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Інформація 

щодо проведення  оздоровчої кампанії влітку 2014 року в системі позашкільних

навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю

З метою всебічної підтримки обдарованої молоді, сприяння модернізації

змісту  науково-дослідницької,  пошукової,  експериментальної  та  практичної

діяльності  учнівської  молоді,  впровадження  інноваційно-освітніх  методів  і

технологій  у  навчальних  закладах  України,  Міністерством  освіти  і  науки

України,  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді,

Міністерством культури України, Національною спілкою художників України в

рамках Міжнародного еколого-мистецького пленеру з 18 по 22 серпня 2014 року

був проведений Мистецько-педагогічний проект «Діалог з природою» на базі

Всеукраїнського табору «Юннат» профільної оздоровчої зміни.

У рамках пленеру проведено:

1. Виготовлення екстер`єрних композицій з лози та природного матеріалу

території НЕНЦ за участю митців Національної спілки художників України та

юних майстрів з України.

2. Інтегровані  майстер-класи  для  митців  по  роботі  з  природними

матеріалами та вихованців обласних еколого-натуралістичних закладів.

       На  базі  Всеукраїнського  профільного  оздоровчого  табору  «Юннат»  в

Національному  еколого-натуралістичному  центрі  учнівської  молоді  МОН

України з 18 по 22 серпня 2014 року проведена профільна зміна для переможців

Всеукраїнського фестивалю «Природа і творчість» та переможців відбіркового
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етапу  Всеукраїнського конкурсу з  флористики і  фітодизайну. Юні  майстри  з

лозоплетіння  стали  учасниками  Міжнародного  еколого-мистецького  пленеру

«Діалог  з  природою»,  організованого  Національною  спілкою  художників

України. Всі діти табору «Юннат» виявили бажання виготовити лист-подарунок

пораненому. 

21 серпня цього року делегація в складі:

Київська область

1. Приходько Ольга 

2.  Куропій Марія 

    Житомирська область

3. Мулярчук Вадим 

4. Безверхий Владислав

5. Гуцало Оксана

6. Гриб Аліна 

м. Київ

7. Бубон Ірина

Відвідали поранених з  зони АТО в Київському військовому госпіталі  і

передали воїнам листівки та сувеніри,  виготовлені  власноруч юннатами з

одинадцяти областей  України.
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В палаті Київського військового госпіталю 

Всього було оздоровлено  85 дітей.

      З метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її

до  вирішення  екологічних  проблем,  підготовки  до  професійного

самовизначення,  а  також відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки

України  від  27.12.2013  №  1842  “Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і

міжнародних  заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2014  рік”  та  від

21.03.2014 №248 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс з

флористики та фітодизайну», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

08  квітня  2014  р.  за  №393/25170,   з  20  по  22  серпня  2014  року  на  базі

Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  було

проведено  профільну  оздоровчу  зміну  учасників Всеукраїнського  конкурсу  з

флористики та фітодизайну «Казкова країна».

Для участі у фінальному етапі Конкурсу, який проведено в очній формі з

20 по 22 серпня в м. Києві,  були запрошені команди-переможці відбіркового

етапу. 

Участь  у  заключному,  фінальному  етапі  Конкурсу  взяли  12  команд,

переможці відбіркового етапу, з різних регіонів України, у кількості 40 дітей та
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керівники делегацій.  

Під  час  конкурсу  учасники  створювали  квіткові  композиції:  квітковий

килим  чи  квіткову  скульптуру  (на  вибір)  з  підготовленого  матеріалу  та

попередньо  створеними  ескізами.  Розмір  квіткового килима від  1,2  x  1,2  м,

висота квіткової скульптури не менше 0,6 м. Природний матеріал (квіти, листя,

мох, плоди тощо) становлять не менше 70 відсотків композиції.

Цьогорічний  конкурс  мав  тему  «Казкова  країна»  і  проводився  у  двох

номінаціях: «Квіткові килими» та «Флористична скульптура». Хоча тема була

визначена,  захід  проводився  в  переддень  Дня  Незалежності  і  більшість

представлених робіт мали патріотичну тематику.

      Для учасників конкурсу було організовано цікаве дозвілля, вони мали змогу

відвідати  Національний  музей-заповідник  «Києво-Печерська  Лавра»,  музей

Чорнобиля та помилуватися історичними місцями столиці України.

                                        Вінницька область

       На Вінницькій  обласній станції юних натуралістів проведено з 10 по 27

червня 2014 р. літню оздоровчу профільну школу «Юннат» для 100 дітей. Для

дітей  проводились  майстер-класи,  екскурсії,  походи  в  кінотеатр,  драмтеатр,

екскурсійна поїздка в м. Умань.

       Проведено юннатівський флешмоб «Парад вишиванок» – вікторина про

вишиванки,  етнічний  боді-арт,  українські  пісні,  танцювальна  композиція

«Національні  символи»;  конкурс екологічної  української  казки –  інсценізація

українських казок на екологічний лад; спортивна конкурсна програма «Козацькі

змагання».
       Усі  заходи проводилися  з  метою формування свідомого громадянина,

патріота, людини з притаманними їй особистими якостями й рисами характеру,

світоглядом  і  способом  мислення,  надання  необхідного  обсягу  знань  про

історію  нашої  держави,  розвитку  громадянської  свідомості  та  національної

самосвідомості  через  різноманітні  індивідуальні,  групові  та  масові  форми

виховної роботи з гуртківцями; виховання у дітей громадської відповідальності

за  свої  вчинки,  повагу  до  державної  символіки  і  національних  символів,
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розвиток почуття національної гордості,  гордості  за  свою землю, свій народ,

виховання  патріотичних  почуттів,  бажання  вивчення  та  наслідування

культурних національних традицій свого народу.

                                           Волинська область

       Проведено оздоровлення юннатів у стаціонарному оздоровчому таборі

«Супутник»  з  01 по  21  серпня  2014  року.  Всього  оздоровлено   16  дітей,

переможців обласних акцій, операцій, конкурсів. 

