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Операція “ОБЕЛІСК”

02 травня 2018 року відбулася патріотична акція з
впорядкування меморіалу загиблому екіпажу бронепоїзду,
який знаходиться біля залізничного вокзалу “Південний”.
Юннати комунального закладу освіти “Обласний еколого
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”
Дніпропетровської обласної ради (директор Ю.Ф. Педан)
разом з керівниками гуртка Радзіковською Л.О. та
Положій Л.В. упорядкували територію, поклали квіти на
могилу загиблих воїнів, хвилиною мовчання вшанували їх
подвиг.
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Семінар за темою: “Актуальність
спадщини Марка Озерного в
організації трудової діяльності
учнів сучасної сільської школи”
З метою вивчення спадщини Марка Озерного,
патріарха кукурудзоводів, активізації дослідницької
роботи
за
сільськогосподарським
напрямком,
ознайомлення
з
новими
сортами
та
гібридами
сільськогосподарських культур, вдосконалення роботи на
навчальнодослідних земельних ділянках закладів освіти,
залучення учнів до участі у Всеукраїнських конкурсах та
акціях аграрного напрямку 03 травня 2018 року на базі
Верхньодніпровського
районного
еколого
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді та
Мишуринрізької філії ІІІ ступенів комунального закладу
“Ганнівський навчальновиховний комплекс “середня
загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад”
Верхньодніпровської районної ради відбувся обласний
семінар для директорів районних та міських еколого
натуралістичних центрів і станцій юних натуралістів
Дніпропетровської області за темою: “Актуальність
спадщини Марка Озерного в організації трудової
діяльності учнів сучасної сільської школи”.
Спочатку гостинно зустрів всіх учасників семінару
Верхньодніпровський райЕНЦ на чолі з Ходос Н.Ф.,
начальником, Карлаш Л.Б., методистом відділу освіти
Верхньодніпровської районної ради і директором Центру
Ядерною Ю.В. Учасники семінару були ознайомлені з
експонатами екологічної зали, куточку бережливого
ставлення до хліба, методичною літературою та роботами
Детальна інформація на сайті
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учнів
району.
Ходос
Н.Ф.
відмітила,
що
Верхньодніпровський райЕНЦ вже багато років є
координатором і організатором екологонатуралістичної
освіти і виховання в районі, завдяки чому учні стають
призерами Всеукраїнських та обласних конкурсів з
природоохоронної роботи та сільськогосподарського
напрямку.

Відкрив семінар Педан Ю.Ф., директор комунального
закладу освіти “Обласний екологонатуралістичний
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської
обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”), який у своєму
виступі
звернув
увагу
на
історичне
минуле
Верхньодніпровського
району,
роботу
учнівських
виробничих бригад, “юних озернят” – послідовників
Марка Озерного, операцію “Сади”, яка потім переросла у
Всеукраїнську акцію, і знаменне сьогодення.
Основна дія семінару відбувалась на базі та
Мишуринрізької філії ІІІ ступенів комунального закладу
“Ганнівський навчальновиховний комплекс “середня
загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад”
Верхньодніпровської районної ради. З хлібом і сіллю,
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українськими піснями, дзвінкими дитячими голосами,
підготовленою у віршованій формі композицією, тепло
зустріла учасників семінару школародина. В кабінеті
біології та хімії було оформлено виставку, присвячену
Марку Озерному та роботі учнівської виробничої бригади.
З презентацією досвіду роботи школи “Жити – значить
працювати. Праця є життя людини” виступила Косенко
Л.М., завідувач Мишуринрізької філії, в якій детально
висвітлила події минулих років, показала здобутки Марка
Озерного у 50х роках минулого століття, розкрила
роботу шкільної учнівської виробничої бригади, в якій
колись працювала і сама.

Учні школи і сьогодні цікавляться і вивчають
спадщину своїх дідів та батьків. Так, з проектом
“Досліджуємо рідний край “Кожен знаходить у ріднім
краю стежку і долю, і пісню свою” виступила Жбирь
Тетяна, учениця 8 класу Мишуринрізької філії ІІІ
ступенів.
Цікаво розповіла про трудові будні та досягнення
учнівської виробничої бригади Мишуринрізької СШ у
минулі роки Яківець Л.В., голова територіальної сільської
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ради.
Презентаційний модуль закінчився нагородженням
учасників семінару та виступами працівників КЗО
“ОЕНЦДУМ” з питаннями:
 Літній оздоровчий період, планування заходів за
планом НЕНЦ та КЗО “ОЕНЦДУМ” – директор Педан
Ю.Ф.;
 Формування професійної спрямованості вихованців
гуртків аграрного напрямку. Участь учнів в обласних
та Всеукраїнських конкурсах – методист Іванус А.В.;
 Організація роботи обласної Природничої школи
учнівської молоді – методист Кондратьєва Т.В.
Педагогічний колектив разом з учнями школи,
готуючись до заходу, підготували цікаву виставку
різноманітних поробок з паперу, стрічок, вишитих
серветок, ляльокмотанок тощо.
Практичний модуль відбувся на полі М.Озерного, у
Жаб’ячий балці, де Стюпан О.І., вчитель трудового
виховання Мишуринрізької філії, ознайомив учасників
семінару з вирощуванням високих врожаїв кукурудзи
Марком Остаповичем, розкрив агротехніку вирощування
“цариці полів”, географічні та кліматичні особливості
краю.

