «ДЕП») та юннатських секцій товариства охорони
природи.
У заході взяли участь делегації із 18 областей України
загальною кількістю 89 осіб (70 дітей та 19 керівників) з числа
представників регіональних осередків ДЕП, дитячих громадських
екологічних організацій, юннатських секцій товариства охорони
природи, екологічних загонів, які діють при обласних, районних,
міських
еколого-натуралістичних
центрах,
станціях
юних
натуралістів та закладах середньої загальної освіти.

На урочистому відкритті учасників заходу привітали:
Вербицький Володимир Валентинович - директор НЕНЦ,
Успенська Катерина - заступник координатора програми GLOBE в
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Україні 2011-2013 рр. Томляк Кирило, директор ТОВ «КТ-Енергія»
виступив з проектом «Кліматичні краплі: мобільний додаток та
шкільний екоконкурс».
У рамках ДЕП – відбувся круглий стіл з обміну досвіду роботи
регіональних осередків ДЕП та юнсекцій товариства охорони
природи «Еколого-просвітницька та природоохоронна робота
в рамках діяльності дитячого парламентаризму».

Для юних парламентарів Школою тімбілдінга спільно з
молодіжним тренінговим клубом «Екіпаж – лідер» був проведений
тренінг «Карусель тімбілдінга», де молодь навчалась виконувати
командно різноманітні поставленні завдання. На майстер-класі
«Містечко майстрів. Подарунок воїну» діти власними руками
творили поробки з еко-матеріалів, вкладаючи в них частинку своєї
душі та позитивну енергетику. Учасники відвідали експозиції
музею космонавтики і техніки Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» та мюзикл «Сімейка Адамсів» у Київському
національному академічному театрі оперети
Для учасників заходу була проведена лекція за темою
«Наукові експедиції на станцію «Академік Вернадський» із
Савицьким
Олександром
Леонідовичем
полярником,
співробітником Національного антарктичного наукового центру.
В рамках роботи спілки, відбулись парламентські слухання
«Шляхи поліпшення стану навколишнього середовища в Україні»,
на яких відбувалось напрацювання звернень до діючої влади.
Результати роботи були висвітленні на урочистому закритті,
оголошенням наболілих екологічних питань та пропозицій щодо їх
вирішення.
Юні парламентарі були нагороджені грамотами НЕНЦ МОН
України. Стверджуємо напевне - «Майбутнє держави в руках
розумної, надійної та свідомо-екологічної молоді»!
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Всеукраїнські GLOBE Ігри 2019

З 17 по 20 червня Національним еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді були проведені Всеукраїнські GLOBE
Ігри 2019 в рамках міжнародної науково-освітньої програми
GLOBE. На заході були присутні 10 команд – переможці GLOBE
Марафону 2019 – вихованці позашкільних та загальноосвітніх
закладів освіти (Київська, Рівненська, Сумська, Донецька,
Чернівецька,
Івано-Франківська,
Луганська,
Житомирська
області).

17 червня, після урочистого відкриття, Школа тімбілдінга
спільно з молодіжним тренінговим клубом «Екіпаж – лідер»
провела тренінг «Карусель тімбілдінга». Всі учасники були розділені
на команди, які протягом 3-х годин виконували різноманітні
вправи, навчаючись працювати в команді, та в ігровій
невимушеній формі отримали навички розвитку лідерства і
спілкування.
Традиційно учасники відвідали «наукові» майстер-класи
провідних науковців з Київського національного університету
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імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету
України
«Київський
політехнічний
інститут
імені
Ігоря
Сікорського, Державної установи «Науковий центр аерокосмічних
досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії
наук України», НВЦ НЦ «Мала академія наук України»,
Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та
НАН України.