                                  Дніпропетровська область

      Педколективи  Дніпропетровської  області  провели  роботу  по  літньому

оздоровленню  дітей  на  високому  професійному  рівні.  Не  залишились  поза

увагою  діти  різних  вікових  категорій  та  соціальних  груп.  Поряд  з  дітьми

Дніпропетровської  області  відпочивали  діти-переселенці  з  окупованих

територій Донецької і Луганської областей.

        Дніпродзержинський  ДЕЦ. Згідно  з  проектом  створення

здоров’язберігаючого  освітньо-виховного  середовища  в  позашкільному

навчальному закладі на період 2011 – 2014 рр. «Позашкілля сприяє здоров’ю

дітей»  (в  межах  педагогічного  експерименту),  в  цьому  році  було  введено

інноваційну  форму  літнього  оздоровлення  наших  вихованців  «Польова

практична школа «Дослідник». Організація літнього оздоровлення вихованців

закладу  проводилась  також  через  одноденні  походи,  екскурсії,  експедиції.

Всього за літній період було оздоровлено 40 дітей шкільного віку, з  них 4 з

багатодітних, малозабезпечених сімей.

У літній період для вихованців оздоровчих шкільних таборів в Народному

міжшкільному екологічному музеї КЗ «ДЕЦ» проводилася екологічна програма

«Нам з Землею разом жити», якою охоплено 591 дитину.

     Жовтнева СЮН м. Кривого Рогу. Щорічно адміністрація СЮН проводить

роботу з організації  літнього відпочинку та оздоровлення вихованців станції.

Склалася певна традиційна система в організації  канікулярного відпочинку в

літній період. Літня біологічна школа – чудова можливість для отримання нових

і  закріплення  вже  існуючих  знань  як  в  сфері  загальної,  так  і  додаткової
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екологічної  освіти.  Зміна  навчальної  діяльності  на  альтернативні  форми

групової,  індивідуальної  і  колективної  роботи,  у  рамках  Літньої  біологічної

школи,  дозволяють дитині  відійти від стереотипів  навчання,  що робить його

більш захоплюючим, мобільним і підвищує освітній потенціал. Саме тут діти

можуть отримати навички соціалізації, значний емоційний і практичний досвід,

елементи гуманітарно-екологічного виховання. Щодо об’єктів спостережень, то

тут  шкільний  екологічний  моніторинг  співпадає  з  загальнонауковим

моніторингом: це моніторинг навколишнього середовища. Частини програм, як

правило,  орієнтовані  на  проведення  ґрунтовного  біологічного  моніторингу

флори  і  фауни.  Методи  його  повинні  бути  доступні  для  учнів,  а  необхідне

обладнання повинно бути у наявності  в  навчальному закладі. За  підсумками

навчання у ЛБШ учні мали змогу написати підсумковий тест та науковий звіт.

Крім того підготувати гербарій декоративних деревних та чагарникових рослин

(10 аркушів).

Заняття в Літній біологічній школі за напрямом «Ландшафтний дизайн»

відвідали  14 учнів (КЗШ №№ 52, 91, 49, 32, 125, 97,45, 129).

    Марганецький  ЕНЦ. Педколектив  МЕНЦ  під  час  організації  літнього

відпочинку дітей у 2014 році провів цікаві масові заходи з юннатами міста:  до

Міжнародного  дня  захисту  дітей,  акцію  «Первоцвіти  Дніпропетровщини»,

екскурсії  до  пам’ятників  ветеранам  Великої  Вітчизняної  війни,  навчально-

польові практики, конкурси, вікторини тощо.

         КПНЗ «Станція юних натуралістів» Тернівського району міста Кривого

Рогу. Влітку 2014 року на базі СЮН проводилась І зміна  біологічної школи

«Юний еколог». В біологічній школі займалися учні 5 класу Тернівського ліцею

– 15 дітей та 2 учениці 10 класу в якості вожатих.

Щодня  в  закладі  слухачі  школи  отримували  нові  знання  та  враження.

Протягом тижня були проведені бесіди на теми: 

- «Основні екологічні поняття та закони»;

- «Дендрофлора парків та вулиць нашого міста»; 

- «Здоровий спосіб життя як основа збалансованої системи»; 
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- «Людина-довкілля». 

      Під  час  проведення  І  зміни  на  базі  СЮН  працював  екологічний

відеолекторій.  Багато  уваги  приділялося  практичним  заняттям.  Учні

ознайомилися  з  основними  вимогами  до  проведення  дослідницької  роботи.

Особливості архітектури парків та характеристики деревно-чагарникових порід

діти  вивчали  на  прикладі  парків  «Імені  Ленінського  комсомолу»  та  «Веселі

Терни».  В  старовинному  парку  «Веселі  Терни»  особливу  увагу  було

акцентовано на дослідженні вікових дерев. 

        СЮН Павлоградської міської ради. В літній період робота Павлоградської

СЮН велася згідно з планом. Була організована робота гуртків екологічного та

загальнобіологічного  напряму:  юні  екологи,  квітникарі,  юні  друзі  природи,

основи  екологічних  знань,  дендрологія  з  основами  озеленення,  любителі

декоративних та свійських тварин, „Петриківський розпис”, юні голубівники.

      Робота з дітьми велася за напрямами:

1. Екологічна та природоохоронна робота.

2. Робота на навчально-дослідних ділянках та квітниках.

3. Робота з птахами та тваринами в зоокомплексі та куточку живої природи.

       В літній період педагоги СЮН працювали з дітьми літніх таборів. Робота з

дітьми велася за планом, школи відвідували СЮН згідно з графіком. З метою

оздоровлення та відпочинку дітей заняття проводилися на природі, в зелених

класах,  на  подвір’ї  СЮН,  на  навчально-дослідній  ділянці,  проводилися

екскурсії в природу по вивченню рослинного світу, в парк 1 Травня.

