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Практичні онлайн-заняття з
агродослідництва

Компанія «Сингента» в Україні спільно з Національним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 01 червня
2020 року організували практичне онлайн-заняття на тему:
«Створюємо міні-город та пряно-ароматичний сад на підвіконні».
Провела онлайн-заняття – Домрачева Тетяна Василівна, методист
НЕНЦ, спеціаліст вищої категорії, керівник гуртка “Юні
агрохіміки”. Під час заняття розглядалися різні методики
вирощування овочевих і пряно-ароматичних рослин на підвіконні.
Учні змогли навчитися сіяти та садити рослини в домашніх
умовах. Мета – отримання свіжої зелені в будь-яку пору
року. Загалом підключилося до дистанційної форми заняття понад
50 учнів різного віку, як окремо так і в складі окремих гуртків.
Ознайомитись з перебігом онлайн-заняття можна у запису
або завантажити
відео
за
посиланням
–
https://drive.google.com/drive/folders/1_G1QQWkVfdTWiYpgY8fZI
7HmPP2PU-BX?usp=sharing.
Серед учасників онлайн-заняття були вихованці п’яти
творчих учнівських об’єднань КЗ ЛОР «Львівський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ( «Юні
охоронці
природи»,
«Флористика
та
фітодизайн
інтер’єру», «Природа, фантазія, творчість» (кер. Валах І. І.),
«Природа рідного краю» (кер. Малиш Г.Я.), «Природознавство для
дошкільників» (кер. Втерковська І.Д.) долучилися до практичного
онлайн-заняття «Створюємо міні-город та пряно-ароматичний сад
на підвіконні». Діти навчилися сіяти та садити овочеві та пряноароматичні рослини для вирощування в домашніх умовах:
робити дренаж, використовуючи керамзит і пісок, готувати грунт
до висівання насіння, правильно поливати та висіяли самостійно,
а дошкільнята при допомозі дорослих, кріп, петрушку, салат,
базилік і висадили розсаду помідорів.
Детальна інформація на сайті
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Тепер вихованці ЛОЦЕНТУМ очікують на хороший врожай
свіжої зелені на підвіконні, а дошкільнята поділилися фото вже
раніше висіяних на власному міні-городі рослин, з яких вже
збирають зелень кропу і цибулі.

Третя онлайн-нарада з директорами
03 червня об 11.00 розпочалася онлайн-нарада з
директорами закладів позашкільної освіти із залученням фахових
спеціалістів системи освіти та охорони здоров’я, у вигляді
відеоконференцзв’язку з використанням платформи
Zoom.
Обговорювалися ключові питання діяльності профільних установ.
Ведучий, директор НЕНЦ Вербицький В.В.,
привітав всіх
учасників онлайн-наради із завершенням навчального року в
системі позашкільної освіти. Особисто подякував за роботу
кожному керівнику обласного осередку еколого-натуралістичного
напряму, а в їх особі педагогічним колективам ЕНЦ(СЮН).
Окреслив найважливіші теми для обговорення, що безпосередньо
стосуються ЗПО різних типів та профілів.
Детальна інформація на сайті
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Перед обговоренням винесених на онлайн-нараду питань,
присутні хвилиною мовчання пом’янули трагічно загиблого
директора Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Бедніну В.Г. На його пам’ять прозвучав
вірш, написаний заступником директора комунального закладу
освіти
“Обласний
еколого-натуралістичний центр
дітей
та
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради Майбородою
І.О.

Під час онлайн-наради було розглянуто широке коло питань:
Ранній розвиток дитини: шляхи та методики (спікер –
Бочарова Наталія Володимирівна, директор Центру розвитку
«Дивограй», психолог, нейропсихолог, тренер з швидко читання та
ейдетики;
Питання інклюзії та оздоровлення в позашкільній
освіті (спікер – Самсонова Лариса Станіславівна, керівник
експертної групи з питань інклюзивної освіти Директорату
дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства
освіти і науки України);
Оздоровлення та реабілітація учнівської молоді після
карантину (спікер – Гарник Тетяна Петрівна, доктор медичних
наук, керівник Асоціації фахівців з народної і нетрадиційної
медицини України);
Програмне забезпечення для закладів позашкільної
освіти (спікер – Дейдиш Лариса Анатоліївна, завідувач сектору
позашкільної освіти. відділу наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи
Інституту модернізації змісту роботи);
Захист
прав
здобувачів
освіти
та
педагогічних
працівників (спікер – Горбачов Сергій Іванович, освітній
омбудсмен України);
Здійснення
самоаналізу
при
оцінюванні
роботи
закладу (спікер
–
Бордюг
Наталія
Сергіївна,
директор
Комунального закладу позашкільної освіти “Обласний екологоДетальна інформація на сайті
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натуралістичний центр” Житомирської обласної ради, доктор
педагогічних наук, доцент);
Механізми захисту профспілкових прав працівників
освіти (спікери – Романюк Сергій Михайлович, заступник Голови
Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки
України, Клименко Антоніна Іванівна, начальник Управління
соціально-економічного
захисту
Центрального
комітету
профспілки працівників освіти і науки України);
Питання оцінювання якості позашкільної освіти в
регіональному
вимірі
від
державної
служби
якості
освіти (спікер – Кращенко Юрій Петрович, начальник управління
Державної служби якості освіти у Полтавській області);
Адвокатська підтримка позашкілля (спікер – Кибало
Андрій Ярославович, адвокат адвокатського об’єднання «Харченко
та партнери»);
Що треба знати про діяльність державної аудиторської
служби у вигляді електронної версії Практичного посібника для
розпорядників
бюджетних
коштів
місцевих
бюджетів,
запропонував
учасникам
онлайн-наради Попко
Володимир
Олександрович, головний спеціаліст сектору внутрішнього аудиту
Міністерства освіти і науки України. Особисто Володимир
Олександрович
не
зміг
прийняти
участь
в
нараді.
Онлайн-нарада тривала без перерви понад три астрономічні
години.

