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від 30 вересня 2008 року №  147                                  Національний ЕНЦУМ 

 
Матеріали до літопису 

Всеукраїнської акції ,,День юного натураліста України” 

 Хмельницького обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді 

Відповідно до листа Міносвіти і науки України від 24 липня 2008року 

№ 1/9-475 Хмельницьким обласним ЕНЦУМ було організовано проведення 

акції в закладі та навчально-виховних закладах області, зокрема: 

- підготовлено інформаційний лист обласного управління освіти від 

04.08.2008 року № 337-9/3 для районних відділів та міських управлінь освіти; 

- надіслано умови проведення акції в навчальні заклади області; 

- підготовлено програму проведення в обласному ЕНЦУМ еколого-

натуралістичних заходів Всеукраїнської акції; 

- працівниками обласного ЕНЦУМ надавалась відповідна методична 

допомога педагогам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

області щодо проведення акції. 

Згідно з програмою, 15 вересня 2008 року проведено день відкритих 

дверей ОЕНЦУМ, під час якого керівники гуртків організовували для 

школярів знайомство з мешканцями куточків живої природи, екскурсії 

навчальними кабінетами, екологічною стежкою, ігри та розваги на свіжому 

повітрі, різноманітні конкурси і вікторини.  

Юні натуралісти взяли активну участь в трудових акціях ,,Зелений 

килим”, ,,Живий пліт”, ,,Золота осінь в саду”, під час яких вони доглядали та 

впорядковували газони території закладу і кущів зеленої огорожі, збирали 



урожай яблук та доглядали за плодовими деревами. Протягом лише одного 

дня було зібрано і реалізовано заготівельному підприємству понад 1,3 тонни 

яблук.  

Для вихованців також проведено екскурсію до ботанічного саду 

Хмельницького національного університету, де вони з цікавістю 

ознайомлювалися з рослинним світом Поділля. 

Відповідно до програми гуртківці закладу також активно включились 

в трудові акції ,,Урожай” та ,,Чисте подвір’я”, під час яких збирали урожай 

картоплі, квасолі, проса, насіння квітів, пересаджували багаторічні, лікарські 

рослини і рослини колекційної ділянки, прибирали територію закладу.  

Із задоволенням школярі створювали різноманітні тематичні 

композиції з квітів, які ростуть на навчально-дослідній ділянці, виготовляли 

для виставки різноманітні поробки з природних матеріалів. 

Крім цього, для юннатів працював екологічний відеолекторій, 

проводився конкурс дитячих малюнків на екологічну тематику, дитячих 

творів на природоохоронну тематику, конкурс на кращого знавця риб і 

птахів, Інтернет-вікторина, для школярів була організована екскурсія до 

міського парку.   

Хід акції висвітлювався гуртківцями у випусках стінгазети ,,Юннат” 

та окремих фотоекспозиціях.      

В рамках акції відбулась обласна дитяча науково-практична 

конференція з питань виконання школярами експериментальних, науково-

дослідницьких робіт під керівництвом вчених в галузі екології, біології, 

сільського та лісового господарства в якій приймали участь 49 школярів 

навчальних закладів та ряд педагогів, науковців та провідних фахівців 

народного господарства  області.  

Конференція проводилась з метою залучення обдарованих учнів до 

проведення експериментально-дослідницької роботи з різних напрямків 

екології, біології, сільського та лісового господарства, підвищення 

ефективності дитячої дослідницько-натуралістичної роботи, удосконалення 



співпраці педагогів загальноосвітніх і позашкільних навчально-виховних 

закладів з науковцями. 

Кожен учасник конференції отримав можливість зробити власну 

наукову доповідь про проведену ним науково-дослідницьку роботу, 

використовуючи новітні інформаційно-телекомунікаційні технології, 

дискутувати з учасниками конференції, захищати результати своїх 

досліджень і власну думку, отримувати консультації, пропозиції та поради 

вчених.  

Всі учасники конференції були нагородженні листами подяки, а 

окремі школярі – дипломами, грамотами та цінними подарунками 

Хмельницького обласного ЕНЦУМ.  

Відзначення Всеукраїнської акції ,,День юного натураліста” 

завершилось 21 вересня урочистим посвяченням в юннати гуртківців 

молодшого шкільного віку, різноманітними цікавими масовими заходами, 

зустрічами з колишніми вихованцями закладу, які продовжують навчання в 

місцевих вищих учбових закладах або успішно працюють в різних галузях 

народного господарства. 