КЗО  „Центр  еколого-натуралістичної  творчості  і  учнівської  молоді”

Дніпропетровського району.  20 – 23 червня 2014 р. відбувся Всеукраїнський

експедиційно-польовий збір команд юних екологів в  м. Полтаві.  Учасниками

цього  заходу  стали  Кушнір  Антоніна  (Ювілейна  СЗШ,  10  клас),  Перістий

Микола (Горянівська СЗШ, 9 клас), Шевченко Вікторія (Олександрівська СЗШ,

7 клас).

11  липня  2014  року  відбулося  урочисте  відкриття  обласних  літніх

профільних  шкіл  та  навчальних  зборів  еколого-біологічного  напряму
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Дніпропетровського відділення Малої академії наук України на базі  дитячого

оздоровчого  табору  імені  В.  Терешкової,  розташованого  у  мальовничому

куточку Дніпропетровської області на березі Дніпра. Від  району в цьому заході

брали  участь  переможці  обласного  етапу  конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких  робіт  учнів-членів  МАН  Акастьолов  Олексій  (Партизанська

СЗШ, 9 клас) та Кушнір Антоніна (Ювілейна СЗШ, 10 клас).

      Метою проведення літніх шкіл еколого-біологічного напряму є поєднання

активного  відпочинку  та  створення  умов  для  набуття  учнями   навичок;

проведення  спостережень  у  природі  за  обраними   біологічними   об’єктами,

систематизація та обробки експериментальних даних; стимулювання учнів до

самостійного продовження науково-дослідницької роботи.

        З метою поглиблення знань  з біології для учнів були проведені захоплюючі

екскурсії  в  анатомічний  музей  факультету  ветеринарної  медицини

Дніпропетровського  державного  аграрно-економічного  університету  під

керівництвом  декана  факультету,  кандидата  ветеринарних  наук,  доцента  

Бібена  І.  А.  Заступник  декана,  кандидат  ветеринарних  наук,  доцент  

Зажарський  В.  В.  запросив  МАНівців  до  лабораторії  перевірки  безпечності

харчових  продуктів.  Учні  прослухали  лекції  з  біології  та  екології.  Це   дало

можливість підсилити їхню мотивацію до вивчення біології. 

      Крім захоплюючих навчань юні  науковці  брали  активну участь  в  усіх

культурно-масових  та  спортивних  заходах  табору,  виборюючи  при  цьому

призові місця. Були і співи під гітару, і день іменинника. В останній вечір на

мальовничому  березі  Дніпра  відбувся  захід  «beach-party»,  на  який  завітав

музичний колектив одного з клубів Дніпропетровська.

        Нікопольський міський ЕНЦ. Під час літніх канікул в КЗ «Нікопольський

міський еколого-натуралістичний центр» працювала літня школа «Степ». За час

роботи   школи  було  оздоровлено  257  учнів.  Заняття  школи  планувалися  з

урахуванням  інтересів   та  уподобань  дітей.  Працював  екологічний

відеолекторій,  де  діти  могли  переглянути  та  обговорити  улюблені  фільми,

проводилися спортивні ігри, майстер-класи з виготовлення композицій із квітів,
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квілінгу,  мукосольки.  Велику  увагу  педагоги  центру  приділяли  науково-

дослідницькій  роботі  юннатів.  З  метою  збору  матеріалів  для  досліджень  та

спостережень  проводилися  виходи  на  природу.  За  час  роботи  школи  було

проведено 5 навчально-екологічних походів: «Степова рослинність», «Перлини

степового  ландшафту»,  «Малі  річки  Нікопольщини»,  «Орнітофауна  степу»,

«Рослинний і тваринний світ балок», у яких взяли участь 134 дитини. 

       З  метою  національного  виховання  були  проведені  екскурсії  до

меморіального комплексу «Козацька слава» та на острів Хортиця. У екскурсіях

взяли участь 56 учнів.

        На базі центру проводилася пізнавальна гра-подорож «У світі лікарських

рослин».  Діти  вивчали  лікарські  рослини,  вчилися  збирати  їх  та

використовувати  на  практиці.  У  грі  брали  участь  36  учнів  різних  вікових

категорій.

       Комунальний заклад освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр

дітей та учнівської молоді” влітку 2014 року провів такі оздоровчі заходи для

своїх  вихованців:  літня  навчально-трудова  практика  вихованців  на  базі  КЗО

„ОЕНЦДУМ” – 65 учнів, табір „Еколог” Полтавська область — 11 дітей, табір

„Юннат” м. Київ — 8 дітей.

                                             Житомирська область

        На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014

№121 «Про забезпечення права  дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих

закладах  оздоровлення  та  відпочинку,  підпорядкованих  органам  управління

освітою»,  відповідного  розпорядження  голови  облдержадміністрації,  в

Житомирському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської

молоді були організовані змістовне якісне оздоровлення та відпочинок дітей.

Період літніх канікул – це час, коли вихованці облЦЕНТУМ потребують

постійної реалізації своїх задумів і планів. Тому планування роботи закладу на

цей час відбувається з урахуванням потреб дітей у самореалізації та можливості

цікаво,  весело  та  з  користю  для  здоров’я  провести  час,  залучитись  до

дослідницько-експериментальної  та  природоохоронної  роботи.  Увагу  дітей
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привертають  змістовні  культурно-масові  заходи,  яскраві  дійства  еколого-

натуралістичного спрямування та особиста участь у них.

Вихованці  облЦЕНТУМ та  юннати області,  переможці  обласних етапів

масових  еколого-натуралістичних  заходів,  взяли  участь  у  всеукраїнських

конкурсах.

18 – 22 серпня 2014 р. четверо членів гуртка «Захоплююче лозоплетіння»,

переможців Всеукраїнського фестивалю і пленеру «Природа і творчість», стали

учасниками Всеукраїнського профільного табору «Юннат». Для юннатів було

проведено  майстер-класи,  навчальні  тренінги,  організовано  відвідування

тематичних  виставок,  культурно-мистецьких  закладів,  пам’яток  історії  та

культури м. Києва. Діти змістовно відпочили та оздоровились. 

24 – 27 червня цього року у м. Луцьку відбувся VIII Всеукраїнський зліт

учнівських  лісництв загальноосвітніх  і  позашкільних навчальних закладів.  В

заході взяли участь троє членів Баранівського шкільного лісництва «Паросток». 