Не менш насиченою була і культурна програма – відбулися
цікаві екскурсії до Ботанічного саду ім. акад. О. Фоміна та до
Меморіального музею О. В. Палладіна. Вечірня програма включала
відвідування
прем’єри
вистави
Київського
національного
академічного театру оперети «Сімейка Аддамсів».
Усі бажаючі приєдналися до майстер-класу з традиційного
ужиткового мистецтва і національної символіки «Містечко
майстрів» та виготовили «Подарунок воїну».
І звичайно ж, 19 червня відбулися GLOBE Ігри, під час яких
команди змагалися між собою, вирішуючи запропоновані їм
завдання.
Завершився захід урочистим нагородженням командпереможців Всеукраїнських GLOBE Ігор 2019.

Всеукраїнський семінар-тренінг для
регіональних координаторів програми
GLOBE в Україні на тему «GLOBE – 20
років в Україні»
З 17 по 20 червня 2019 року Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді провів Всеукраїнський
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семінар-тренінг для регіональних координаторів програми GLOBE
в Україні на тему «GLOBE – 20 років в Україні».
У заході взяли участь 18 представників закладів загальної
середньої та позашкільної освіти з 13 областей України (Київська,
Івано-Франківська, Житомирська, Хмельницька, Рівненська,
Чернігівська, Сумська, Донецька, Закарпатська, Полтавська,
Волинська, Чернігівська, Тернопільська).

Урочисте відкриття семінару-тренінгу відбулося 17 червня. З
вітальним словом до учасників звернулись координатор програми
GLOBE в Україні – В. В. Вербицький та заступник координатора
програми GLOBE в Україні 2011-2013 рр. – К. Успенська.

Протягом 4-х днів семінару-тренінгу учасники обмінялися
досвідом роботи за програмою GLOBE, пройшли тренінги за
програмою
(Фенологічні
спостереження
та
Атмосферні
спостереження – протокол Хмари), прослухали лекції від провідних
науковців України (В. І. Затули, кандидата географічних наук,
доцента Київського національного університету імені Тараса
Шевченка; О. В. Томченко, кандидата технічних наук, наукового
співробітника Центру Аерокосмічних Досліджень Землі Інституту
геологічних наук; Л. Я. Юрків, методиста ІІ категорії лабораторії
хіміко-біологічних наук та наук про Землю НВЦ НЦ «Мала
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академія наук України»; В. В. Гребіня, доктора географічних наук,
професора Київського національного університету імені Тараса
Шевченка). Також були здійснені навчально-пізнавальні екскурсії
до
Національного
природного
парку
«Голосіївський»
та
Гідрологічної станції «Київ».
На завершення учасникам вручено сертифікати учасників
семінару-тренінгу для регіональних координаторів програми
GLOBE в Україні міжнародного зразка програми GLOBE.

Всеукраїнський фестиваль
патріотичних дій
Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій (далі –
Фестиваль) відбувся з 24 червня по 27 червня 2019 року. До
м. Києва на Фестиваль приїхали юні натуралісти, переможці та
активні учасники Всеукраїнської дитячо-юнацької екологопатріотичної гри «Паросток» та інших заходів патріотичного
спрямування. Це – сучасна українська молодь, яка любить свою
Батьківщину, а значить, і мову, людей, готова завжди прийти на
допомогу тим, кому вона потрібна, готова служити інтересам
держави, а державі потрібні розумні, духовно багаті громадяни.