Окремі матеріали про організацію і проведення заходів 

Всеукраїнської акції ,,День юного натураліста” на Хмельниччині та в 

обласному ЕНЦУМ додаються (інформаційний лист обласного управління 

освіти і науки від 04.08.2008 року № 337-9/3 про проведення акції, програма 

проведення заходів акції, наказ Хмельницького ОЕНЦУМ від про 

організацію від 03.09.2008р. № 66 та наказ про підсумки проведення акції від 

22.09.2008р. № 74 в закладі, електронна версія з  фотовідеоматеріалами). 

 

 

                        Директор                                В. В. Климчук 

 

 

 



.                                            У К Р А Ї Н А 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 
29000 м. Хмельницький, майдан Незалежності,1. тел./факс(0382) 79-51- 36 

Код ЄДРПОУ  02147948       E-mail: osvita@hm.ykrtel.net 
 

від 04 серпня 2008року                        Начальникам відділів, управлінь освіти             

        № 337- 9/3                                     райдержадміністрацій, міськвиконкомів 

 

      Відповідно до листа  Міністерства освіти і науки України  від 

24.07.2008року № 1/9-475 повідомляємо, що з метою активізації роботи з 

учнівською молоддю щодо формування у неї екологічної культури, 

залучення її до практичної природоохоронної діяльності та інших 

біологічних напрямів, підвищення ефективності навчально-дослідної роботи 

вихованців і  учнів на навчально-дослідних земельних ділянках, задоволення 

потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації 

неповнолітніх, Міністерство освіти і науки започатковує проведення 

Всеукраїнської акції  ,,День юного натураліста”. 

     Здійснення загального керівництва цією акцією покладено на 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.  До участі в 

заході запрошуються загальноосвітні, позашкільні та професійно-технічні 

навчальні заклади відповідно до Умов проведення акції, що додаються. 

     Всеукраїнська акція  ,,День юного натураліста ” проводитиметься 

щорічно, починаючи з 2008 року, в останній  день третього  тижня   вересня. 

               Матеріали про проведення акції надсилаються її учасниками до 30 

жовтня поточного року на адресу Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді:  04074,  м. Київ, вул. Вишгородська, 19, НЕНЦУМ.   

               За поданими матеріалами планується щорічне видання збірки - 

літопису ,,День юного натураліста України”.  Матеріали для збірки 

подаються навчальним закладом у друкованому вигляді, на електронних 

носіях (CD-R, CD-RW), по можливості - відеофільм.  



     Друкований матеріал подається на сторінках формату А4, текст 

набирається гарнітурою Times New Roman, розмір шрифту 14, без переносів, 

півтора інтервали, поля - 20 мм зверху і знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа. 

Текстова частина супроводжується відповідними фотографіями. Формат 

запису відеофільмів на електронних носіях - CD-R, CD-RW, DVD-RW. 

   Просимо довести дану інформацію до закладів освіти і сприяти участі 

їх колективів у заходах Всеукраїнської акції  ,,День юного натураліста”. 

               Довідки за тел. Національного ЕНЦУМ: (044) 430-02-60; 430-00-64; 

430-04-91(директор - Вербицький Володимир Валентинович), 

Хмельницького ОЕНЦУМ -  55-12-14,  55-14-49 . 

 
Начальник управління                             С.В.Вознюк    

 
 

вик. Зотова О.В., тел. 55-12-14                                              
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Додаток до листа облуон 
                                                                       від 04.08.2008р. № 337 – 9/3 

 
                                      Умови  

проведення  Всеукраїнської  акції  ,,День юного натураліста” 
 

1. Загальні положення 
1.1. Всеукраїнська акція ,,День юного натураліста” ( далі - акція) - це 

щорічний захід, започаткований з метою активізації роботи з учнівською 

молоддю щодо формування у неї екологічної культури, залучення її до 

практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів. 

          1.2. Основними завдання акції є: 

- популяризація кращого досвіду природоохоронної роботи з 

учнівською молоддю; 

- підвищення ефективності навчально-дослідної роботи вихованців, 

учнів на навчально-дослідних земельних ділянках; 

- задоволення потреб у професійному самовизначенні та творчій 

самореалізації, підготовка учнівської молоді до професійної діяльності; 

- виявлення та підтримка учнівських ініціатив, направлених на 

розвиток шкільної демократії і самоврядування. 