20  –  23  червня  2014  року  на  базі  Полтавського  обласного  еколого-

натуралістичного  центру  учнівської   молоді  відбувся  VIII  Всеукраїнський

експедиційно-польовий  збір  команд  юних  екологів.  Команда  юних  екологів

Вільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черняхівського району взяла

участь  у  заході,  була  відзначена  дипломом за  перемогу  у  номінації  «Краще

дослідження з екології». 

      Всього охоплено різними формами відпочинку 750 дітей.

                                               Закарпатська область

       Дитячий  оздоровчий  профільний  наметовий  табір  передового

юннатівського досвіду „Юннат” є позашкільним оздоровчо-виховним закладом

та  структурним  підрозділом  Закарпатського  обласного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді.

Цього  року  обласний  профільний  наметовий  табір  „Юннат-2014”

працював з 1 липня до 14 липня.  

У  таборі  оздоровилися  та  відпочили  54  юннати,  серед   яких  діти  з

малозабезпечених,  багатодітних  сімей,  напівсироти,  а  також  талановиті  та
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обдаровані діти.

Розвитку  світогляду  юннатів  та  їхній  ерудиції  сприяли  екскурсії  у

природу:  до  Нанківського  монастиря,  музею  нарцисів  і  долини  нарцисів,

Закарпатської рибоводної станції Бороняво, а також була проведена екскурсія до

Липовецького озера та на страусину ферму.  

 Проведено  бесіди:  „Наша  країна  –  Україна”,  „Звичаї  та  обряди

українського  народу”,  конкурс   на  краще  озеленення  альтанок  і  кращий

український  вінок  як  символ  єдності.  Також була  проведена  бесіда  до  Дня

Незалежності та Дня прапора.

Літньому  оздоровленню  та  загартуванню  юннатів  сприяли  щоденне

купання  в  басейні,  участь  у  різноманітних  трудових  акціях,  догляді  за

кімнатними та садовими квітами на території, насадженнями в дендропарку.

                                           Запорізька область

       Мелітопольський ЦЕНТУМ організував роботу  з 09 по 22 червня 2014 р.

виїзного табору «Простір»,  в смт Кирилівка Якимівського району, для 45 дітей,

6 дорослих. Під час походів у природу, експедицій проводились моніторингові

орнітологічні  спостереження  на  узбережжі  Азовського  моря,  Молочного

лиману;  зустрічі  з  фахівцями-науковцями  Мелітопольського  державного

педагогічного університету.

                                               Івано-Франківська область

         Організовано  роботу  оздоровчої  зміни  «Для  обдарованих  дітей»  в

оздоровчому комплексі «Лімниця» Івано-Франківської міської ради з 13 липня

по 06 серпня 2014 року. За зміну оздоровилось 10 вихованців. Для дітей були

проведені екскурсії: до меморіального комплексу с. Бандери, музею визвольної

боротьби та Центру патріотичного виховання у міському краєзнавчому музеї.

                                                Київська область

        КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» з 25 по 28 вересня

2014 року провів обласну школу лідерів учнівського самоврядування. В роботі

школи  взяли  участь  80  дітей,  37  дорослих  (координаторів  учнівського

самоврядування). Під час роботи Школи лідерів найактивніша учнівська молодь
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навчалася правильно та результативно організовувати роботу комісій обласної

ради  дітей  Київщини,  розробляти  соціально  значимі  проекти  та  програми,

організовувати  та  проводити  цікаве  та  змістовне  дозвілля  своїх  друзів  та

однолітків. Протягом останнього дня Школи у творчих лабораторіях діти-лідери

розробили проект «10 добрих справ», який вони будуть реалізовувати в новому

навчальному році.

                                   Кіровоградська область

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

та   планів  роботи  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр

еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  Новоархангельської

районної  й  Світловодської  міської  станцій  юннатів,  еколого-натуралістичних

відділів районних центрів дитячої та юнацької творчості, під час літніх канікул

2014 року в області було охоплено організованими формами відпочинку близько

3 320 юннатів.

З 20 по 23 червня 2014 року Білокоз Тимофій, вихованець екологічного

гуртка  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «ЗОРІТ»  

м.  Новоукраїнки,  взяв  участь  у  ІІІ  Всеукраїнському  експедиційно-польовому

зборі команд юних ботаніків в Чернівецькій області, а Гамоліч Олександра та

Чуйко  Аліна,  вихованці  гуртка  «Юні  рослинники»  комунального  закладу

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської

молоді», взяли участь у VIІІ  Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі

команд юних екологів у Полтавській області.

Троє юннатів Кіровоградської області взяли участь у фінальному етапі

Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну «Квіткові килими» на

базі Всеукраїнського профільного табору оздоровлення та відпочинку «Юннат»

(м. Київ) з 20 по 22 серпня 2014 року.

            У літній період 2014 року на базі загальноосвітніх та позашкільних

навчальних  закладів  області  було  організовано  роботу  таборів  праці  та

відпочинку, в  яких  школярі  поряд  з  оздоровленням  і  позашкільною освітою

займалися  сільськогосподарськими  роботами  на  полях  фермерських  та
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колективних господарств, в лісництвах. Так, в Підлісненській загальноосвітній

школі І-ІІІ ступенів з 1 по 19 червня 2014 року  працював літній оздоровчий

табір «Лісова школа», в якому відпочивали 68 членів Червоно-Нерубаївського

учнівського лісництва. На базі Новоукраїнського ЦДЮТ в червні та липні 2014

року  було  організовано  роботу  оздоровчого  табору  «Веселка»  для  200

вихованців. Продовжував працювати на базі Світловодської міськСЮН  табір

еколого-натуралістичного напряму з денним перебуванням «Соняшник», де з 02

по 20 червня 2014 року відпочивало 17 дітей. 

      Крім цього в  області  в  літній період працювали пришкільні  оздоровчі

майданчики,  в  яких  проводились  еколого-натуралістичні  заходи:   екологічні

свята, конкурси, вікторини, трудові і екологічні десанти, екскурсії та походи, а

також працювали еколого-натуралістичні гуртки.