“Золотий нарцис” заяскравів на
Закарпатті
Знаменита
долина
нарцисів
Карпатського
біосферного заповідника нещодавно знову наповнилась
людським гомоном та дитячими голосами. Сюди, крім
туристів, завітали юннатиерудити на ХV обласний
фестиваль “Золотий нарцис”. Перш, ніж демонструвати
свої природничі знання, школярі відвідали Музей
Детальна інформація на сайті
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нарцису. Тут, на учасників свята чекав приємний
сюрприз – виступ юннатів Боронявської ЗОШ IIII
ступенів Хустського району, (керівник гуртків методист
Хустської райСЮН Наталія Буковецька) які за допомогою
природоохоронних віршів та пісень урочисто відкрили
фестиваль “Золотий нарцис”. А коровай на вишитому
рушникові, вручений дітьми директору Закарпатського
екоцентру
Олександру
Геревичу,
засвідчив
про
важливість цієї події і для педагогів, і для юних
натуралістів. На цьому наголосив у своєму вітальному
виступі директор Олександр Геревич який, зокрема,
сказав: “Тепер, коли позашкільній освіті в Україні
виповнюється 100 років, усвідомлюєш ту титанічну
працю колег, яку вони вкладають у молоде покоління. І
тепер, як ніколи, зростає роль педагогівпозашкільників,
які прагнуть в непростому сучасному інформаційному
просторі виховати екологічно грамотних громадян,
майбутніх розпорядників природними ресурсами.”

Після урочистостей працівники Хустської станції
юних натуралістів провели екскурсію долиною. Під час
екскурсії школярі також переглядали турнікети, з яких
довідувались про цікавинки нарцису вузьколистього.
Детальна інформація на сайті
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Учні, слухаючи екскурсовода ставили і питання, зокрема,
чому квітка зустрічається поодиноко і що заважає її
активному
росту.
Далі
природоохоронне
свято
продовжилось
у
філії
екоцентру
“Нарцис”,
яка
розташована в сусідстві з долиною. Тут на юннатів
чекали конкурсні майданчики: “Флора і фауна рідного
краю”, “Чарівний світ природи України” та “Екотуризм”. А
юні митці – художники відтворювали чарівну долину,
використовуючи папір та фарби.
Розпочалась конкурсна програма із представлення
шести команд з Ужгорода (“Еколог”), Мукачева
(“Квітоньки”)
та
з
районів:
Виноградівського
(“Виноградівський квартал”), Іршавського (“Зозульки
травневі”),
Хустського
(“Екологи”)
і
Тячівського
(“Калинка”).
Боротьба між командами була напруженою та
запеклою. Завершуючи конкурси, журі підбило підсумки.
Згідно із балами загального оцінювального листа,
перемогу виборола “Калинка” (Тячівський райЕНЦ).
Другими стали “Екологи”(Хустська райСЮН) та
“Квітоньки” (Мукачівський ЦПО).
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Третє
місце
посіли:
“Еколог”(ЗОЕНЦ),
“Виноградівський квартал” (Виноградівський райЕНЦ) та
“Зозульки травневі”(гуртківці ЗОЕНЦ при Вільхівській
ЗОШ IIII ступенів Іршавського району).
Серед митців перемогла Катерина Тихоновська із
Ужгорода.
Всі команди нагороджені грамотами Закарпатського
обласного екологонатуралістичного центру та цінною
науковопопулярною літературою.

“Педагогам та юннатам про
Карпати”
Під такою назвою на початку травня на базі
Закарпатського
екологонатуралістичного
центру
учнівської молоді пройшов чотириденний весняний
конгрестур, приурочений сотій річниці позашкіллю.
В ньому взяли участь колеги із міста Кам`янське
Дніпропетровської області. Спочатку гості ознайомилися
з колективом та творчими лабораторіями обласного
екоцентру.
Особливо зацікавили гостей виїзні форми роботи:
літні наметові табори “Орнітолог”, “Юннат” і табір
експедиція “Ойкос”. Із фото на стендах видно, що
ойкосівці здійснювали пішохідний маршрут та водний:
піднімалися на найвищу гору українських Карпат
«Говерлу» та йшли на катамаранах річкою Тиса до
кордону з Угорщиною. На жаль, останніми роками табори
не працюють.
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“У нас, – сказав, розглядаючи турнікети, директор
профільного комунального закладу «Флотилія юних
моряків і річковиків» Кам`янської міської ради Юрій
Кавтеладзе,
–
краєзнавчим
водним
подорожам
приділяється надзвичайно велика увага.”
Окрім сплаву погляд присутніх зупинився на фото з
юними кореспондентами та операторами. Це працює
дитяча
екологічна
студія
“Дивосвіт”.
Зауважимо,
гуртківці екоцентру є частими героями відеоматеріалів,
які готують студійці та виставляють в інтернет – мережі.
У її знімальних та монтажних павільйонах теж побували
учасники конгрестуру.
Мандрівка
навчальновиховним
закладом
завершились підбиттям підсумків за круглим столом в
актовій залі. Під час його засідання колеги обмінювались
досвідом
практичної
робити
та
обговорювали
перспективи розвитку позашкільної освіти. І тут важливо
пам`ятати її історію.
“В цьому нам допомагає наш Міжшкільний
екологічний музей, він такий єдиний в Україні й має
почесні звання “Зразковий” та “Народний” – наголосила
на засіданні Антоніна Гаврилюк, директор комунального
Детальна інформація на сайті
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закладу «Дитячий екологічний центр” міста Кам`янське.
Далі в знак дружби та подальшої співпраці Закарпатські
колеги подарували Кам`янському підбірку методичної
літератури, випущеної екоцентром, а також саджанця
кавового дерева, вирощеного вихованцями разом з
методистом відділу біології Олександрою Токарєвою.

Подякувавши, методист методичного кабінету при
департаменті з гуманітарних питань Кам`янської міської
ради, куратор закладів позашкільної освіти міста
Маргарита Бабенко презентувала господарям колоритні
сувеніри: вироби, оздоблені петриківським розписом,
оберіг із колосків пшениці та ляльку мотанку.
Розписали їх фарбами та виготовили із природного
матеріалу вихованці місцевих «Будинку творчості дітей та
юнацтва», директор закладу Ольга Лук`янова та «Станції
юних техніків», директор Юлія Пузенко.
А символом дружби між заходом і сходом України
стало маленьке деревце модрини, яке спільно висадили
педагоги на території Закарпатського екоцентру.
Цікаво пройшов виїзд і до українськословацького
кордону, поблизу якого встановлено пам`ятник воїну
визволителю в другій світовій війні.
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За вдячними відгуками колег із Дніпропетровщини
травневий конгрестур додав їм багато інформації про
чудовий Закарпатський край, його фауну і флору, також
працьовитих і гостинних людей, креативних педагогів
обласного екоцентру, а отже запам`ятається на все
життя.