Відзначаємо Всесвітній день охорони
навколишнього середовища
З
метою
відзначення
Всесвітнього
дня
охорони
навколишнього
середовища
Національний
екологонатуралістичний
центр
учнівської
молоді
МОН
України
започатковує, для юних натуралістів, новий проєкт «ЕНОТІК»
(еколого-натуралістичне
об’єднання
– творчі,
ініціативні,
Детальна інформація на сайті
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креативні). Він являтиме собою періодичне електронне видання
матеріалів з екологічної проблематики, що відповідають жанру
коміксів, «ЕНОТІК» – це якісні тексти, цікаві світлини,
гумористичні мініатюри. Терміни подачі матеріалів – за появою
ідеї і не мають часового виміру.
На головному зображенні новинної інформації – білочка на
ім’я “Руда”, яка зранку зустрічає на сходах в Національний
еколого-натуралістичний центр.

А у комунальному закладі «Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради цей день
відзначили організацією ряду дистанційних заходів з учнівською
молоддю в режимі онлайн. Матеріали заходів опубліковано на
сторінці закладу у Фейсбук та на офіційному сайті.
1. Для вихованців гуртка «Мистецтво нашого народу»,
керівник Ірина Альонова, відбулася он-лайн екскурсія «Вивчення
стану річки Вірьовчиної». Діти ознайомились з дослідницькою
роботою вихованців попередніх років по вивченню прибережної
смуги річки у Шуменському мікрорайоні.
2. В гуртку «Біологія рослин», керівник Тетяна Мудрак
проведено дистанційне заняття за темою: «Вирощування сіянців з
насіння».
3. Вихованці гуртка «Тварини в нашому житті» (керівник
Коваленко
І.В.)
Комунального
закладу
«Центр
екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної
ради (директор Ельвіра Вітренко) підготували підбірку плакатів з
пропозиціями до керівництва міста Херсона щодо покращення
екологічної ситуації у рідному місті. Юні натуралісти з дитинства
вчаться правилам сортування побутового сміття під час гри «Екомемо» та практичних занять, а практичні навички відпрацьовують
вдома .
4. У гуртках «Юні друзі природи», «Природа рідного краю» та
«Дослідники заповідних стежок Херсонщини» керівником гуртків
Детальна інформація на сайті
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Хандусь Анною Володимирівною була проведена віртуальна
виставка малюнків на тему: «Збережемо первоцвіти». У конкурсі
прийняли участь 20 гуртківців
5. Новотроїцька районна станція юних натуралістів до Дня
Навколишнього Середовища прийняла участь в екочеленджі
«World Environment Day – Virtual Safaris» при підтримці
Всесвітнього фонду дикої природи: з 1 по 5 червня Новотроїцька
районна СЮН здійснювала
онлайн-подорож в реальному часі
Сафарі-парком (Південна Африка, Національний парк Крюгер).,
через прямі трансляції спостерігали за флорою та фауною
Південної Африки.
Разом з гуртківцями станція юннатів створила «Візерунки
флори» в контексті взаємодії сучасних технологій (віртуальних
фільтрів камери) з флорою квітників Сиваського.

Обласна координаційно-методична
рада Херсонщини
04 червня 2020 року відбулося засідання обласної
координаційно-методичної ради з еколого-натуралістичної освіти
та виховання учнівської молоді у вигляді відеоконференцзв’язку з
використанням
платформи
Zoom
за
темою:
«Взаємодія
позашкільного закладу і батьків в процесі еколого-натуралістичної
освіти» (на прикладі роботи Генічеської районної станції юннатів,
директор
Скрипка
Світлана
Василівна)»
Модератор заходу директор КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР Вітренко Ельвіра
Валентинівна.
Детальна інформація на сайті
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В заході прийняли участь директори, методисти, завідувачі
відділів, керівники гуртків, районних (міських) станцій юних
натуралістів, комплексних позашкільних навчальних закладів міст
та ОТГ області. Загалом, до обговорення питання ради, долучилося
24 учасники.