      Традиційно протягом літнього періоду проводились пізнавальні оздоровчі

екскурсії,  екологічні  експедиції  по  рідному  краю.  Так,  вихованці  творчого

об’єднання  учнівської  молоді  «Podolia  infarior»  Ульяновського  районного

центру дитячої та юнацької творчості здійснили еколого-краєзнавчі експедиції,

походи, екскурсії з метою дослідження 5 ландшафтних територій свого району.

Працюючи над міжрегіональним освітнім проектом  «Сучасні дослідження

степових перлин рідного краю», учні Першотравневої загальноосвітньої школи

І-ІІІ  ступенів  Долинського  району  та   Добронадіївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

Олександрійського  району  вивчають  і  досліджують  лісові  масиви  та  схили

балок.  З  цією  метою  у  2014  році  учасниками  проекту  було  здійснено  2

експедиції у складі 86 чоловік в урочище «Червоний камінь» Олександрійського

району та дендрологічний парк «Веселі Боковеньки» Долинського району.

                                              Львівська область

       КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості

учнівської  молоді»  з  14  по 23 липня 2014 року організував роботу обласної

виїзної школи передового досвіду «Сколівські Бескиди – 2014». В роботі школи

взяли участь 20 дітей (переможці обласних та всеукраїнських  масових заходів).

Під  час  перебування  в  школі  передового  досвіду  юні  екологи  пройшли
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екологічними  маршрутами   НПП  «Сколівські  Бескиди»,  пізнавальною

лісівничою стежкою ДП «Сколівське  лісове  господарство»,   ознайомилися  з

типовими і рідкісними видами дерев,  насадженими на території Дубинського

лісництва,   відвідали  музей  природи   національного  природного  парку

«Сколівські Бескиди».

Для  школярів  були  організовані  походи  до  водоспаду  Кам'янка,

Журавлиного (Мертвого)  озера,  на гору Ключ, скелі Довбуша.  Під час походів,

екскурсій  юннати  ознайомилися  з  сучасним  станом  біологічного  та

ландшафтного різноманіття  Карпат,  лікарськими  рослинами  та  рослинами,

занесеними  до  Червоної  книги  України,  вчилися  розпізнавати  фонові  види

рослин  і  тварин  Сколівщини.   Юннати   проводили  інвентаризацію   і

паспортизацію комплексів мурашників, складали схеми їхнього розміщення  на

території   національного природного  парку та обгородили три  мурашники;

проводили  та  вимірювали   фізичні  показники  (температуру,  смак,  запах,

прозорість, каламутність) води р. Кам’янки та Опір, сірководневого джерела. 

                                                  Миколаївська область

Виховання  у  юннатів  відповідального  ставлення  до  збереження  і

зміцнення власного здоров’я,  всебічна підтримка розвитку здорового способу

життя  –  один  із  напрямів  діяльності  позашкільних  закладів  еколого-

натуралістичного профілю.

В  Обласному  еколого-натуралістичному  центрі  учнівської  молоді,

Станціях  юних  натуралістів  м.  Миколаєва,  Первомайська  та  Новоодеській

райСЮН  були  розроблені  плани  проведення  літніх  канікул  з  максимальним

залученням учнів до змістовного дозвілля.

У  кожному  з  цих  закладів  пройшли  екскурсії,  експедиції,  оздоровчі

походи, рухливі ігри на свіжому повітрі, оздоровчі фізкультхвилинки, екскурсії

до музеїв, польові практикуми тощо.

Літні  заходи в  Обласному еколого-натуралістичному центрі  учнівської

молоді  мали еколого-натуралістичне спрямування та  оздоровчо-розважальний

ефект.
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Всього було охоплено 250 дітей.

Робота була організована з урахуванням вікових категорій дітей.

Протягом літнього періоду  на  базі  ОЕНЦУМ продовжував  працювати

прогулянковий  літній  табір.  Діти  ознайомилися  з  навчально-дослідною

ділянкою, куточком живої  природи,  дендрарієм,  екологічною стежкою, брали

участь у валеологічних та екологічних вікторинах, конкурсах, іграх, проведених

у Зеленому класі, переглядали тематичні відеофільми, проводили тренінги. Діти

працювали  у творчій майстерні, а також брали участь в урочистих зборах до

Дня Конституції України та Дня Незалежності України. 

З метою проведення заходів з оздоровчої літньої кампанії у 2014 році,

додержання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, з 9 по 24

червня  2014  р.  було  відряджено  до  Всеукраїнського  оздоровчого  табору

«Юннат»  міста  Києва  4  переможців  всеукраїнських  масових  заходів  з

Миколаївської  області.  Участь  у  І  Всеукраїнському  польовому  зборі  команд

юних зоологів,  а  також у  ІІ  Всеукраїнському  польовому  зборі  команд  юних

ботаніків допомогла оздоровитись Миронову Дмитру, вихованцю гуртка «Юні

фермери»  ОЕНЦУМ,  Корягіній  Ірині,  вихованці  гуртка  «Юні  акваріумісти»

ОЕНЦУМ, Марченко Катерині, вихованці гуртка «Основи біології» ОЕНЦУМ,

Головановій Олені, вихованці гуртка «Юні квітникарі» ОЕНЦУМ.

Відповідно до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від

24 травня 2013 р. № 21-В з 16 по 28 червня 2014 року до міста  Суми для участі

у  Всеукраїнській  літній  хіміко-біологічній  школі  була  відряджена  Єфименко

Анастасія, учениця 10 класу Червонозірської ЗОШ І-ІІІ ступенів Снігурівської

районної  ради,  а  Абрамов Станіслав,  учень 9 класу Зеленоярської  ЗОШ І-ІІІ

ступенів  Миколаївської районної ради, учасник Всеукраїнської літньої школи

природозбереження та біотехнологій рослин у місті Києві.

День народження Центру 19 травня залишив глибокий слід у свідомості

125 учнів, які взяли участь у святі і отримали чудові враження від спілкування з

природою.