Стартував Всеукраїнський форум
юних екологів «Бережемо рідний
край» в Одесі
10 травня у Всеукраїнському дитячому центрі
«Молода Гвардія» розпочався ІІІ Всеукраїнський форум
юних екологів України «Бережемо рідний край». На
урочистій лінійці учасників форуму привітав Едуард
Броніславович Лебединський, генеральний директор
Українського дитячого центру «Молода Гвардія», та
Макосій Дмитро Іванович, директор Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання.
Представники областей України з прапорами пройшли
урочистим маршем. Учасників привітали юні співаки.
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Після
урочистого
відкриття
розпочався
природоохоронний квест «Зелений фургон». Юні екологи,
учасники Всеукраїнського форуму, створили 11 команд,
що включали дітей різного віку. Кожна команда вигадала
свою назву та девіз.
Кожна команда на старті отримала маршрутний
лист, у якому в певному порядку було зазначено 16
станцій, які треба було знайти по карті та виконати
завдання. Педагоги оцінювали правильність виконання
завдань та заносили отримані бали в маршрутні листи.
Завдання
включали
декілька
блоків:
ботаніка,
орнітологія, енергозбереження, народознавство, туризм,
рухливі ігри та студія «Танцюють всі!».
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Другого дня  11 травня, продовжився ІІІ
Всеукраїнський форум юних екологів України «Бережемо
рідний край». Юні екологи, учасники Всеукраїнського
форуму, відвідали Одеську національну академію
харчових
технологій
та
Одеський
національний
політехнічний університет.
Учасників форуму щиро привітав ректор ОНАХТ,
доктор технічних наук, професор Єгоров Богдан
Вікторович, який розповів про діяльність Академії та
новітні технології, які активно використовуються у
навчанні студентів. Дітям провели екскурсії до науково
технічної
бібліотеки
та
екскурсіїпрактикуми
по
лабораторіях Академії. Учасників форуму ознайомили з
новим сучасним обладнанням та напрямами діяльності
науководослідницьких лабораторій: технологій питної
води, механіки і робототехніки.

В
Одеському
національному
політехнічному
університеті дітей привітали Климчук Олександр
Андрійович,
завідуючий
кафедрою
Теплових
електростанцій і енергозберігаючих технологій, та Гушул
Олена Василівна, інженер Центру трансферу технологій.
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Учасники форуму побачили та ознайомились з роботою
сучасного обладнання ефективних енерготехнологій, а
також із засобами збереження тепла та енергії вдома.
Діти відвідали Центр енергоефективних технологій –
майданчик
для
популяризації
сучасних
енергозберігаючих технологій серед школярів, а також
взяли
участь
у
квесті
«Приклади
спрощених
інтерактивних
моделей
і
конструкцій
у
сфері
енергоефективності та їх застосування у позашкільній
освіті».

У третій день Всеукраїнського форуму юних
екологів, 12 травня, у «Молодій Гвардії» відбувся конкурс
«День Чорного моря». У конкурсі взяли участь 11 команд
юних екологів. Конкурс складався з 2х етапів та 4х
завдань.
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Всеукраїнська рада з теми:
«Позашкільна освіта в умовах
децентралізації»

З
метою
обговорення
нового
формату
функціонування
системи
позашкільної
освіти,
збереження її мережі в умовах децентралізації та
стратегії подальшого розвитку позашкілля в Україні, а
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також,
виконуючи
своє
статутне
завдання
як
координаційнометодичного центру позашкільної освіти
екологонатуралістичного
профілю
в
Україні,
Національний екологонатуралістичний центр учнівської
молоді МОН України 11 травня ц.р. в місті Києві за
участю представників Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Міністерства освіти і науки України,
голів об’єднаних територіальних громад, директорів
обласних екологонатуралістичних центрів (станцій юних
натуралістів) провів розширену Всеукраїнську ради з
теми: «Позашкільна освіта в умовах децентралізації».

Під час проведення заходу обговорювалися наступні
питання:
 розгляд перспектив розвитку позашкільної освіти в
умовах
реформування
системи
освіти,
децентралізації та суспільних викликів;
 збереження
та
розширення
мережі
закладів
позашкільної освіти в умовах децентралізації;
 шляхи співпраці органів влади, освітніх, наукових і
громадських організацій у вирішенні нагальних
проблем позашкільної освіти;
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 матеріальнотехнічне забезпечення та фінансування
позашкільної освіти;
 взаємодія інститутів громадянського суспільства і
закладів
позашкільної
освіти
еколого
натуралістичного профілю;
 позашкільна освіта: призначення й доступність у
найближчі перспективі.
Участь в обговореннны питань ради прийняли
Красняков Євген Васильович, головний консультант
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;
Пилипенко
Володимир
Пилипович,
перший
заступник голови партії «Відродження», кандидат
юридичних наук, народний депутат України; Петренко
Олег Володимирович, голова правління Українського
молодіжного
аерокосмічного
об’єднання
(УМАКО)
«Сузір’я», народний депутат України ІІІ і ІV скликання.

Як
підсумок
роботи
–
учасниками
напрацьований позиційний документ.
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День матері відзначили в ЗОЕНЦ
Юннати не лише вивчають та оберігають природу, а
й залюбки співають, танцюють і розповідають вірші, які
присвятили на святі своїм найріднішим мамам, що
пройшло в актовій залі Закарпатського еколого
натуралістичного центру учнівської молоді.