КЗ «Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»
Херсонської обласної ради – 75!
Народився наш заклад у переможному 1945 році, коли
виконавчий комітет Херсонської обласної Ради народних
депутатів 8 червня прийняв рішення про організацію обласної
дитячої технічної та сільськогосподарської станції (облДТСГС) при
обласному відділі народної освіти для надання методичної
допомоги шкільним гурткам, клубам, палацам піонерів, хатам
колгоспних дітей.
При сільськогосподарській станції було створено дві
лабораторії: ботаніко-рослинницька і початкових класів, де
працювало по два гуртки в складі 25 учнів.
Впродовж 1960-80 років в області розпочинають свою роботу
6 районних та 2 міських станцій юних натуралістів: Каховська
міськСЮН (1954р.), Скадовська (1967р.), Нижньосірогозька
(1969р.),
Голопристанська
(1976),
Білозерська
(1984
р.),
Новотроїцька райСЮН (1986р.), Новокаховська міськСЮН
(1986р.), Генічеська райСЮН (1992р.).
У 1951 році в області пройшов перший зліт юних
натуралістів, в якому брали участь 300 юннатів.
В червні 1956 року проведено огляд роботи навчальнодослідних земельних ділянок і куточків живої природи.
Детальна інформація на сайті
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На цей час у школах та позашкільних закладах області діє
292 гуртки (в них 3744 школярів).
У 70-х роках юннатівський рух на Херсонщині вийшов на
нові якісні орбіти: розпочали свою діяльність 546 юнсекцій, 2783
загони «зелених» патрулів, 78 сигнальних постів, 17 загонів по
ерозії ґрунтів.

Приділяється велика увага трудовому вихованню та
орієнтації на сільськогосподарські професії.
Популярними
є
гуртки:
юні
квітникарі,
фізіологи,
рослинники, тваринники, гуртки трактористів-комбайнерів,
агрохіміків, садівників, рільників, овочівників, голубоводів та
генетиків-селекціонерів, біохіміків, агрохіміків, зоологів та
бджолярів.
Станціями натуралістів надається методична допомога
школам
з
організації
навчально-дослідницьких
ділянок,
навчально-виробничих бригад, навчально-дослідної роботи.
В
багатьох
школах
області
з’являються
теплиці
і
крільчатники. ведеться робота по заготівлі та реалізації рослинної
лікарської сировини.
Учнівські виробничі бригади працюють у кожній середній
школі Білозерського, Голопристанського, Нижньосірогозького
районів. Робота організовується у «ланках», «бригадах», на
«шкільному», «сімейному підрядах», укладаються договори з
радгоспами.
В області розпочинають свою роботу «Голубі патрулі»
(Новокаховська міськ СЮН, Голопристанська, Білозерська,
Скадовська рай СЮН).
Таким був початок великої ходи під назвою «Юннатівський
рух».
Багато гарних справ сприяли вихованню у дітей любові до
навколишнього середовища, бережного ставлення до природи.
Сьогодні, теплими словами вдячності, ми згадуємо ветеранів
юннатівського руху, відданих улюбленій справі наставників
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https://nenc.gov.ua

Інформаційний бюлетень НЕНЦ

Номер 6, червень, 2020

молодих педагогів: Савинську Віру Іванівну, Редкун Клавдію
Никифорівну, Саватєєву Аллу Олександрівну, Чернявську Зінаїду
Василівну, Бедніну Ніну Тимофіївну, Борисенко Марину Петрівну,
Ухову Олену Павлівну, Зубко Тетяну Василівну, Палічеву Галину
Віталіївну, Хижняк Олександру Олександрівну та багато, багато
інших вмілих організаторів юннатівських починань.
Нинішній колектив вдячний всім колишнім керівникам,
працівникам закладу за великий і безцінний досвід, за все те
добре, чому ви нас вчите прикладом відданості справі виховання
дітей, оминаючи час і простір.
Маємо велику надію, що юннатівський вогник буде багато
років горіти і далі, зігріваючи серця тих, хто з гордістю носить ім’я
«Юннат».