З  3  квітня  по  2  травня  2014  р.  на  базі  Андріївського  лісництва  був
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проведений польовий практикум з біології, невід’ємною частиною якого були

активні ігри на свіжому повітрі, які сприяли оздоровленню вихованців.

21 квітня між командами профільних еколого-натуралістичних закладів у

кількості  50  вихованців  на  базі  заповідного  урочища  «Лабіринт»

Вознесенського району була проведена Зелена олімпіада.

                                                  Одеська область

       В  області  було  проведено  ряд  оздоровчих  заходів  для  вихованців

навчальних закладів. Зокрема, 02 червня 2014 р.  проведено свято «Україна –

єдина країна» до Дня захисту дітей для 45 учнів; з 03 по 20 червня 2014 р. –

літня профільна «Зелена школа», в роботі якої взяли участь 85 учнів; з 3 по 20

червня  2014  р.  –  регіональна  комплексна  еколого-краєзнавча  молодіжна

експедиція “Куяльницько-Тилігульське межиріччя 2014”. Взяло участь 95 дітей.

З  23  по  29  червня  2014  року  –  обласна  експедиція-тренінг  за  міжнародною

програмою  "Globе"  (14  учасників);  з  23  по  29  червня  2014  року  –  обласна

еколого-натуралістична краєзнавча експедиція – 21 учасник. 

                                      Полтавська область

        З  29 травня по 28 серпня 2014 р. проведено оздоровлення обдарованих

дітей  у  дитячо-юнацькому  оздоровчому  таборі  «Еколог»  облЕНЦум.

Оздоровлено  524  дитини  –  переможців  олімпіад,  юних  дослідників  Малої

академії  наук,  переможців  та  призерів  всеукраїнських,  обласних  і  районних

конкурсів. З метою виховання патріотизму та національної свідомості школярів

педагогічний колектив табору застосовує музейну педагогіку. Діти відвідують

Національний  музей-заповідник  українського  гончарства  в  Опішному,  музеї

українського весілля в с. Великі Будища, Державної спеціалізованої художньої

школи-інтернату «Колегіум мистецтв у Опішному», «Музей-садибу Сморжа»,

конеферму, де вони можуть покататися на конях. 

         З 26 червня по 15 липня 2014 р. проведена обласна екологічна практика

для слухачів очно-заочної біологічної школи — 70 учасників. 3 26 червня по 15

липня  2014  року  для  слухачів  очно-заочної  біологічної  школи  Полтавського

облЕНЦум проводилась польова екологічна практика на території геологічної
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пам'ятки природи «Бутова гора»  на Шишаччині, у місцях, які пов'язані з ім'ям

першого  президента  Академії  наук  України  В.  І.  Вернадського.  Науковий

супровід під час практики забезпечували викладачі  природничого факультету

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Під  час  практики  учні  ознайомилися  з  характеристикою  екосистем  (ліс,

водойми,  луки,  агроценози),  технікою  і  методикою  збору  ботанічного  та

зоологічного  матеріалу,  видовим  складом  рослин  і  тварин  Полтавщини,

занесених  до  Червоної  книги  України,  вивчали  хребетних  та  безхребетних

тварин.  У наметовому містечку старшокласники не лише вчилися,  а й добре

відпочили: спортивні змагання, цікаві заходи, дискотеки, купання у річці були

спрямовані на їхнє оздоровлення.

Рівненська область

        Комунальний заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної

ради  17  –  19  червня  2014  року  з метою  екологічного  та  національного

виховання  підростаючого покоління  здійснив  екологічний  похід  по  території

Рівненщини і Тернопільщини за маршрутом „Рівне – Онишківці – Кременець –

Почаїв — Рівне”.  В поході взяло участь 9 дітей. Діти поглибили знання  про

рослинний і тваринний світ  рідного краю, його природу, історію та культурну

спадщину,  навчилися  бережно  ставитися  до  всього  живого,  що  їх  оточує,

відвідали Почаївську лавру та вивчали історію джерела Святої Анни.

        З 02 по 13 червня 2014 року проведено табірний збір юннатів-активістів,

який  проходив  на  базі  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”

Рівненської  обласної  ради  за  участю  37  вихованців.   Усі  види  виховної

діяльності під час Збору здійснювались відповідно до програми, яка включала

ігри,  конкурси,  естафети,  вікторини  екологічного  та  патріотичного

спрямування, тренінги та екскурсії.

       З 20 червня по 01 липня 2014 року 35 дітей взяли участь у навчально-

польовій експедиції „ЮНЕКО”. Наметовий табір експедиції вже четвертий рік

поспіль розташовується на території  наукового еколого-освітнього стаціонару

Рівненського  природного  заповідника  (Білоозерське  лісництво).  Така  форма
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еколого-натуралістичної роботи допомагає юннатам закріпити та застосовувати

на практиці отримані знання. Психологічний мікроклімат в експедиції сприяв

створенню атмосфери саморозвитку учнів, їх професійному самовизначенню та

самореалізації.  Усі  форми  виховної  діяльності  під  час  експедиції  були

спрямовані на виховання громадянина України, здатного бережно ставитись до

природи.

З  20  –  22  серпня  2014  року  4  вихованців  взяли  участь  у  роботі

Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  квітникарства  „Казкова  країна”.

Програмою заходу було передбачено майстер-клас по створенню „Квіткового

килима”,  конкурс  на  виготовлення  квіткових  килимів  за  темою  „Казкова

країна”,  творчий  захист  представлених  робіт.  Для  юних  флористів  були

проведені змістовні екскурсії до  Києво-Печерської лаври та  музею Чорнобиля.

Юннати  презентували  на  конкурсі  проект  „Весела  країна  Юннатія”.  За

допомогою яскравих та веселих кольорів квіткових рослин відтворили куточок

природи, де займаються дослідницькою роботою, відпочивають.