А ще, звичайно, не обійшлося без подарунків.
Школярі власними руками разом із керівниками
гуртків виготовили своїм матусям вітальні листівки,
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природний скраб для обличчя та кашпо із побутових
відходів. Загалом свято День метері в екоцентрі пройшло
цікаво й весело.
Участь команди INTEL ECO Україна у фіналі
Міжнародного науковотехнічного конкурсу Intel ISEF

Участь команди INTEL ECO
Україна у фіналі Міжнародного
науковотехнічного конкурсу
Intel ISEF

13 по 18 травня 2018 року у м. Піттсбург (штат
Пенсильванія, США), відбувся Міжнародний конкурс
науковотехнічної творчості для школярів Intel ISEF
2018.
Міжнародний науковотехнічний ярмарок Intel (Intel
ISEF)
об’єднує
кращих
молодих
науковців,
що
демонструють свої таланти на міжнародній арені. При
цьому судді конкурсу є професійними вченими, багато з
яких є визнаними світовими лідерами.
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Щороку приблизно 1800 учням середніх шкіл з більш
ніж 75 країн, регіонів та територій надається можливість
продемонструвати свої незалежні наукові дослідження та
розробки вибороти призи Intel ISEF з загальною вартістю,
яка перевищує 5 мільйонів доларів. Конкурс фокусується
на виявленні, надихання та залученні наступного
покоління STEM (STEM Science, Technology, Engineering
and Mathematics, тобто у сфері науки, техніки, інженерії
та математики).
Формат конкурсу передбачає відбіркоі етапи на 420
місцевих афілійованих конкурсах серед учнів 912 класів
або відповідних освітніх еквівалентів, переможцям яких
надається можливість випробувати себе та свої наукові
роботи у 22 різних категоріях на світовому масштабі.
Вже протягом 69 років наприкінці травня за
підтримки ISEF Foundation (Товариство для громади і
науки) у Сполучених Штатах Америки проходить
найбільший у світі конкус ярмарок наукових і технічних
робіт учнівської молоді зі всього світу.
Цьогорічна статистика відвідування: зареєстрували
1790 учасників з більш ніж 80 країн та територій.
Від України на конкурсі INTEL ISEF було
представлені
6
робіт
фіналістів
переможців
національних етапів з конкурсів INTEL ECO Україна та
INTEL TECHNO Україна.
Троє українських учнів – переможці національного
етапу конкурсу IntelЕкоУкраїна, який проходив у м.
Києві з 6 по 9 лютого цього року (організатор:
Національний екологонатуралістичний центр учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України) вибороли
право представляти Україну на всесвітньому науковому
конкурсі.
Учасники представляли свої роботи:
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у категорії «Інженерний захист навколишнього
середовища»
1.Венчковська Анастасія Валеріївна, учениця 9 класу,
НВК “Школа комп’ютерних технологій – Львівський
технологічний
ліцей”;
тема
проекту:
“Маловитратний спосіб зрошення прибережних
пустель”.
у категорії «Фізична енергія»
1.Казаков Владислав Володимирович, учень 9 класу,
НВК “Олександрійський колегіум – спеціалізована
школа” , Кіровоградська область; тема проекту:
“Освітлення автошляхів за рахунок блукаючих
струмів”.
у категорії «Перекладна медицина»
1.Леньо Соломія Андріївна, вихованка, КЗЛОР
“Львівська обласна Мала акедемія наук України”;
тема проекту: “Нейромережева система виявлення
та дослідження паталогій серця”.
Оцінювання робіт учасників проводять як журі
конкурсу INTEL ISEF, так і більш ніж 50 урядових та не
урядових
організацій,
університетів,
які
надають
спеціальні винагороди та заохочення.
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Цього року робота Соломії Леньо, учениці 11 класу
Львівського навчальновиховного комплексу «Школа I
ступеня – гімназія» отримала 2 спеціальні винагороди, а
саме відзнаку від фонду для обдарованості і творчості
Короля АбдулАзіза і його компаньйонів та спеціальна
винагорода від Національного центру «Мала Академія
Наук» під егідою ЮНЕСКО, яка виступала у ролі
незалежного спонсора цьогорічного конкурсу.

Всеукраїнський фестиваль
дитячої творчості, присвячений
100річчю позашкільної освіти
16 – 18 травня у Луцьку Національним еколого
натуралістичним
центром
учнівської
молоді
та
Волинським обласним екологонатуралістичним центром
за підтримки та сприяння Волинської обласної державної
адміністрації відбувся Всеукраїнський фестиваль дитячої
творчості,
присвячений
100річчю
позашкільної
освіти України, у рамках якого проведено перший
Всеукраїнський
молодіжний
хакатон
«XREALITYHACK 2018».
У фестивалі взяли участь понад 3 тисячі учнів, гості
з різних куточків України. Основна мета фестивалю –
популяризація позашкільної освіти загалом та екологічної
освіти зокрема як важливої складової формування
світогляду підростаючого покоління.
У перший день роботи фестивалю відбулося урочисте
вручення державних та відомчих нагород представникам
закладів позашкільної освіти України. Так, директор
Волинського обласного екологонатуралістичного центру
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Валентина Остапчук отримала медаль Академії
педагогічних наук України «Костянтина Ушинського»
за значні досягнення в галузі педагогічної і психологічної
наук, особистий внесок у розвиток української освіти.
Також учасники фестивалю у цей день мали можливість
відвідати експозону «Позашкілля України» та гала
концерт кращих дитячих колективів «Дивосвіт дитячих
талантів».