Онлайн-засідання методичного
об’єднання керівників гуртків
10 червня 2020 року на платформі Zoom відбулося онлайнзасідання методичного об’єднання керівників гуртків відділу
біології та валеології комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради з теми «Формування,
збереження і зміцнення здоров’я гуртківців як обов’язковий
компонент системи громадянської освіти».
МОРОЗ Євдокія, методист біології та валеології, розповіла, що
проблема формування здорового способу життя підростаючого
покоління України належить до найактуальніших проблем,
вирішення якої обумовлює майбутнє держави та подальше
існування здорової нації. Система позашкільної освіти відкриває
величезні можливості для формування здорового способу життя
дітей та підлітків. Згідно державної програми «Освіта»(«Україна
ХХІ століття») та «Національної доктрини розвитку освіти України
у ХХІ столітті» стратегічним завданням освіти є виховання
освіченої, творчої особистості, всебічний розвиток людини,
становлення її духовного, психічного та фізичного здоров’я. Тому
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обов’язковим компонентом громадянської системи освіти мають
бути знання про формування, збереження та зміцнення здоров’я.
ВЛАСИК Алла, завідувач відділу біології та валеології, описала
методику формування здорового способу життя та алгоритм
створення
здоров’язберігаючого
освітнього
середовища
у
комунальному закладі «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради. У цьому контексті основним завданням закладу є
використання
здоров’язберігаючих
технологій
навчання;
дотримання режиму рухової активності, поєднання рухового і
статичного
навантаження;
організація
збалансованого
харчування; заміна авторитарного стилю спілкування на стиль
співробітництва, створення емоційної сприятливої атмосфери
навчання; формування в учнів та їхніх батьків усвідомлення
цінності здоров’я, культивування здоров’я тощо.
РОМАШКО Раїса, керівник гуртка «Людина і довкілля»,
пояснила, що за енциклопедичним визначенням здоров’я – це
природний
стан
організму,
що
характеризується
його
врівноваженістю із навколишнім середовищем та відсутністю
будь-яких хворобливих змін. Здоров’я людини визначається
комплексом
біологічних
(успадкованих
та
набутих)
та
соціальнихфакторів. Взагалі, поняття здоров’я є дещо умовним та
об’єктивно встановлюється за сукупністю антропометричних,
клінічних,
біохімічних
та
фізіологічних
показників,
що
визначаються із урахуванням статевого, вікового факторів, а
також кліматичних та географічних умов.
ЛУЦИШИН
Світлана,
керівник
гуртка
«Основи
валеології»,поділилась досвідом впровадження серед гуртківців
правил загартовування організму, різноманітних фізичних вправ
для збільшення росту, заходів попередження неврозів. Світлана
Михайлівна підкреслила необхідність виконання комплексу
ранкової гімнастики для забезпечення нормальної працездатності
впродовж дня, важливість укладання харчового раціону з
урахуванням індивідуальних особливостей, дотримання режиму
дня.
Одним
ізкомпонентів
здорового
способу
життя
та
правильного йогоформування є фізичневиховання. Про це
розповіли ПОДДУБНЯК Руслана, керівник гуртка «Юні кінологи»,
та
Гоменюк
Катерина,
керівник
гуртка
«Юні
зоологи».Використаннязасобівфізичноїкультурина занятті гуртків
займаєосновнемісце
в
системі
профілактичних
заходів,
спрямованих на корекцію здоров’я, рівень якого у гуртківців, у
зв’язку з наслідками урбанізації, негативними впливами екології,
стресовими чинниками та іншими факторами, різкознижується.
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Важливо, щоб учні усвідомлювали важливість занять фізичною
культурою, відчували потребу в них.
На завершення засідання методичного об’єднання педагоги
відділу біології та валеології обмінялись думками, намітили плани
на подальше проведення методичних об’єднань та підвели
підсумки роботиза навчальний рік.

На базі НЕНЦ було проведено посадку
гібридів овочевих культур від
Сингента
Відеоматеріал можна переглянути за посиланням:

https://nenc.gov.ua/

Відбулась Олімпіада випускного
шкільного дослідництва
10-11 червня 2020 року в Національному екологонатуралістичному центрі учнівської молоді відбувся фінальний
етап Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських
дослідницьких
проєктів)
у
форматі відеоконференції
з
використанням платформи Zoom. В заході взяли участь 35
учасників, які пройшли відбірковий етап. Учасники представили
учнівські дослідницькі проєкти в секціях: агробіології, екології та
енергозбереження,
прикладної
біології,
ботаніки. Більшість
проєктів є актуальними, інноваційними та виконаними на
високому рівні з дотриманням наукової методики дослідження.
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Слід відзначити високий рівень науково-педагогічного супроводу
керівників учнівських проєктів. Наукові та педагогічні керівники
переможців та призерів Олімпіади відзначені подяками. Кожний
учасник отримав рекомендації від членів журі щодо покращання
змісту науково-дослідницьких проектів.
Переможці та призери Олімпіади будуть нагороджені
дипломами І, ІІ, та ІІІ ступенів. Учасники, які не посіли призові
місця, отримали дипломи учасників.
Секція «Агробіологія»
І місце:
1.
Сухина Марина Сергіївна, учениця 11 класу Дубіївської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Черкаської районної ради
Черкаської області.
ІІ місце:
1.
Лелеко Анастасія Віталіївна, вихованка екологічного
центру «Жайворонок» Петрівського ЦДЮТ, учениця 8 класу
Петрівського НВО «Загальноосвітня школа І-Ш ст. гімназія»
Кіровоградської області.
2.
Панов Ігор Віталійович, учень 9 класу КЗ «Вільхівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Станично-Луганського
району Луганської області.
ІІІ місце:
1.
Сумцова
Анастасія,
учениця
9-А
класу
Великописарівської
спеціалізованої
школи
І-ІІІ
ступенів
Великописарівської районної ради Сумської області, вихованка
гуртка «Юний дослідник» Великописарівської станції юних
натуралістів.
2.
Яковенко Денис Олександрович, учень 8-А класу
Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ Великописарівської
районної
ради,
вихованець
гуртка
«Юний
дослідник»
Великописарівської станції юних натуралістів Сумської області.
3.
Тяка Євгеній Євгенійович, учень 9 класу Погребівської
філії опорного навчального закладу Путрівського навчальновиховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа I-III
ступенів – дошкільний навчальний заклад» Васильківської
районної ради Київської області.
4.
Павленко Надія Володимирівна, учениця 9 класу
Погребівської філії опорного навчального закладу Путрівського
навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа
I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» Васильківської
районної ради Київської області.
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Секція «Екологія та енергозбереження»
І місце:
1.
Мазило Сніжана Сергіївна, учениця 11 класу Харківської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Харкове Талалаївської
районної ради Чернігівської області.
ІІ місце:
1.
Гончаренко
Максим
Андрійович,
вихованець
екологічного центру «Жайворонок» Петрівського ЦДЮТ, учня 7
класу Петрівського НВО «Загальноосвітня школа І-Ш ст. гімназія»
Кіровоградської області.
2.
Соляр
Юлія
Миколаївна,
учениця
11-Б
класу
Корюківської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
№1
Корюківської міської ради Чернігівської області.
ІІІ місце:
1.
Кривдік Аліна Володимирівна, учениця 10 класу НВК
«Загальноосвітня школа I – III ступенів – гімназія»№2 м. КаменяКаширського Волинської області.
2.
Онищенко Анастасія Анатоліївна, учениця 11 класу
Великокаратульської ЗОШ І-ІІІ ступенів Переяслав-Хмельницького
району Київської області.
3.
Самойлов Богдан Юрійович, учень 7 класу Піщанської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Куп’янської районної ради
Харківської області.
4.
Данило Тетяна, учениця 7 класу Старицької ЗОШ І-ІІІ
ступенів імені Юрія Костіва, вихованка гуртка «Юні охоронці
природи» КЗ ЛОР «Львівський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді».
5.
Коберник Любов Михайлівна, учениця 11 класу
Денишівської ЗОШ І – ІІІ ступенів імені В. Г. Бондарчука
Житомирської області.
Секція «Прикладна біологія»
І місце:
1.
Бараненко Юрій Вікторович, учень 10 класу Харківської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської
ради Харківської області.
ІІ місце:
1.
Катренич Мар’яна Олександрівна, учениця 10 класу ОПЗ
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-ліцей» с. Зимне Володимир – Волинського району
Волинської області.
2.
Сташенко Вікторія Олегівна, учениця 11 класу ОЗНЗ
Радомишльської гімназії Житомирської області.
ІІІ місце:
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1.
Шумило
Анастасія
Олегівна,
учениця
9
класу
Новогуйвинської гімназії Житомирської області.
2.
Богомолова Марія, учениця 10 класу ЗЗСО №8
Волинської області.
Секція «Ботаніка»
І місце:
1.
Микитин Юстина Василівна, учениця 10 класу
освітнього опорного закладу навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» с. Зимне Володимир –
Волинського району Волинської області.
ІІ місце:
1.
Наумчук Марія Сергіївна, учениця 10 класу освітнього
опорного
закладу
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» с. Зимне Володимир –
Волинського району Волинської області.
ІІІ місце:
1.
Васейко Тетяна Миколаївна, учениця 10 класу
освітнього опорного закладу навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-ліцей» с. Зимне ВолодимирВолинського району Волинської області.
2.
Іщенко Надія Михайлівна, вихованка гуртка «Юні
охоронці природи» Великописарівської станції юних натуралістів
Великописарівської районної ради Сумської області, учениця 10
класу Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені
Героя Радянського Союзу І.М.Середи.
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«Історія: Закон України «Про
позашкільну освіту» — 20 років»
17 червня відбувся ініційований Національним екологонатуралістичним центром учнівської молоді МОН України онлайнпленер, присвячений 20-річчю прийняття Закону України «Про
позашкільну освіту». Серед його учасників в онлайн і офлайн
режимах
–
представники
когорти
ініціаторів,
розробників законопроєкту та
депутатського
корпусу
ІІІ
скликання, директори
і
педагогічні
працівники
закладів
позашкільної освіти.
До зали НЕНЦ завітали почесні гості, які стояли у витоків
створення законопроєкту:
Петров Олег Володимирович, народний депутат України ІІІ
та IV скликань, Голова правління Українського молодіжного
аерокосмічного об’єднання “Сузір’я”,
Вовк
Володимир
Семенович,
заступник
директора
Департаменту, начальник відділу соціального захисту дітей
Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства
соціальної політики,
Рудакова Зінаїда Миколаївна, колишній співробітник
відділу позашкільної освіти, виховної роботи Міністерства освіти і
науки України,
Павлова Людмила Михайлівна, колишній співробітник
Інституту модернізації змісту освіти.
Детальна інформація на сайті

https://nenc.gov.ua

Інформаційний бюлетень НЕНЦ

Номер 6, червень, 2020

Координатором урочистого засідання виступав директор
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
МОН України Вербицький Володимир Валентинович.