Сумська область

         Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр

позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю  –  провів  дві  зміни

профільного оздоровчого табору «Юннат». І зміна – 10 – 23 червня 2014 р. ІІ

зміна – 24 червня – 7 липня 2014 р. І зміна – оздоровлено 97  дітей, ІІ зміна – 90

дітей. Кожен день у таборі був тематичним (День юних друзів природи, День

цікавих подорожей,  День лісу, День юних талантів,  День рідної  землі,  День

Червоної книги, День здоров'я тощо). У межах роботи табору вихованці мали

можливість  навчатися  за  освітньою  програмою  «Екологія  і  діти»,  пройти

навчально-виробничу практику на НДЗД,  взяти участь  у ігрових,  конкурсно-

розважальних  заходах,  екскурсіях.  Щодня  для  вихованців  проводилися

пізнавально-розважальні  програми,  естафети,  конкурси,  майстер-класи  та

заняття в гуртках екологічного профілю. Цікавими для дітей були екскурсії до

музею,  бібліотеки  і  віварію  Сумського  аграрного  університету,  краєзнавчого

музею, Сумської муніципальної галереї, ліцею з посиленою військово-фізичною
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підготовкою; походи до урочища Мамаївщина, лісу, на луки; свята «Я люблю

Україну»,  «Люби  і  знай  свій  рідний  край»,  «Юннатівське  літо  –  приємні

спогади»;  ігрові  та  пізнавально-розважальні  програми «Веселе  літо  у  таборі

«Юннат»,  «Таланти  нашого табору»,  «В країні  доброго настрою»,  «Веселий

експрес», «Здоровим бути модно»; екологічні КВК «Земля – наш спільний дім»,

«Здоров’я  природи  –  здоров’я  людини»;  конкурс  «Містер  і  місіс  Екологія»;

лялькова вистава «Пригоди юннатів у чарівному королівстві Флори та Фауни»

тощо. 

Актив ради загонів щодня звітував про проведений день на сайті Центру.

        Шосткинська міська станція юних натуралістів для 50 дітей організувала

роботу профільного оздоровчого табору «Юннат» з 1 по 19 червня 2014 року.

Вихованці, переважно соціально незахищених категорій, мали змогу відвідати

музей казенного заводу «Імпульс»,  краєзнавчий музей, пожежну та військову

частини  міста,  басейн,  бібліотеку,  кінотеатр;  здійснити  екскурсійні  походи

екологічною стежкою «Краєзнавчо-природнича». Також для вихованців табору

було передбачено проведення еколого-польової практики, продуктивну працю

на НДЗД.

       Конотопська міська станція юних натуралістів з 10 по 27 червня 2014 року

організувала  роботу  профільного   оздоровчого  табору  «Юннат»  для  35

вихованців.  Вихованці табору працювали над виконанням проекту «Подорож

сторінками  книги  здоров’я».  Вони  опрацьовували  інформаційний  матеріал,

проводили дослідження у природному середовищі, збирали лікарську сировину,

переглядали тематичні відеофільми, брали участь у змаганнях тощо. Для учнів

пришкільних  таборів  міста  в  закладі  було  проведено  низку  пізнавальних

екскурсій з елементами гри: «Магія кімнатних рослин», «Українська світлиця»,

«Овочі  вживати – здоров’я  мати».  Упродовж канікул працювала літня школа

ландшафтного  дизайну,  вихованці  станції  долучалися  до  виконання

загальноміського проекту з озеленення міста Конотоп «Ландшафтний дизайн».

        Ямпільська районна станція юних натуралістів також організувала роботу

профільного табору, в якому оздоровилась 31 дитина. Табір працював з 2 по 15
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червня  2014  року.  Основною  метою  діяльності  табору  було  залучення

учнівської  молоді  до  натуралістично-краєзнавчої  роботи,  трудових  акцій  і

операцій,  моніторингу  стану  навколишнього  середовища,  ознайомлення  з

місцевим  біо-  та  ландшафтним  різноманіттям,  набуття  певних  навичок

польових  досліджень.  Кожен  день  у  таборі  був  тематичним:  День  здоров’я,

День квітів, День спорту, День казки тощо.

                                               Херсонська область

         Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської

молоді» Херсонської обласної ради  з 11 по  13 червня 2014 року провів обласну

експедицію «Дослідження біорізноманіття  Біосферного заповідника «Асканія-

Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна». В експедиції взяло участь 18 вихованців гуртків

області. На час заходу оголошено конкурс на кращу команду. Учні змагались у

двох  номінаціях:  «Найкраща  фоторобота»  та  «Оповідання-враження  про

обласну  експедицію»,  отримуючи   бали  від  вчених,  керівників  та  самих

учасників.  Триденна експедиція мала насичену програму. До уваги учасників

були  представлені  лекції  та  екскурсії  провідних  вчених  заповідника  та

екскурсоводів.

                                                  Черкаська область

       КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської

обласної  ради»  з  01  по  21  червня  2014  року  організував  роботу  літнього

оздоровчого  табору  «Мальва».  За  зміну  в  таборі  оздоровилось  30  дітей.

Протягом  табірної  зміни  для  дітей  проведено:  навчально-розвивальних

екологічних екскурсій в межах міста — 16; краєзнавчих екскурсій по області —

3; заняття еколого-натуралістичного та художньо-естетичного напряму гуртків

за  7  профілями;  20  спортивно-оздоровчих  заходів;  25  навчально-виховних

заходів різної тематики; 12 заходів художньої творчості.

                                           Чернігівська область

        На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,

обласної  програми  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  Чернігівської  області

«Веселкове літо», затвердженої рішенням третьої сесії обласної ради шостого
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скликання  від  25.03.2011р.,  на  базі  дитячого  табору  «Юний  турист»  у  

с. Количівка Чернігівського району було проведено обласну  літню школу для

обдарованих та талановитих дітей  Чернігівської  області.  Протягом двох

тематичних змін (по 40 осіб) природничо-технічного та історико-краєзнавчого

профілю навчалися та відпочивали учні 8-10 класів, у яких високі досягнення за

результатами участі в учнівських олімпіадах, Всеукраїнському конкурсі-захисті

науково-дослідницьких  робіт  учнів-членів  МАН  України,  та  переможці

обласних та всеукраїнських еколого-натуралістичних масових заходів.  І  зміна

(природничо-технічного профілю) – працювала з 20 червня до 10 липня 2014

року; ІІ зміна (історико-краєзнавчого профілю) – з 16 липня до 01 серпня 2014

року.  Учасники  обласної  літньої  школи  мали  змогу  гармонійно  поєднати

кваліфіковане  навчання  відповідно  до  обраних  наукових  уподобань  зі

змістовним відпочинком та насиченим дозвіллям в умовах оздоровчого табору. 