Центральною подією фестивалю стало проведення
17‒18 травня першого Всеукраїнського молодіжного
хакатону, який показав шлях дитини від першого гуртка
до наукового дослідження. Понад 40 учасників з різних
областей України, а саме Києва, Волині, Кіровограда,
Чернівців, Чернігова, Хмельницька, Тернополя, Рівного,
Полтави, Одеси, Львова, Житомира, Суми, Запоріжжя,
Херсона та Дніпропетровська були об’єднані у 9 команд,
які працювали над покращенням своїх наукових проектів.
Впродовж двох днів хакатон став для юних науковців
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майданчиком розвитку та модернізації своїх проектів, дав
змогу продемонструвати практичне їх втілення в
конкретні справи соціальної дії. Учасники навчалися
використовувати накопичені знання для вдосконалення
власних наукових розробок. Їм допомагали ментори:
професійні
екологи,
фізики,
біологи,
хіміки
та
бізнесмени.
Окрім основної мети, діти мали можливість
поспілкуватись
між
собою,
обмінятись
досвідом,
познайомитись з професіоналами, а по закінченню заходу
отримати призи та дипломи.
Як результат Гранпрі здобули юні науковці:
Ковбасюк Ярослав, учень Тарутинського НВК «ЗОШ І‒ІІІ
ступенівліцей ДНЗ» Одеської області; Кіпчук Анна
Миколаївна,
Закревський
Олександр
Сергійович,
вихованці Житомирського міського центру науково
технічної творчості учнівської молоді.
Для
нагородження
призерів,
фіналістів
І
Всеукраїнського
молодіжного
хакатону
залучили
спонсорський призовий фонд.
Координатором проведення першого Всеукраїнського
молодіжного хакатону виступив Комунальний заклад
«Центр екологонатуралістичної творчості учнівської
молоді» Херсонської обласної ради, який у 2019 році
проводить в Херсонській області другий Всеукраїнський
молодіжний ЕКОхакатон.
17 травня 2018 року на базі Центрального парку
культури та відпочинку імені Л. Українки м. Луцька
розгорнуло свою діяльність позашкільне містечко
«Дивосвіт природи», в якому ділились своїми уміннями у
майстеркласах: «Наші пернаті друзі» (Донських Юрій
Сергійович, керівник гуртка «Природа в пап’ємаше»
ВолодимирВолинського центру позашкільної освіти),
Детальна інформація на сайті

http://nenc.gov.ua

Інформаційний бюлетень НЕНЦ

Номер 5, травень 2018

«Оберіг на добро» (Філозоф Анатолій Леонтійович,
керівник гуртків ВОЕНЦ), «Медова майстерня» (Шотік
Марія
Олександрівна,
керівник
гуртків
ВОЕНЦ),
«Декорування прісноводного акваріума» (Буднік Світлана
Василівна, керівник гуртків ВОЕНЦ), «Цікавий світ
тирсопластики» (Довгаль Алла Петрівна, керівник гуртків
Ківерцівського
районного
центру
еколого
натуралістчиної творчості), «Квітка ‒ друге життя»
(педагоги та вихованці громадської організації «Чарівний
пензлик»),
«Пахне
сіно
лугове»
(Артисюк
Олена
Володимирівна, керівник гуртка «Контраст» ЗОШ І‒ІІ
ступенів с. В’язівне Любешівського району), «Дерево, як
витвір мистецтва» (Савосюк Руслан Миколайович,
керівник
гуртків
екологонатуралістичного
відділу
Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості).

Презентували свої виступи колективи екологічної
просвіти «Терра» НВК «ЗОШ І‒ІІІ ступенівгімназія № 2
м.КаменяКаширського» (Митчик Тетяна Йосипівна,
вчитель математики, Артемчук Оксана Олегівна, вчитель
музики), «Аква» Ковельської міської гімназії ім. Олени
Пчілки
(Шворак
Руслана
Степанівна,
заступник
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директора з виховної роботи), «Ecoway» КЗ «Луцький
навчальновиховний комплекс загальноосвітня школа І‒ІІ
ступенів № 7природничий ліцей» Луцької міської ради
(Козлович Світлана Володимирівна, вчитель біології,
Ільчук Жанна Миколаївна, вчитель географії), «Бумеранг»
Маневицького районного Центру творчості дітей та
юнацтва (Медведюк Ольга Миколаївна, керівник гуртків).
Крім того, у Центральному парку Луцька проходили
численні заходи: квест, майстеркласи, функціонувало
містечко майстрів та проводили конкурсогляд духових
оркестрів за усіма напрямками позашкільної освіти.
Педагоги мали змогу обговорити проблематику
розвитку позашкільної освіти в рамках дискусійної панелі
«Громада
і
позашкільна
освіта:
співпраця
для
забезпечення якості освіти».
Також
на
фестиваль
завітали
представники
об’єднаних територіальних громада, яких зацікавили
перспективи розвитку позашкільної освіти в умовах
децентралізації.
Фестиваль засвідчив, що в сучасних умовах
позашкільна освіта у загальній системі вільного часу
забезпечує дітям доступ до тих культурних, духовних,
екологічних цінностей, які з одного боку, не вивчають у
школі, а з іншого ‒ конкретизують та розширюють,
поглиблюють, інтегрують знання й уміння, орієнтують
учнівську
молодь
на
застосування
знань
та
відпрацювання умінь у практичній діяльності.
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Тиждень науковоосвітніх
проектів НЕНЦ
22 – 24 травня 2018 року Національний еколого
натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України спільно з Департаментом
інтелектуальної
власності
України,
державним
підприємством «Український інститут інтелектуальної
власності», філією «Український центр інноватики та
патентноінформаційних послуг», Українським альянсом
по боротьбі з підробками і піратством, академічними
установами НАН і НААН України, закладами вищої освіти
за підтримки Національної академії наук України провів
Всеукраїнський
конкурс
винахідницьких
і
раціоналізаторських проектів екологонатуралістичного
напряму серед учнів 1215 років, та Всеукраїнський
конкурс
дослідницькоекспериментальних
робіт
з
природознавства «Юний дослідник».
Мета заходів – підтримка творчої діяльності учнів
середнього і молодшого шкільного віку в галузях
природознавства, винахідництва та раціоналізаторства.
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Право участі у фінальних очних етапах конкурсів
отримали
учні
загальноосвітніх
шкіл,
вихованці
позашкільних навчальних закладів, які пройшли заочний
відбірковий етап. Загалом в обох конкурсах змагалися
понад 200 юних дослідників та винахідників.

На урочистому закритті організаційномасових
заходів переможцям, призерам і фіналістам були вручені
нагородні листи та подарунки.

Всеукраїнський юннатівський
природоохоронний рух «Зелена
естафета» 20172018 н.р.

22
–
24
травня
Національним
еколого
натуралістичним центр учнівської молоді спільно з
Комунальним закладом «Черкаський обласний центр
роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»
за підтримка Українського товариства охорони природи
був
проведений
фінальний
етап
Всеукраїнського
юннатівського
природоохоронного
руху
«Зелена
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естафета» 20172018 н.р.
Мета
заходу
–
поширення
практичної
природоохоронної роботи в закладах загальної середньої
освіти та закладах позашкільної освіти, залучення
учнівської молоді до заходів щодо збереження та
поліпшення стану довкілля, формування її життєвих
компетентностей у контекстіі дей сталого розвитку
суспільства.