Привітавши присутніх по обидві сторони екрану, головуючий
“запалив” дух історії формування позашкілля, епіцентром якого
стало прийняття окремого Закону України. Не обмежуючи в часі
запрошених
на
онлайн-пленер,
Володимир
Валентинович
запропонував пригадати хто коли і як долучався до цієї знакової
для позашкільної освіти події.
Дистанційно, в спілкуванні, взяли участь:
Кремень Василь Григорович, президент Національної
академії педагогічних наук України, академік Національної
академії наук України, доктор філософських наук, професор,
Фасоля Олег Іванович, директор департаменту освіти і
науки Хмельницької обласної державної адміністрації,
Середницька
Алла
Дмитрівна, начальник
відділу
позашкільної освіти, виховної роботи Головного управління
дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Директорату
дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства
освіти і науки України,
Пшибельський Володимир Володимирович, заступник
директора з навчально-методичної роботи Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру,
Майборода Інна Олександрівна, заступник директора
комунального
закладу
освіти
“Обласний
екологонатуралістичний центр
дітей
та
учнівської
молоді”
Дніпропетровської обласної ради,
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Гайдаченко Людмила Павлівна, заступник директора з
навчально-виховної роботи комунального закладу “Станція юних
натуралістів” Рівненської обласної ради,
Кухарська Тетяна
Анатоліївна, заступник
директора
Тернопільського
обласного
центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді,
Мудрак Тетяна Олександрівна, керівник гуртка «Основи
біології» комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної
творчості
учнівської
молоді»
Херсонської
обласної
ради.
Упродовж перебігу онлайн-пленеру до організаторів надійшов ряд
SMS-повідомлень з вітальними словами і вдячностю за турботу про
позашкільну освіту і ветеранів-позашкільників.

Учасники урочистого засідання назвали прізвища осіб, які
безпосередньо були причетними до розробки і прийняття
законодавчого акту, але за різних причин не змогли прийняти
участь у пленері. Це: Ковбасенко Луїза Іванівна, у минулому
працівник Міністерства
освіти
і
науки
України,
Чижевський Борис Григорович, керівник секретаріату Комітету
Верховної Ради
з питань освіти, науки та інновацій,
Красняков Євген Васильович, народний депутат України ІІ та ІІІ
скликань, головний консультант секретаріату Комітету Верховної
Ради
з
питань
освіти,
науки
та
інновацій та
інші.
Онлайн-пленер тривавав неперервно 120 хвилин.
Долучилися до обговорення історичних передумов підготовки
законопроекту та можливих змін у новій редакції Закону України
“Про позашкільну освіту” у форматі відеоконференцзв’язку понад
100 осіб.
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Переглянути і завантажити відеозапис,
пленеру можна за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1n8euyyH6rdnGc1ohkqbEjwDr3WEiflc?usp=sharing

аудіотрансляцію

Онлайн-засідання обласного
методобєднання відділу екології
16 червня 2020 року на платформі Zoom відбулося онлайнзасідання методичного об’єднання керівників гуртків відділу
екології та ландшафтного дизайну комунального закладу «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради на тему:
«Організаційно-педагогічні форми і методи впровадження моделі
громадянського виховання учнівської молоді в освітній процес
закладу позашкільної освіти».
ВЛАСИК Наталія Федорівна, заступник директора з
навчально-методичної роботи, розповіла, що на засіданні
педагогічної ради було обрано нову науково-методичну тему
закладу «Виховання учнівської молоді як суб’єкта громадянської
дії в умовах позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму», а одним із головних завдань громадянського виховання
має бути розвиток патріотизму – любові до свого народу, до
Батьківщини, до її національних героїв та історичного минулого.
КАТЮХА Валентина Василівна, завідувач відділу екології та
ландшафтного дизайну, ознайомила педагогів з пріоритетними
напрямками громадянського виховання.
ДЯЧУК Ольга Сергіївна, практичний психолог, керівник
гуртка «Стежинками природи», розповіла, що дуже важливо у
дітей молодшого шкільного віку формувати здатність пізнавати
себе як члена сім’ї, родини, дитячого колективу, виховувати любов
до рідного дому, краю, своєї Батьківщини, її природи, рідного
слова, традицій і символів українського народу, почуття гордості
за відомих людей України, турботливе ставлення до цінностей і
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надбань нашої країни, а БОНДАР Тетяна Віталіївна, керівник
гуртка «Аплікації з соломи» та «Стежинками природи» наголосила,
що з метою формування у вихованців почуття любові до природи,
рідного краю необхідно включати в освітній процес пізнавальні
тематичні екскурсії в поле, в ліс, парк, на берег озера чи річки,
які збагачують духовне життя вихованців, стимулюють бажання
більше побачити, дослідити, більше зробити для збереження
природного середовища.
Згідно з Конвенцією про права дитини, обов’язковим
компонентом національної освіти мають бути знання про
формування, збереження і зміцнення здоров’я дитини. Тому
обов’язковим компонентом громадянської системи освіти мають
бути знання про формування, збереження та зміцнення здоров’я –
розповіли у своїх виступах керівники гуртків «Знавці лікарських
рослин» ГРИНЕВИЧ Лариса Володимирівна та ВЛАСЮК Лариса
Миколаївна.
ШЕХТЕР Лілія Миколаївна, завідувач організаційно-масового
відділу,
повідомила
про
основні напрямки
національнопатріотичного виховання в умовах сучасного суспільства та
розповіла про впровадження новітніх технологій з громадянського
виховання під час проведення занять, масових заходів та
еколого-краєзнавчих походів.
На завершення засідання методичного об’єднання педагоги
відділу екології та ландшафтного дизайну обмінялись думками,
підвели підсумки роботи за минулий навчальний рік та обговорили
плани роботи відділу на 2020-2021 навчальний рік.
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В Україні створили Конституцію для
наймолодших
Рік тому президент Володимир Зеленський підтримав ідею
створити Конституцію для наймолодших. Проєкт вже реалізували.
Книгу для дітей назвали «Проста Конституція», проєкт реалізувало
видавництво «Основи».
«Дуже важливо, щоб діти змалечку в простій і привабливій
для них формі вивчали основи демократичної держави та знали
свої права», — йдеться у повідомленні Офісу Президента.
Конституція для дітей має вигляд книги. Оформлена вона з
різноманітними картинками, серед яких і національна символіка.
“Сьогодні День Конституції і ми обов’язково знаємо свої
права і обов’язки не тільки потрібні, але і класні і цікаві. Ось чому
ми створили видання ”Проста Конституція”. Це видання
української Конституції з ілюстраціями, веселими діалогами і
коментарями. В такому форматі ви точно не очікуєте побачити
офіційний документ, але тому діти не зможуть відірвати від нього
очей. ”Проста Конституція” діти прокрутять, розглянуть ілюстрації,
продумають
тексти
і
зрозуміють
правила”,
розповідає
видавець Osnovy Publishing.