1.3. Загальне керівництво акцією здійснює Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді. 

Безпосереднє керівництво в регіонах здійснюють обласні позашкільні 

навчальні заклади еколого-натуралістичного напряму. 

 

                                     2. Учасники акції 
         До  участі  в  заході  запрошуються  учнівські  та  педагогічні  колективи    

загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів. 

 

3. Порядок і терміни проведення акції 
        3.1. Акція   проводиться   щорічно,   починаючи з 2008 року,  в останній 



день третього тижня вересня.       Акція може проводитись під гаслом : 

        ,,У Юннатії кордонів немає”,   ,,Юннат - це на все життя” тощо. 

         3.2. Акція  може  починатися  у вибраний колективом  час за довільною 

програмою.  Завершується акція на третьому тижні вересня.  

         3.3. До програми проведення акції можуть бути включені наступні 

заходи: 

- трудові акції з впорядкуванням визначених територій; 

- просвітницькі природоохоронні заходи; 

- дитячі науково-практичні конференції; 

- благодійні виставки - продажі продукції, вирощеної на навчально- 

дослідних земельних ділянках; 

- посвята молодших школярів в юннати; 

- спільні   заходи   з   батьківською   громадськістю,   а   також   із 

зацікавленими установами та організаціями. 

Також у закладі можуть організовуватися зустрічі з ветеранами 

юннатівського руху, круглі столи за участю науковців, представників 

громадських організацій, органів влади, засобів масової інформації. 

 

                              4.Підсумкові матеріали акції 
           4.1 За   наслідками проведення акції   заклад  готує  сторінку  літопису 

,,День юного натураліста України”  в друкованому вигляді,  на електронних 

носіях (CD-R, CD-RW), по можливості - відеофільм.  

         Друкований матеріал подається на сторінках формату А4, текст 

набирається гарнітурою Times New  Roman, розмір шрифту 14, без переносів, 

півтора інтервали, поля - 20 мм зверху і знизу, 30 мм зліва, 15 мм справа. 

         Текстова частина супроводжується відповідними фотографіями. Формат 

запису відеофільмів на електронних носіях  CD-R, CD-RW, DVD-RW. 

            4.2. Матеріали про проведення акції надсилаються до Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді  за адресою: 

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19,  до кінця жовтня поточного року. 



 

                                      5. Підведення підсумків  

          За надісланими матеріалами планується  щорічне  видання  збірки – 

літопису ,,Дня  юного  натураліста  України”.  Інформація  про  проведення  

акції розміщується на сайтах Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді та обласних позашкільних навчальних закладів 

еколого-натуралістичного профілю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Н А К А З 
       по Хмельницькому обласному еколого-натуралістичному 
                                  центру учнівської молоді 

 
від 03 вересня  2008 року                                                                                 № 66 
  
 Про проведення Дня юного натураліста 
 

     Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 24 

липня 2008 року № 1/9 – 475, листа управління освіти і науки Хмельницької 

ОДА від 04 серпня 2008 року № 337-9/3 та з метою організованої участі  

працівників і вихованців закладу у проведенні Всеукраїнської акції ,,День 

юного натураліста”, започаткованій Міністерством освіти і науки України, 

 

НАКАЗУЮ: 

   1. Провести 21 вересня 2008 року  в закладі  День юного натураліста, 

відповідно до Умов проведення Всеукраїнської акції ,,День юного 

натураліста”, затверджених Міністерством освіти і науки. 

            2. Затвердити план проведення в закладі заходів  Дня юного 

натураліста.  

            3. Керівникам гуртків передбачити у планах гурткової роботи 

проведення заходів, присвячених Дню юного натураліста (свята урожаю, 

хліба, квітів, осені, трудові акції зі збирання урожаю на дослідних ділянках, 

впорядкування визначених територій, допомога одиноким людям похилого 

віку, просвітницько-природоохоронні заходи, обласна дитяча науково - 

практична конференція, виставка - розпродаж продукції, вирощеної на 

дослідних ділянках, посвята молодших школярів у юннати, тематичні 

конкурси, вікторини і диспути на кращих  знавців природи за участю  батьків 

та запрошених фахівців народного господарства, вчених). 

          4. Методистам Демчишиній З.І., Зотовій О.В. та Кліщар Л.М. 