В рамках проведення Фестивалю було проведено ознайомчу
презентацію «Творчий юннатівський марафон патріотичних
справ», кращі досягнення юннатів у сфері національнопатріотичної діяльності, тематичні конкурси, майстер-класи,
тренінги тощо. Крім цього – це і нові знайомства, друзі, приємні
враження, безліч позитивних емоцій і незабутні спогади про
казково-мальовниче місто – Київ – найзеленіше місто Європи з
його унікальними пам’ятками історії, що нараховують тисячі
років, вуличками яких торкалися вишиті золотом підошви
Ярослава Мудрого. Місто, що поєднує два береги України в одне
ціле, скріплюючи їх мостами в один єдиний організм.
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На Фестиваль прибули 18 делегацій (87 дітей і 21 педагог) з
18
областей
України:
Дніпропетровської,
Донецької,
Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Луганської,
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської,
Тернопільської,
Харківської,
Херсонської,
Хмельницької,
Чернівецької, Чернігівської.
На урочистому відкритті виступив директор НЕНЦ –
Вербицький Володимир Валентинович зі словами привітання до
всіх дітей та їхніх керівників. Володимир Валентинович побажав
успішно пройти та завершити всі поставлені завдання, а також
весело та продуктивно провести час.
В рамках Фестивалю, після завершення урочистої частини,
було організовано огляд ознайомчих презентацій «Творчий
юннатівський марафон патріотичних дій».
Презентації були настільки різноманітні за характером
подання, змістом матеріалу і широтою запропонованих візуальноописових матеріалів, що створили у присутніх творчу атмосферу
обговорення результатів діяльності у питаннях підходу до
проведення патріотичної діяльності.

Своїми знаннями надання кваліфікованої домедичної
допомоги
за
сучасними
Міжнародними
протоколами
з
використанням сучасних методик на манекенах поділилися
сертифіковані інструктори ГО
«Український легіон», які
проводити даний захід. Школа першої медичної допомоги
«Швидко, вчасно, першокласно» – це освітній проект, який
проводять волонтери ГО «Українського легіону» з метою
поширення знань та навичок з надання долікарської допомоги.
Керівник проекту Мартусенко О.С.
Школа народних ремесел НЕНЦ радо вітала усіх учасників
Фестивалю в «Українському містечку». Тут для учнівських
делегацій з усієї України було організовано майстер-класи. Усі діти
мали змогу не тільки навчитися чомусь новому, а й зробити
подарунки для себе та друзів.
Детальна інформація на сайті

https://nenc.gov.ua

Інформаційний бюлетень НЕНЦ

Номер 6, червень, 2019

Проте справжнім сюрпризом для дітлахів та їх керівників
було відвідання Київського національного академічного театру
оперети.

Особливо зворушливим було закриття заходу. Всі делегації
долучились до цього дійства. Дітлахи підготували невеликий
концерт з піснями, танцями, гуморесками та віршами.
А за вагомий та результативний особистий внесок у
патріотичне виховання учнівської молоді та якісну підготовку до
участі у Всеукраїнському фестивалі патріотичних дій кожному
керівнику було висловлено та надано подяку.
Як справжні патріоти діти зі всіх областей нашої України
довели, що знання рідної мови, історії, географії, культури і
вміння користуватися ними – це шлях до всебічного розвитку
людини. Саме вони – сучасна українська молодь – є патріотами,
високоінтелектуальним потенціалом нашої Батьківщини.
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Анонс
у наступному номері:
• Всеукраїнські серпневі конференції
• Всеукраїнська науково-педагогічна
тенденції підвищення якості освіти»

конференція

«Сучасні

Швидко і зручно…
В
будь-якому
поштовому
відділенні
Ви
можете
передплатити собі, своїм рідним та друзям у подарунок
наш науково-художній журнал для дорослих та дітей
«Паросток» за передплатним індексом 74561.
Журнал виходить щоквартально.
Видання допомагає збагнути таємниці природи, гармонію
стосунків людини і довкілля.
Бажаючі можуть надсилати свої статті на електронну
адресу: redakciya_parostok_nenc@ukr. net
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Контакти:
Національний екологонатуралістичний центр
учнівської молоді МОН України
вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074
http://nenc.gov.ua
nenc@nenc.gov.ua
Директор НЕНЦ — доктор
педагогічних наук, професор,
академік Академії наук вищої
освіти України, Голова ГО
“Спілка освітян України”
Вербицький

Відповідальний за
випуск:
Кацурак Вікторія —
методист в/к
тел. (044) 4302222

Володимир Валентинович
тел. (044) 4300260
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