Учасниками фінального етапу Всеукраїнського
юннатівського
природоохоронного
руху
«Зелена
естафета» у м. Черкаси були команди закладів загальної
середньої освіти та команди закладів позашкільної освіти
з 12 областей – переможці обласних етапів юннатівського
природоохоронного руху «Зелена естафета» з Віннцької,
Днапропетровської,
Закарпатської,
Запорізької,
Кіровоградської;
Львівської;
Одеської;
Полтавської;
Рівненської; Сумської; Черкаської; Чернігівської областей.
В урочистому відкритті взяли участь директор
Національного
екологонатуралістичного
центру
учнівської молоді МОН України, доктор педагогічних
наук, професор Володимир Валентинович Вербицький,
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директор управління освіти і науки Черкаської
облдержадміністрації Валерій Вікторович Данилевський,
Голова Всеукраїнської екологічної асоціації «Зелений
світ»
ЮрійІванович
Самойленко
та
директор
Комунального закладу «Черкаський обласний центр
роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»
Людмила Василівна Давиденко.

В програмі «Зеленої естафети» були творчі звіти
команд закладів загальної середньої освіти та команд
закладів позашкільної освіти за трьома напрямами:
 «Практична природоохоронна робота»;
 «Просвітницька природоохоронна робота»;
 «Навчальновиховна робота з охорони природи».
Також були проведені індивідуальні змагання на
звання
кращого
природоохоронцяпрактика
з
моніторингу навколишнього природного середовища –
практика в природі, що провели викладачі Черкаського
державного технологічного університету, та складання
тестових завдань кожним учасником фіналу.
Цікаві зустрічі відбулися в Черкаському державному
технологічному університеті: з ректором університету,
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кандидатом наук з державного управління, доцентом
Олегом
Олександровичем
Григором.
Викладачами
кафедри екології, кафедри хімії. Захоплюючими були
екскурсії до музею радіотехніки та музею історії
університету. Багато вражень залишилося від подорожі
козацьким Чигирином та екскурсії до Черкаського
міського зоопарку.

За результатами фінального етапу Всеукраїнського
юннатівського
природоохоронного
руху
«Зелена
естафета» 20172018 н.р.. були визнані переможцями в
юннатівському природоохоронному русі та нагороджені
перехідним Зеленим Прапором:
номінація «Заклад загальної середньої освіти»:
 Вовковиївська
загальноосвітня школа ІІІІ
ступенів Демидівського району Рівненської
області;
номінація «Заклад позашкільної освіти»:
 Вінницька обласна станція юних натуралістів.
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Проведено засідання методичної
ради за темою: «Формування
базових компетентностей
особистості засобами
агробіологічної освіти»

24 травня 2018 року на базі закладів освіти
Чернігівської області проведено засідання спільної
методичної
ради
Національного
еколого
натуралістичного
центру
учнівської
молоді
та
комунального закладу «Чернігівська обласна станція
юних натуралістів» за темою: «Формування базових
компетентностей
особистості
засобами
агробіологічної освіти».
Із вступним словом до учасників ради звернувся
начальник Управління освіти і науки Чернігівської
облдержадміністрації Микола Конопацький. У своєму
виступі очільник освітньої галузі області дав стислу
характеристику
стану,
проблем
та
перспектив
функціонування
закладів
загальної
середньої
та
позашкільної освіти Чернігівщини.
Розвиток пізнавальнодослідницької компетентності
вихованців закладів позашкільної освіти як умову
формування професійної компетентності визначив у
своєму
виступі
директор
Національного
еколого
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України доктор педагогічних наук,
професор Володимир Вербицький.
Компетентнісний потенціал дослідницької роботи на
навчальнодослідній земельній ділянці окреслив Микола
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Пінчук – методист в/к, завідувач відділу Національного
еколого натуралістичного центру учнівської молоді.

Досвід практичної роботи презентували педагоги
області: Ірина Сова заступник директора з навчально
методичної роботи та завідувач навчальнодослідної
земельної ділянки Микола Федоренко КЗ «Борзнянська
спеціалізована школаінтернат ІІІІ ст. з поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів».
Організацію
роботи
з
озеленення
території
інтернатного закладу КЗ «Черешенська спеціалізована
школаінтернат ІІІІ ст. з поглибленим вивченням
окремих предметів та курсів» презентувала заступник
директора з виховної роботи Людмила Супрун.
Актуальним
питанням
практикоорієнтованої
діяльності як основного чинника успішної соціалізації та
адаптації дітей з порушеннями розумового розвитку до
сучасних соціальноекономічних умов присвячений
виступ
учителядефектолога
КЗ
«Березнянський
навчально реабілітаційний центр» Світлани Баклажко.
Організацію роботи на НДЗД комунального закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» за
темою «Формування агробіологічних компетентностей у
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здобувачів освіти» презентувала директор цього закладу
Людмила Трегубова.

В
атмосфері
поміркованої
полеміки в межах програми ради відбувся круглий стіл
«Організація
роботи
на
навчальнодослідних
земельних ділянках: проблеми та перспективи
розвитку». Винесено та схвалено рішення методичної
ради.
З
великим
зацікавленням
учасники
заходу
ознайомилися з агробіостанцією Чернігівського обласного
педагогічного ліцею, яка є модельною ділянкою новітніх
агротехнологій та сучасних тенденцій ландшафтного
дизайну.
Організацію
та
зміст
роботи
агробіостанції
презентувала доцент кафедри екології та охорони
природи ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, к.б.н., керівник
навчальнопольових практик Чернігівського обласного
педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді
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Світлана Потоцька.
Завершився захід знайомством з історичним
минулим
міста
–
відвіданням
Національного
архітектурноісторичного заповідника «Чернігів давній».