забезпечити надання методичної допомоги педпрацівникам закладу у 

проведенні заходів Дня юного натураліста, відповідно до їх запитів. 



         5. Керівнику гуртків Басистюк Ю.А. включити заходи Всеукраїнської 

акції ,,День юного натураліста” в план масових заходів закладу на перше 

півріччя 2008 – 2009 навчального року та план роботи  закладу на 2009 рік. 

         6. Завідувачці господарством Мельник Т.П. забезпечити учасників 

заходу необхідними матеріалами і обладнанням. 

         7. Головному бухгалтеру Гладонько Г.І. забезпечити своєчасне 

проведення оплати товарів і послуг, необхідних для проведення заходу. 

         8. Контроль за виконання наказу покласти на заступника з навчально -  

виховної роботи Демчук Л.О. 

 

 

Директор                    В.В. Климчук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Затверджено 

Наказом по ХОЕНЦУМ 

від 03.09.2008 р. № 66 

Програма  
проведення в Хмельницькому ОЕНЦУМ  заходів 

Всеукраїнської акції  “День юного натураліста” 

 

І.  15. 09.2008 р. 

 -  День відкритих дверей Хмельницького ОЕНЦУМ: 

1.   Екскурсія навчальними кабінетами, екологічною стежкою. 

                                                           / Керівник гуртків  Тонкоглаз І.М. / 

 2. Карооке - конкурс на краще виконання  пісні про природу, вікторини. 

              / Керівник гуртків Зотова О.В./   

3. Екскурсія на ділянку лікарських рослин. 

               /Керівник гуртків Редзинець З.В./   

4.  Вікторина ,, Цікавий світ рослин”. 

/Керівник гуртків  Долінська Л.С. / 

 5. Конкурс малюнків на асфальті. 

   / Керівники гуртків Паляниця Л.А., Побережна О.А./   

 6. Ігри та розваги на свіжому повітрі (малюнки на асфальті, конкурси пісень, 

віршів. Розгадування загадок про природу). 

            / Керівники гуртків Кліщар Л.М., Долінська Л.С./   

7.Екскурсія ,, Ознайомлення юннатів з живими куточками центру”. 

/Керівники гуртків /  

 8. Проведення конкурсів, ігор, вікторин: 

а) ,, Подорож у світ карликів та гігантів”; 

/Керівник гуртків Міхайлиця І.В.    

б),,Зірковий час в біологічному полі”. 

/Керівник гуртків Тонкоглаз І.М../   



9. Ознайомлення юннатів з правилами поведінки у природному  середовищі, 

зачитування пам’ятки ,,Поведінка у природному оточенні”. Ознайомлення з 

попереджувальними природоохоронними знаками та правилами безпеки 

праці на НДЗД. 

/Керівники гуртків/   

10. Конкурс на кращу декламацію віршів про природу: ,,Бережіть природу 

діти”. 

/ Керівник гуртків  Паляниця Л.А../  

ІІ.  16.09.08 р.  

- Трудові акції “Зелений килим ”, “Живий пліт”, “Золота осінь в саду” . 

1. Догляд та  впорядкування газонів території закладу “Зелений килим ” і  

кущів зеленої огорожі “Живий пліт” юннатами гуртків “Любителі зеленої 

архітектури” 

/Кер. гуртків Климчук В.В./  

2. Збирання урожаю яблук та догляд за плодовими деревами “Золота осінь в 

саду” юннатами гуртків юних садоводів, бджолярів, юних друзів природи, 

юних агрохіміків    

                   / Кер. гуртків Мельник Т.П., Сивиринюк О.А., Демчишина З.І./      

3. Екскурсія до ботанічного саду Хмельницького Національного 

університету.            

           / Кер. гуртків Демчук Л.О., Долінська Л.С., Демчишина З І./   

 ІІІ. 17.09.08 р. 

      Дитяча науково-практична конференція з питань виконання школярами  

навчальних закладів Хмельниччини дитячих науково-дослідницьких робіт в 

галузі екології, біології, сільського та лісового господарства та їх участі в 

конкурсах-захистах МАН. 

          / Кер. гуртків (Демчук Л.О., Зотова О.В., Демчишина З.І.) / 

- Робота гуртків за навчальними програмами 

/Керівники гуртків/  

  



       ІУ. 18.09.08 р.  