У Закарпатті відзначили міжнародний
День Дунаю
Трішки історії природоохоронного свята. 29 червня 1994
року в столиці Болгарії Софії представниками Європейських
країн, водні ресурси яких (ріки, їх притоки, потічки) є басейном
Дунаю, було підписано конвенцію про співробітництво з охорони і
сталого використання ріки Дунай. А через 10 років у 2004 році
вперше організовано офіційне проведення різних екологічних
акцій, приурочених Дунайській конвенції. І тепер, щорічно, в цей
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день, під егідою Міжнародної комісії із захисту Дунаю (ICPDR)
акції проводяться у 14 Європейських країнах з метою
привернення уваги людей до проблем басейну Дунаю,
раціонального використання водних ресурсів, збереження
рослинного і тваринного світу водних екосистем.
Ріка Батько-Дунай, як часто її величають в Європі бере
початок в Німеччині, де утворюється в горах Шварцвальду біля
міста Донауешинген злиттям двох невеликих річок-потоків Бреґе
(48 км) та Бріґах (43 км), і далі несе свої могутні води через 10
країн континенту. Загальна довжина Дунаю становить 2961 км.
Друга за величиною ріка Європи, і для України природний
символ, оскільки до басейну Дунаю належить і одна з найбільших
її лівих приток – Тиса, що також утворюється злиттям двох
гірських річок Чорної та Білої Тиси в передмісті Рахова. Також
більша частина дельти Дунаю знаходиться саме в нашій країні. І
найбільший, (швидший) її стік саме в Одеській області впадає у
Чорне море. В цьому місці, на невеликому острові Анкудінов
неподалік
с. Вілково встановлено пам’ятний знак, так званий
”Нульовий кілометр”.