Миколаївщина приймає
естафету відзначення 100річчя
позашкільної освіти в Україні
23 травня 2018 року на території бульвару адмірала
Макарова у місті Миколаєві Миколаївської області
позашкільники відзначили 100 річчя позашкільної освіти
в Україні. У святкуванні Дня позашкільника взяли участь
всі обласні заклади позашкільної освіти.
Вихованці та педагоги Миколаївського обласного
екологонатуралістичним центру учнівської молоді взяли
активну участь у проведенні та організації свята.
Гості свята здійснили подорож по Країні Юннатії,
відвідали контактний зоопарк «Animalshow», виставку
дитячої творчості «Юннатівський вернісаж». З гостями
працювали хендмейдери на артмайданчиках: Майстер
клас «Квітуча моя Земля» – діти створили чудове
«флористичне» зображення планети Земля у техніці
ошібана. Під час майстеркласу «Екорамки» – діти
виготовляли рамки у стилі лендарту для власних
фотографій та створення креативної фотозони.
Гості свята, серед яких були жителі міста
Миколаєва, учні шкіл, представники влади з радістю і
захопленням
відвідали
контактний
зоопарк,
фотографувались з тваринами, годували їх. Батьки і діти
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взяли активну участь у майстер – класах. Свято
Позашкілля принесло багато приємних, незабутніх
вражень, емоцій та спогадів дітям та дорослим
Миколаївщини.
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Проведено тренінг з національно
патріотичного виховання за
програмою «З Україною в серці»

Національний
екологонатуралістичний
центр
учнівської молоді з 22 до 24 травня ц.р. провели перший
етап тренінгу із національнопатріотичного виховання за
програмою «З Україною в серці».
Автором тренінгової програми є Інститут проблем
виховання НАПН України.
Організатор тренінгу – Національний еколого
натуралістичний центр учнівської молоді МОН України.
Навчальна програма тренінгу розрахована на 16
годин.
Учасниками
тренінгу
стали
27
педагогічних
працівників закладів загальної середньої та позашкільної
освіти, методисти інститутів післядипломної освіти,
методичних кабінетів із 13 регіонів України, а саме:
Сумської,
Київської,
Чернігівської,
Полтавської,
Запорізької,
Херсонської,
Харківської,
Луганської,
Тернопільської, Хмельницької, Миколаївської, Донецької
областей та м. Києва.
Детальна інформація на сайті
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Метою
тренінгової
програми
є:
підготовка
працівників
освіти
до
організації
і
здійснення
національнопатріотичного виховання дітей та учнівської
молоді.
Програма тренінгу складається з різних блоків, а
саме: «Патріотизм як суспільна та особистісна цінність»,
«Національнопатріотичне виховання у викликах часу»,
«Концептуальні
засади
національнопатріотичного
виховання», «Аргументація у національнопатріотичному
вихованні», «Суспільна солідарність і партнерство у
патріотичному вихованні», «Технологічне забезпечення
патріотичного
виховання»,
«Форми
патріотичного
виховання з доведеною ефективністю», «Маніпуляція як
загроза у національнопатріотичному вихованні», «Участь
дітей у житті суспільства як вияв патріотичної позиції».
Тренеримодератори:
Просіна
Ольга
Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри філософії освіти дорослих ЦІППО УМО НАПН
України та Шкільна Ірина Миколаївна, старший
науковий співробітник лабораторії громадянського та
морального виховання Інституту проблем виховання
НАПН України, кандидат педагогічних наук.
Після закінчення тренінгу його учасники отримали
сертифікат.

Екологічні агітбригади – борці

за майбутнє планети Земля!
З 29 по 31 травня 2018 року хлібосольна
Київщина вітала гостей з усієї неозорої України –
учасників
Всеукраїнського конкурсу колективів
екологічної

просвіти
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позашкільних навчальних закладів. Цей конкурс
щороку збирає під своїм прапором юних екологів,
небайдужих до долі навколишнього середовища та
безхмарного майбутнього нашої блакитної планети.

Організаторами заходу є Національний еколого
натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України, департамент освіти і науки
Київської
обласної
державної
адміністрації
та
Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини».
За доброю українською традицією під час
урочистостей з нагоди відкриття заходу юних екологів
привітали поборники екологічного руху в Україні, люди,
яким небайдужі проблеми, підняті дітьми та учнівською
молоддю: начальник відділу дошкільної, загальної
середньої освіти та позашкільних навчальних закладів
департаменту освіти і науки Київської обласної державної
адміністрації
Тетяна
Анатоліївна
Балашова,
директора департаменту екології Київської обласної
Детальна інформація на сайті
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Вікторія

Станіславівна

Киреєва,завідувач відділу екології та охорони природи
Національного
екологонатуралістичного
центру
учнівської молоді Тамара Дмитрівна Радченко,
директор Комунального закладу Київської обласної ради
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Тамара
Василівна Нестерук.