     Трудова акція “Урожай” юннатів гуртків овочівників, рослинників, 

квітникарів на НДЗД  (збір   картоплі,  квасолі, насіння квітів).  

1. Збір урожаю с/г культур НДЗД 

 / Кер. гуртків Паляниця Л.А. Долінська Л.С. Зотова О.В., Побережна О.А/    

 

  2. Екологічний відеолекторій “ Що загрожує людству” 

/ Кер. гуртків Кліщар Л.М., Тонкоглаз І.М. Міхайлиця І.В./  

  3. Бесіда “Юннат – це на все життя”. 

/керівники гуртків, гуртківці./  

 У.  19.09 2008 р.  

      1.Прибирання території, сортування відходів діяльності і вивезення на 

міське сміттєзвалище 

/ керівники гуртків, завгосп / 

   2. Конкурс дитячих малюнків на екологічну тематику. 

/ Кер. гуртків Побережна О.А., Паляниця Л.А., Мельник Т.П/  

   3. Конкурс дитячих творів на природоохоронну тематику. 

 / Кер. гуртків Долінська Л.С., Демчишина З.І. Зотова О.В./   

    4. Трудова акція “ Чисте подвір’я ” (пересаджування багаторічних,   

лікарських     рослин та рослин колекційної ділянки) 

/ керівники гуртків, гуртківці /   

  УІ. 20.09.2008 р. 

1. Конкурс на кращого знавця риб 

/ Кер. гуртків Басистюк Ю.А./ 

2. Конкурс на кращого знавця птахів 

/ Кер. гуртків Зотова О.В., Демчишина З.І. /  

     3. Інтернет - вікторина “Найбільші ссавці на суші” 

/ Кер. гуртків Климчук В.В. 

    4. Екскурсія до міського парку 

/ Кер. гуртків Демчишина З.І. Зотова О.В. Басистюк Ю.А. /  



УІІ. 21.09.2008 р. Всеукраїнська акція “День юного натураліста” 

1. Урочисте відкриття  заходу в кабінеті біології: 

а)  внесення Державного прапору та виконання Гімну України; 

б) вступне слово та вітання гуртківців закладу з Днем юного натураліста 

заступником директора з навчально-виховної роботи Демчук Л.О. 

2. Виставка –конкурс  квіткових композицій “Вінок для України”. 

/ Кер. гуртків Мельник Т.П., Побережна О.А./    

 3. Зустріч з юннатами – випускниками закладу (студентами, фахівцями 

народного господарства) .       

/ Керівники гуртків та юннати/    

4. Виставка дитячих малюнків на екологічну тематику та поробок з 

природних матеріалів “ Природа очима дітей”. 

/Керівники гуртків  Кліщар Л.М., Басистюк Ю.А./ 

5. Екологічний відеолекторій, засідання екологічного інтернет-клубу та 

дискотека. 

/Кер. гуртків Демчишина З.І., Тонкоглаз І.М., Долінська Л.С./ 

6. Підведення підсумків проведення в закладі заходів Всеукраїнської акції  

“День юного натураліста”. 

 /Демчук Л.О., керівники гуртків/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     ,,ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Начальник управління освіти 

і науки Хмельницької ОДА 

С.В. Вознюк 

 

     ПРОГРАМА 

обласної дитячої науково-практичної конференції з питань 

виконання школярами Хмельниччини дитячих науково-

дослідницьких робіт в галузі екології, біології, сільського та 

лісового  господарства 17 вересня 2008 року 

 
9.00 – 10.00 – заїзд, реєстрація учасників дитячої науково-практичної конференції 

в приміщенні Хмельницького ОЕНЦУМ. 

10.00 – знайомство учасників конференції. Виставка кращих учнівських матеріалів 

дослідницької роботи школярів в кабінеті екології. 

10.30 – відкриття конференції. Вступне слово Вознюка С.В., начальника 

управління освіти і науки Хмельницької ОДА. 

Пустовіт Г.П., вчений секретар Академії педагогічних наук України. 

Демчук Л.О., заступник директора Хмельницького ОЕНЦУМ з навчально-

виховної роботи. 