Тому, звичайно, цей Пан-Європейський природоохоронний
захід відзначається і в Закарпатті під гаслом ”Тиса – молодша
сестра Дунаю”. Головний організатор в області – Басейнове
управління водних ресурсів річки Тиса. Цікавинкою є те, що захід
проводиться не в одному місці, а щорічно із зміною дислокації, але
обов’язково поблизу самої Тиси чи іншої річки її басейну. Оскільки
Тиса, як і Дунай, річка транскордонна, тому в цей день
організовуються зустрічі керівників владних структур сусідніх
прикордонних з Україною держав, науковців, представників
водного господарства, природоохоронних державних управлінь,
департаментів, активістів громадських екологічних організацій. У
програмах заходів інформації від фахівців про стан Тиси та її
приток, виставки, конкурси фото малюнків, відео, виступи
художньої самодіяльності, практичні акції з прибирання берегів
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водойм, еколого-краєзнавчі подорожі безпосередньо по річках
тощо. Завжди активними учасниками заходів є діти, учні різних
освітніх закладів, члени юнацьких секцій товариства охорони
природи, екологічної варти Всеукраїнської екологічної ліги,
гуртківці-юннати.
Нам,
педагогам
Закарпатського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді, приємно констатувати,
що ми кожного року впродовж більше 25 років разом з нашими
вихованцями вивчаємо, досліджуємо рослинний і тваринний світ
водойм та прибережних територій, в міру своїх сил охороняємо їх
під час польових практик, таборів ”Юннат”, ”Юний орнітолог”,
”Іхтіос”, комплексних екологічних експедицій та пізнавальних
еколого-краєзнавчих подорожей і щорічно беремо активну участь
в заходах до ”Днів Дунаю” та екологічних акціях ”Тиса – молодша
сестра Дунаю”. ”.
Цьогоріч, через пандемію, творчий конкурс дитячих робіт
проходив у заочній формі. Для участі запрошувались школярі
Закарпатської області, які змагались у трьох вікових категоріях та
трьох жанрах:
7-9 років – малюнок на тему “Я люблю свою річку (назва
річки)!”,
10-12 років – фотографія на тему “Моя річка (назва річки)”,
13-15 років – відео на тему “Життя річки (назва річки)”.
Активно долучилися до конкурсу і вихованці ЗОЕНЦ і
порадували хорошими результатами. Так, вихованка відеостудії
“Дивосвіт”
Софія
Бізіля
перемогла
у
номінації
“відео”,
представивши відеоролик про річку Тиса, а Ліліана Ряска із села
Бронька
Іршавського
району,
вихованка
гуртка
“Юні
рослинники”,
виборола
першість
у
номінації
“фото”,
зафільмувавши річку Ріка.
Принагідно, вітаючи керівництво та всіх співробітників
басейнового
управління
з
”Міжнародним
Днем
Дунаю”,
висловлюємо щиру їм вдячність за фахову, методичну, моральну, а
іноді
й
матеріальну
підтримку
в
проведенні
наших
природоохоронних заходів, зокрема, з вивчення, дослідження й
охорони водойм.
Ми педагоги, крім того, що є освітянами, є і активістами
Закарпатського
товариства
охорони
природи.
Тісно
співпрацюючи
з
БУВР
річки
Тиса,
знаємо,
яку,
без
перебільшення, велику практичну роботу вони і їх районні
осередки щоденно проводять, щоб зробити максимально
безпечними для людей і природи функціонування водойм.
Набагато руйнівнішими були б наслідки і теперішніх
катаклізмів, якби упродовж минулих років не проводилися заходи
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з розчистки русел річок і потічків, побудови дамб, створенні
польдерів, налагодженні водовідводних помпових систем тощо.
Бажємо їм зуміти якнайшвидше впоратися з лихом, надалі
своєчасно і в необхідній кількості отримувати (акумулювати)
кошти, щоб здійснювати заплановані
заходи з реалізації
протипаводкових програм. Ми, у свою чергу, будемо екологічно
виховувати молодь і вести просвітницьку пропаганду серед
дорослого населення краю щодо збереження наших водойм –
блакитних артерій планети.

Вітаємо випускників НЕНЦ з
отриманням свідоцтва про
позашкільну освіту

З 11 по 14 травня 2020 року Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді провів дистанційно
весняну сесію в режимі онлайн у Природничій школі учнівської
молоді.
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За
підсумками
дворічного
навчання
випускники
Природничої школи учнівської молоді отримують Свідоцтва про
позашкільну освіту.
Вітаємо, випускників Природничої школи учнівської молоді
Національного еколого-натуралістичного центру!

Позашкілля в онлайні
Під час карантину вихованці Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості можуть долучитись до роботи
улюблених гуртків дистанційно. На сайті закладу у розділі
“Навчаємось online” розміщені розробки занять, цікаві завдання
та майстер-класи, розроблені керівниками гуртків ЦЕНТУМ.
Запрошуємо усіх переглянути інформацію, перейшовши за
посиланням: Дистанційні заняття
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Анонс
у наступному номері:
 Міжсесійна літня природничо-математична онлайн школа
 ІV он-лайн нарада з директорами закладів позашкільної освіти,
завідувачами відділів еколого-натуралістичного напряму Палаців,
Будинків дітей та юнацтва еколого-натуралістичного напряму
 Он-лайн серпнева педагогічна конференція «Педагогічний пошук 2020»
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Швидко і зручно…
В
будь-якому
поштовому
відділенні
Ви
можете
передплатити собі, своїм рідним та друзям у подарунок
наш науково-художній журнал для дорослих та дітей
«Паросток» за передплатним індексом 74561.
Журнал виходить щоквартально.
Видання допомагає збагнути таємниці природи, гармонію
стосунків людини і довкілля.
Бажаючі можуть надсилати свої статті на електронну
адресу: redakciya_parostok_nenc@ukr. net
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Контакти:
Національний екологонатуралістичний центр
учнівської молоді МОН України
вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074
http://nenc.gov.ua
nenc@nenc.gov.ua
Директор НЕНЦ — доктор
педагогічних наук, професор,
академік Національної академії
наук вищої освіти України,
Голова ГО “Спілка освітян
України” Вербицький

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

Володимир Валентинович
тел. (044) 4300260
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