Учасниками Всеукраїнського конкурсу стали 22
колективи – переможці обласних турів: Вінницької,
Волинської,
Дніпропетровської,
Донецької,
Житомирської,
Закарпатської,
ІваноФранківської,
Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської,
Одеської,
Полтавської,
Рівненської,
Сумської,
Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської,
Чернівецької, Чернігівської областей.
Протягом двох конкурсних днів у залі Національного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді
учасники агітбригад презентували власний досвід
просвітницької
природоохоронної
та
екологічної
Детальна інформація на сайті
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діяльності в регіоні. Виступи конкурсантів вражали
актуальністю окреслених проблем, умінням донести їх до
глядачів, багатогранністю художніх образів створених
дітьми на сцені.
Нелегким було завдання журі – обрати кращих із
кращих! У результаті бурхливого обговорення було
визначено переможців: Гранпрі конкурсу вибороли гості
з Сумщини – агітбригада «Роменцвіт» Роменської
загальноосвітньої школи
ІІІІ ступенів №11, І місце –
агітбригада «Вітаміни» Комунального закладу Київської
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва
Київщини», Боярського навчальновиховного комплексу
«Колегіумзагальноосвітня школа ІІІІ ступенів №3»
Київської області,
ІІ місце  екологічна агітбригада
«Веселка» Чернігівської загальноосвітньої школи
ІІІІ
ступенів № 10 Чернігівської області,
ІІІ місце 
екологічна
агітбригада
«Джерело»
Миколаївської
загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів Вітовської районної
ради Миколаївської області.
Вони отримали почесні нагороди, а також море
щасливих усмішок та шалених оплесків.
Естафету конкурсу колективів екологічної просвіти
від Київщини перейняла гостинна Сумська земля. До
зустрічі наступного року на Сумщині.
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Всеукраїнський юнацький
фестиваль «В об’єктиві
натураліста»  2018
На
сонячному
березі
Скадовського
району
Херсонщини з 29 по 31 травня ц.р. Національним
екологонатуралістичним центром учнівської молоді
спільно з Центром екологонатуралістичної творчості
учнівської молоді Херсонської обласної ради був
проведений фінальний етап Всеукраїнського юнацького
фестивалю «В об’єктиві натураліста». Тема заочного
етапу: «Раціональне природокористування».
У фінальному етапі заходу взяли участь команди –
переможці І (відбіркового) етапу фестивалю з 18 областей
України, загальною кількістю 70 осіб. Учасники
проживали у позаміському закладі оздоровлення та
відпочинку «Крилатий» (с. Красне Скадовського району).
В рамках заходу діяла фотовиставка «Раціональне
природокористування», відбулись два бліцконкурси з
фотографування: перший
в «Олешківських пісках» 
єдиній
та
унікальній
піщаній
пустелі
всього
Європейського континенту за темою «В об’єктиві
пустеля»; другий – «Фото сафарі» під час екскурсійно
наукової подорожі на острів Джарилгач. Для учнівської
молоді
були
організовані
експрескурси
з
фотографування, пізнавальна та весела культурно
розважальна
програма.
Юннати
мали
змогу
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загартуватися на березі Джарилгацької затоки.
Для керівників делегацій був проведений науково
практичний
семінар
на
тему:
«Екологізація
натуралістичної освіти учнівської молоді на базі об’єктів
природнозаповідного фонду Херсонщини» за участю
Наталії Афанасівни Пустовіт, завідуючої кафедри
методології освіти для сталого розвитку Державної
екологічної академії післядипломної освіти та управління
Міністерства екології та природних ресурсів України,
кандидата
педагогічних
наук;
Коваленка
Віталія
Михайловича, в.о. директора Національного природного
парку
«Джарилгацький»
та
Кийко
Андрія
Олександровича, директора комунального обласного
закладу Львівської обласної ради «Львівський центр
екологонатуралістичної творчості учнівської молоді».
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На урочистому закритті заходу юні фотонатуралісти,
переможці очного фінального та заочного етапу конкурсу
були нагородженні грамотами та цінними призами.
Учасники
Запорізької,
Сумської,
Херсонської
та
Чернігівської областей отримали перемогу одночасно в
двох бліцконкурсах очного етапу Фестивалю. Сертифікат
на проведення Всеукраїнського фестивалю «В об’єктиві
натураліста 2019» отримав Миколаївський обласний
екологонатуралістичний центр учнівської молоді за
темою «Моя мала Батьківщина».
Всі учасники заходу були зігріті лагідною сонячною
Херсонщиною й отримали позитивні враження та емоції.

Завершився навчальний курс
«Школа в природі» 2018 р.
Відповідно до угоди про співпрацю Національного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді та
Спеціалізованої
школи
№2
ім.
Д.Карбишева
з
поглибленим вивченням предметів природничого циклу
Детальна інформація на сайті
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(№ 1 від 17 липня 2013 р.) Національний еколого
натуралістичний центр учнівської молоді МОН України
провів Навчальний курс «Школа в природі». 31 травня
ц.р. відбувся урочистий випуск учнів 11А класу
Спеціалізованої школи № 2 ім. Д.Карбишева з
поглибленим вивченням предметів природничого циклу,
які успішно закінчити «Школу в природі» та отримали
сертифікати і подяки від адміністрації НЕНЦ.

Навчальний курс «Школа в природі» розрахований на 4
роки навчання. В основі курсу — предмет «Екологія».
Курс проводиться з метою формування в учнівської
молоді екологічного світогляду і усвідомлення єдності
всього живого і незамінності біосфери Землі для
виживання людства. Завданням курсу є розвиток в учнів
здатності в подальшому планування своєї професійної
діяльності на основі екологічних законів природного
середовища.
Учні 811 класів, впродовж чотирьох років,
навчаються
за
навчальними
програмами,
Детальна інформація на сайті
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рекомендованими Міністерством освіти і науки України,
здобуваючи основи екологічних знань. Таким чином
відбувається кваліфікована підготовка молодих громадян
з
високим
рівнем
екологічних
знань.
Школярі
оволодівають сучасними знаннями про довкілля, про
проблеми і загрози у зв’язку з погіршенням якості
навколишнього середовища. Формується
екологічне
мислення та екологічна культура особистості, досвід
розв’язання екологічних проблем.

Молодь
активно
залучається
до
практичної
природоохоронної
діяльності.
В
знак
бережного
ставлення до природи та навколишнього середовища,
учні приймають участь в заходах щодо чистого довкілля:
Міжнародний
День
Землі,
День
Довкілля,
природоохоронні акції «Збережемо ялинку», «Допоможемо
зимуючим птахам» тощо.
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Анонс
у наступному номері:





Всеукраїнський педагогічний практикум «Світ творчості»
ХІІ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних екологів
VII Всеукраїнський експедеційно-польовий збір юних ботаніків
Всеукраїнський форум з раннього розвитку “Ранній розвиток дитини
- право кожного”

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, вартість – 17.10 грн.
Видання допомагає збагнути таємниці природи,
гармонію стосунків людини і довкілля.
Бажаючі можуть надсилати свої статті на
електронну адресу: kinolo@bigmir.net

Детальна інформація на сайті
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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 ВГО
“Спілка освітян України”
Вербицький Володимир
Валентинович
тел. (044) 4300260

Детальна інформація на сайті

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

http://nenc.gov.ua