10.45 – 13. 00 –презентація дитячих науково-дослідницьких робіт та круглі столи з 

участю юних дослідників, педагогів і вчених – керівників дитячих науково-дослідницьких 

робіт, провідних науковців та фахівців в галузі екології, біології, сільського і лісового 

господарства, обмін досвідом виконання  робіт та консультації з вченими і фахівцями: 

     Секція сільського та лісового господарства:  

- Носа Олег Михайлович, Клок Євгеній Артурович, головні спеціалісти відділу 

лісового та мисливського господарства Хмельницького обласного управління лісового 

господарства; 

- Сердюк Ванда Святославівна, начальник відділу організації виробництва, 

маркетингу продукції рослинництва та тваринництва головного управління 

агропромислового розвитку Хмельницької ОДА;  



- Лахмотова Валентина Леонідівна, завідувачка відділом  кадрової роботи та 

аграрної освіти головного управління агропромислового розвитку Хмельницької ОДА; 

- Григоров Ігор Миколайович, керівник учнівського лісництва, директор 

Масівецької СЗОШ  І- ІІ ст. Хмельницького району; 

- Зотова Олена Василівна, методист сільськогосподарського відділу ХОЕНЦУМ. 

    Секція екології та біології: 

- Білецька Галина Анатоліївна, доцент кафедри екології, викладач ґрунтознавства і 

геології Хмельницького національного університету. 

- Казімірова Людмила Павлівна, доцент кафедри екології, директор Ботанічного 

саду Хмельницького національного університету. 

- Мирна Лілія Анатоліївна, методист з біології Хмельницького ОІППО. 

- Демчишина Зоя Іванівна, методист відділу екології Хмельницького ОЕНЦУМ. 

- Говорун Валентин Давидович, вчитель біології  Хмельницького міського 

колегіуму. 

13.00 – 13.30 – перерва на каву та обід. 

13.30 – 15.30– продовження роботи конференції. 

15.30 -   заключна частина. Підведення підсумків конференції. 

16.10 – від’їзд учасників конференції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАКА З  
по Хмельницькому обласному еколого-натуралістичному   

центру учнівської молоді 

від 11 вересня 2008 року                                                                          № 70 

Про проведення обласної дитячої науково - практичної 

конференції з питань експериментальної, науково - 

дослідницької роботи в галузі біології, екології, 

сільського та лісового господарства 

Відповідно до плану масових заходів управління освіти і науки 

Хмельницької ОДА, плану роботи закладу на 2008 рік і програми 

проведення  заходів Всеукраїнської  акції ,, День юного натураліста” 

та з метою забезпечення підвищення ефективності і якості дитячої 

експериментально - дослідницької роботи з різних напрямків екології, 

біології, сільського та лісового господарства, удосконалення співпраці 

педагогів загальноосвітніх і позашкільних навчально - виховних 

закладів області, екологів та науковців - аграрників з  обдарованими 

школярами, залучення їх до ведення активної експериментальної 

науково - дослідницької роботи, виявлення , підтримки і профорієнтації 

обдарованих дітей, 

НАКА ЗУЮ :  

 1. Провести   на базі закладу 17  вересня 2008 року, спільно з 

Хмельницьким національним університетом та  Хмельницьким 

територіальним відділенням Малої академії наук України, обласну дитячу 

науково - практичну конференцію відповідно до програми, затвердженої 

облуправлінням освіти науки. 

2.  Заступнику з навчально - виховної роботи Демчук Л.О.: 

2.1. Провести 15 вересня 2008 року виробничу нараду з працівниками 

закладу з питань стану підготовки ними конференції. 



2.2.  Забезпечити організацію участі в заході запрошених науковців та 

провідних фахівців в галузі екології, сільського та лісового господарства.   

2.3.  Підготувати лист облуправління освіти і науки про результати 

участі 

школярів Хмельниччини в обласній дитячій науково-практичній 

конференції 

з питань експериментальної науково - дослідницької роботи в галузі 

екології, сільського та лісового господарства. 

          3.  Методистам Демчишиній З.І., Зотовій О.В, Кліщар Л.М. та  керівнику 

гуртків Басистюк Ю.А.: 

        3.1. Забезпечити своєчасне інформування районних відділів і міських 

управлінь освіти   про   умови   та   порядок   проведення   обласної  дитячої  

науково - практичної конференції з питань експериментально - 

дослідницької роботи в галузі екології, сільського та лісового господарства. 

        3.2. Підготувати дипломи і листи подяки для нагородження юних 

дослідників - найактивніших учасників конференції.  

3.3. Підготувати інформаційний матеріал про підсумки проведення 

заходу в засоби масової інформації. 