         Для 80 учасників школи протягом тематичних змін було проведено ряд

лекцій,  практичних  занять,  наукових  дискусій,  зустрічей  з  провідними

науковцями, «круглих столів». Школярі з цікавістю досліджували флору і фауну

області,  готували  творчі  роботи,  створювали  різноманітні  проекти,  вивчали

історичне  минуле  і  сьогодення  рідного  краю.  Юні  інтелектуали  стали

активними  учасниками  різноманітних  ігор,  квестів,  марафонів,  творчих

конкурсів, спортивних змагань. Під час відпочинку майбутні науковці побували

на  святі  дружби  у  позаміському  оздоровчому  таборі  «Зміна»,  де

оздоровлюються вихованці інтернатних закладів. Досягати високих результатів

учасники  школи  навчалися  у  грі  «Віват,  інтелект!».  Між  командами  було

проведено змагання-бої за олімпійською системою. 

Школярі  побували  в  різних  куточках  мальовничої  Чернігівщини:  від

Замкової гори в Любечі до партизанського Лісограда, від загадкових Антонієвих

печер  до  святинь  Новгород-Сіверської  землі,  пройшлися  Шевченковими

стежками в садибі Лизогубів, помилувалися красою літературно-меморіального

музею-заповідника Михайла Коцюбинського. 

       Педагогами КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» було
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підготовлено  програму  для  обласної  літньої  школи  з  природничо-технічного

профілю та розроблено робочий зошит практичних занять для учасників цієї

школи.

                                           Чернівецька область

       Комунальний  заклад  "Чернівецький  обласний  центр  еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді" з 24 червня по 14 липня 2014 р.

провів  ІІ  профільну  еколого-натуралістичну  зміну  на  базі  позашкільного

оздоровчо-виховного закладу «Лунка» для 122 дітей. В процесі роботи зміни

традиційні  для  таборів  спортивно-масові  заходи  поєднувались  з  ігровим

екологічним вихованням, пізнавально-краєзнавчими екскурсіями, практичними

акціями та трудовими десантами по упорядкуванню території, околиць табору

та джерел. Для вихованців зміни проведено масові заходи природоохоронного

спрямування:  «Свято  Нептуна»,  «Свято  індіанця»,  конкурс  екологічного

малюнка  на  асфальті  «Єдина  Україна», екологічна  акція  «Джерело  2014»,

зоологічні  та  ботанічні  вікторини,  бесіди  різного  профілю,  «Брейн-ринги»,

«Свято квітів», екологічна гра «Ойкус», «Показуха – екологічний світ»; масові

розважальні заходи: КВК,  конкурс «Міс та Містер Лунка», «Острів скарбів»,

«П’ятка», «Козацькі розваги», «Веселі старти», «Лунка має талант»; походи на

поляну «Брада», на гору Петраушка; дослідження популяцій рідкісних рослин,

тварин,  дослідження  в  рамках  науково-освітнього  проекту  «Етноекологічні

особливості  та  дослідження  екологічного  стану  Буковини»,  працював

екологічний гурток «Природа та екологія». 

Вихователями проводилась робота з дітьми щодо діагностики адаптації та

психологічного клімату в дитячому колективі. 

       Для 30 дітей організовано виїзди у природу, зокрема в  лісові  масиви

околиць заказника Цецино. 

       У липні 2014 року проведено літній триденний практикум юних бджолярів

(7 вихованців) на виїзній пасіці.  Цей захід був спрямований на формування у

дітей  ціннісного  ставлення  до  природи,  розвиток  пізнавальних  здібностей,

позитивних  емоцій,  творчості,  ініціативи,  відповідальності,  уміння
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використовувати свої знання у нестандартних умовах, виховування поваги один

до одного і вміння працювати в команді.

       Сторожинецький  районний  центр  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді  з 02 по 15 червня 2014 р. організував роботу пришкільного

відпочинкового  табору  з  денним  перебуванням  на  базі  Сторожинецького

районного ЦЕНТУМ для 52 учнів. Зміст та форми роботи були сплановані  на

принципах  ініціативи  та  самодіяльності  дітей  через  анкетування  та  усне

опитування.  При плануванні  роботи  табору  було  враховано  те,  що  режим –

організація всього життя.  Також у режимі був передбачений вільний час для

занять улюбленими справами, роздумів, спілкування. 

З 16 червня по 29 липня 2014 року для 30 дітей організовано оздоровлення

у  наметовому  таборі  «Юннат».  У  таборі  кожна  дитина  мала  можливість

розвивати  свої  здібності,  адже  тут  проводились  майстер-класи  керівників

гуртків «Флористика», «Лозоплетіння», «Юні знавці лікарських рослин»,  «Юні

квітникарі», «Юні квітникарі та аранжувальники».

Учні самостійно готували усні журнали, випускали стіннівки, займались

спортом, співом, малюванням.

На  згадку  про  відпочинок  у  таборі  кожній  дитині  вручено  диск  з

фотоматеріалами.

       Чернівецький міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської

молоді  з  02  по  20  червня  2014  року  провів  оздоровлення  50  дітей  у

пришкільному  таборі  Чернівецького  міського  ЦЕНТУМ.  Під  час  роботи

табірної  зміни проводилися заходи з  патріотичного виховання підростаючого

покоління. 

 Спортивно-масові заходи вдало поєднувались з  екологічним вихованням,

пізнавально-краєзнавчими  екскурсіями,  практичними  акціями  та  трудовими

десантами по упорядкуванню території. 

З вдячністю за проведену роботу                            
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Директор НЕНЦ                                                                          В. В. Вербицький 
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