         3.4. Підготувати    бланки протоколів,    відомостей   для  реєстрації 

учасників конференції, медичну аптечку, папір, авторучки, серветки, 

мінеральну воду та інші матеріали, необхідні їм під час конференції. 

         3.5. Головному бухгалтеру Гладонько Г.І. забезпечити своєчасне 

проведення оплати товарів і послуг, необхідних для проведення заходу. 

        4. Відповідальність за матеріальне забезпечення конференції покласти 

на завідувачку господарством Мельник Т.П. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 
 

             Директор                           В.В. Климчук 



                                            У К Р А Ї Н А 
    ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ 

  УПРАВЛІННЯ   ОСВІТИ  І  НАУКИ 
                    29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1  
                тел./факс (0382) 79-51-36           E-mail: osvita@hm.ykrtel.net 
 

 від  24 вересня 2008 року № 436-9/3                    Начальникам районних  відділів 
                                                                               та міських управлінь освіти 
 

     Про результати участі школярів  в обласній дитячій  

науково-практичній конференції з питань виконання  

школярами дитячих науково-дослідницьких робіт в галузі  

екології, біології, сільського та лісового господарства. 

   
 17 вересня 2008 року на базі Хмельницького обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді відбулась обласна дитяча 

науково-практична конференція з питань експериментальної, науково-

дослідницької  роботи школярів в галузі екології, біології, сільського та 

лісового господарства, в якій взяли участь 49 учнів  - виконавців  робіт з 18 

районів та 4 міст області. 

Конференція, як захід Всеукраїнської акції День юного натураліста в 

Україні, проводилась з метою залучення обдарованих школярів до 

проведення експериментально-дослідницької натуралістичної роботи під 

керівництвом вчених, досвідчених педагогів і провідних фахівців народного 

господарства з різних напрямків екології, біології, сільського та лісового  

господарства, підвищення ефективності експериментальної дослідницько-

натуралістичної роботи, забезпечення її ефективності і якості, удосконалення 

співпраці педагогів загальноосвітніх та позашкільних навчально-виховних 

закладів з науковцями, професійної орієнтації учнівської молоді. 

         У заході приймали участь кандидат біологічних наук директор 

ботанічного саду Хмельницького Національного університету Казімірова 



Л.П., доцент кафедри екології Хмельницького Національного університету 

Білецька Г.В. та фахівці народного господарства: головні спеціалісти відділу  

лісового та мисливського господарства Хмельницького обласного управління 

лісового господарства Носа О.М., Клок Є.А., начальник відділу організації 

виробництва  маркетингу продукції рослинництва та тваринництва Сердюк 

В.С. та завідувачка відділом кадрової роботи та аграрної освіти головного 

управління агропромислового розвитку Хмельницької ОДА, методист  

інституту післядипломної освіти вчителів Мирна Л.А.,  керівник учнівського 

лісництва, директор Масівецької ЗОШ І-ІІ ст. Хмельницького  району 

Григоров І.М.,  вчитель біології Хмельницького  міського колегіуму Говорун 

В.Д., педагогічні працівники Хмельницького обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; вчителі  закладів освіти області.               

Кожен учасник конференції мав можливість зробити власну наукову 

доповідь про проведену ним науково-дослідницьку роботу, використовуючи 

надані йому технічні засоби (персональні комп’ютери, локальна мережа 

Інтернет, мультимедійний проектор, дошку), дискутувати з учасниками 

конференції, захищати результати своїх досліджень і власну думку, 

отримувати консультації, поради та пропозиції вчених. 

Учасниками конференції  було заслухано і обговорено всі доповіді 

юних дослідників. Ученими було  дано аналітичну оцінку  дитячим науково - 

дослідницьким роботам, запропоновано внести  в них відповідні  корективи.      

Значну увагу  науковцями та фахівцями  галузей сільського і лісового  

господарства було звернуто на допущені недоліки та позитивні сторони 

представлених робіт, а також запропоновано їх виконавцям відповідну 

допомогу у продовжені ними експериментально - дослідницької роботи. 

            Особливо змістовними і яскравими були доповіді юних дослідників: 

Захарчук Тетяни, учениці 9 класу Ліщанської ЗОШ І-ІІІ ст. Ізяславського 

району з темою роботи “Гніздова біологія білого лелеки на території 

заказника місцевого значення “Хоморські заплави”, Грабчак Олени, учениці 

11 класу Голосківської ЗОШ І-ІІІ ст. Летичівського району з  темою роботи 



“Природні джерела долини річки Південний Буг”,  Панасюк Світлани,  

учениці 11 класу Борисівської ЗОШ І-ІІІ ст.  Ізяславського району з темою 

роботи “Моніторинг питної води місцевих джерел”,  Шишлика Олега, учня 

11 класу Ярмолинецького технологічного ліцею з темою роботи ,,Вплив 

ефективних мікроорганізмів на врожайність картоплі”, Рихліцького 

Володимира, учня 11 класу Сушовецької ЗОШ І ІІІст. Білогірського району з 

темою роботи ,,Вивчення аллелопатичних аспектів біологічного 

обґрунтування сівозміни”  та ряду інших школярів.  

За результатами конференції обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді відмітив її учасників грамотами і листами подяки, а 

окремих школярів - цінними подарунками за активну участь в конференції та 

високий рівень виконання експериментально-дослідницьких робіт. 

         Проведення заходу засвідчило прагнення школярів проводити 

експериментально-дослідницьку роботу,  отримувати нові знання, уміння та 

визнання результатів своєї діяльності серед ровесників, однодумців і 

дорослих, показали гостру потребу в належній підтримці цього напрямку 

дитячої творчої науково-дослідницької роботи.   

Виходячи з підсумків проведеної конференції та враховуючи   її 

важливість для розвитку дитячого дослідництва, необхідно більше уваги 

приділити роботі з обдарованими дітьми, які прагнуть вивчати і 

досліджувати природу рідного краю, працювати під керівництвом вчених та 

отримувати конкретні результати власних досліджень, обрати і в 

майбутньому здобувати,  обрану в дитячі роки, професію. 

 

 
                    Начальник управління                               С.В.Вознюк 

 
Вик Демчишина З.І. 

тел  55-12-14 

 
 



Н А К А З 
по Хмельницькому обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді 
 

від 22  вересня 2008 року                                                                             № 74 
 
     Про підсумки участі закладу у проведенні 

 Всеукраїнської акції День юного натураліста  

 
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

24.07.2008року № 1/9-475, листа управління освіти і науки Хмельницької 

ОДА від 04.08.2008року № 337-9/3, наказу по ХОЕНЦУМ від 03.09.2008року 

№ 66 в закладі проводились заходи Всеукраїнської акції ,,День юного 

натураліста”. 

Захід проводився з метою активізації роботи з учнівською молоддю 

щодо формування у неї екологічної культури, залучення її до 

природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, підвищення 

ефективності навчально-дослідної роботи вихованців і задоволення потреб у 

професійному самовизначенні та творчій самореалізації.   

Юннати створювали різноманітні композиції з квітів, робили поробки з 

природного матеріалу та малювали малюнки на екологічну тематику. 

Для гуртківців закладу  проводились тематичні конкурси, вікторини і 

диспути на кращих знавців природи, працював екологічний відеолекторій, 

організовано засідання Інтернет-клубу, зустрічі з юннатами – випускниками 

закладу, які стали студентами місцевих вищих учбових закладів, фахівцями 

народного господарства, а на завершення заходу – посвята гуртківців 

молодшого шкільного віку у юннати.  

Враховуючи підсумки проведених заходів акції та з метою заохочення 

гуртківців до участі в  юннатівській роботі, 

Н А К А З У Ю: 

1. Відмітити активну участь у заходах Всеукраїнської акції ,,День 

юного натураліста” вихованців гуртків юних екологів (кер. гуртків Кліщар 



Л.М.), екологічної біохімії (кер. гуртків Тонкоглаз І.М.), юних ботаніків-

рослинників (кер. гуртків Зотова О.В.), юних агрохіміків (кер. гуртків 

Демчук Л.О.)  

2. Методистам Зотовій О.В. та керівнику гуртків Басистюк Ю.А. 

забезпечити нагородження юннатів - активних учасників акції та розмістити 

інформацію про її  проведення на електронному сайті закладу. 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Демчук Л.О.  та 

керівнику гуртків Тонкоглаз І.М. підготувати і направити в Національний 

ЕНЦУМ відповідний друкований інформаційний матеріал та фото -

відеоматеріали на електронних носіях про проведення акції до 22.10.2008 

року.  

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

Директор                            В.В.Климчук 
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