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Міжнародний день захисту дітей

Хмельницький обласний екологонатуралістичний
центр учнівськ молоді
Щорічно в перший день літа в Хмельницькому
ОЕНЦУМ юннатами, педагогами і батьками святкується
Міжнародний день захисту дітей – свято, яке є символом
дитячої щирої радості та надії на краще майбутнє. Тому
вже доброю традицією для педагогічного юннатівського
колективу закладу стало влаштування для юннатів і
місцевих школярів справжнього свята дитинства, гарного
настрою, дитячих посмішок та заразливого сміху.
Для юних природолюбів було організовано й
проведено пізнавальну екскурсію екологічною стежкою,
УНДЗД і навчальними кабінетами ХОЕНЦУМ, екологічну
вікторину «Флора та фауна Хмельниччини», конкурси на
кращого знавця лікарських рослин, краще декламування
віршів на природоохоронну і національнопатріотичну
тематику, конкурс дитячих малюнків на асфальті «Моє
щасливе дитинство».

В цей день, юні охоронці природи мали можливість
стати учасниками захоплюючої екологічної гризмагання
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«Знавці природи», під час якої вони поділились на
команди та активно демонстрували свої набуті знання з
природознавства,
екології,
біології,
валеології,
наполегливо намагаючись привести свою команду до
перемоги. Гразмагання включала психологічну вправу
«Наш настрій», «Правила юних друзів природи»,
фізкультхвилинку
«На
арені
цирку»,
складання
екосистеми, розв’язування екологічних задач, конкурси
«Світ живої природи», «Впізнай з якого дерева листок»,
«Поетичний калейдоскоп», «Так – ні», «З природою дружи»
та ін.
Дітвора
з
величезним
задоволенням
жваво
спілкувалася
між
собою,
юні
знавці
природи
обговорювали, дискутували, відповідали на запитання,
згадували раніше набуті знання, запам’ятовували щось
нове, змагалися, здобуваючи почесне звання «Кращий
знавець природи».

Також в ході заходу було проведено виставку
дитячих творчих малюнків, фоторобіт і різноманітних
поробок з природних матеріалів, у яких відображено
дитячий погляд на проблеми довкілля та природу свого
регіону.Під час екологічного відеолекторію для учасників
святкувань Дня захисту дітей був організований перегляд
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цікавих і пізнавальних відеофільмів на природознавчу та
природоохоронну тематику.
За проявлені екологічні знання, кмітливість і
допитливість, найбільш активні учасники заходів
нагороджені цінними подарунками.
На завершення цього цікавого та насиченого Дня,
педагоги Хмельницького ОЕНЦУМ, вітаючи юних
природолюбів з Міжнародним днем захисту дітей,
побажали їм радісного й безхмарного дитинства, добра,
мирного неба, теплого сонця і здійснення усіх їх дитячих
мрій.
Всі учасники дійства отримали масу незабутніх
вражень, позитивних емоцій, щасливих посмішок,
дитячих надій і віру у прекрасне й мирне майбутнє. А
радісні, веселі, усміхнені дитячі обличчя – найкраще
цьому підтвердження та результат педагогічної праці!
Полтавський обласний екологонатуралістичний
центр учнівської молоді
Напередодні Міжнародного дня захисту дітей
гостинно відчинив двері обласний дитячоюнацький
оздоровчий
табір
«Еколог».
Розпочалося
літнє
оздоровлення обдарованих і талановитих дітей – призерів
предметних олімпіад, юних науковців Малої академії
наук, відмінників навчання, переможців обласних та
всеукраїнських масових заходів різних напрямків. На
першу зміну до табору заїхали 142 дитини.
На свято до дітей завітали гості:
–
Харченко
Олена
Вікторівна
директор
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації;
–
Овчаренко
Людмила
Миколаївна,
депутат
Полтавської
обласної
ради,
директор
Державної
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спеціалізованої художньої школиінтернату «Колегіум
мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського;
– Бедніна Віталій Григорович директор Полтавського
обласного екологонатуралістичного центру учнівської
молоді.

Гості свята побажали школярам приємного
змістовного відпочинку, гарних друзів, цікавих справ.
Урочисто піднято Державний прапор України.

та

«Еколог» знаходиться у мальовничій місцевості
Зіньківщини – на території проектованого ландшафтного
заказника «Міські Млини». У таборі створено прекрасні
умови для змістовного відпочинку дітей. Попереду на них
Детальна інформація на сайті
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чекають пізнавальні та розважальні заходи, конкурси,
екскурсії екологічними стежками, до музеїв Державної
спеціалізованої художньої школиінтернат ІІІІ ступенів
«Колегіум мистецтв у Опішні», меморіального музею
садиби філософа й колекціонера опішнянської кераміки
Леоніда Сморжа, музею українського весілля, спортивні
естафети, купання в річці, велопрогулянки, заняття у
гуртках за інтересами.

Міжнародна конференція,
присвячена 60–річчю
Запорізького міського дитячого
ботанічного саду
Протягом 3 днів (30 травня – 1 червня) в м.
Запоріжжі відбувся 2 – й спеціалізований Міжнародний
екологічний форум «Еко – форум – 2018».
Серед його учасників представники міністерств і
відомств, органів державної виконавчої влади та
місцевого самоврядування, вчені і спеціалісти галузевих
науководослідних інститутів, закладів вищої освіти,
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громадські організації.
В
рамках
екофоруму
відбулася
Міжнародна
конференція «Ботанічні сади та дендропарки – центри
формування
екологічної
культури
в
сучасному
інноваційноосвітньому просторі», присвячена 60річчю
Запорізького міського дитячого ботанічного саду.

Учасників конференції тепло вітали міський голова
Запоріжжя
Володимир
Буряк,
заступник
голови
Запорізької обласної ради Єгор Семенков, народний
депутат України, ректор Запорізького національного
університету Микола Фролов, директор Національного
ботанічного саду ім. М.Гришка НАН України, доктор
біологічних наук, професор Наталія Заіменко.
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Колектив Ботсаду отримав вітання і від Володимира
Валентиновича Вербицького.
Також в рамках Екофоруму було представлено
діяльність дитячої освітньої еколокації, де проводилась
виставка творчих та науковопрактичних робіт учнів
шкіл, вихованців позашкільних закладів, майстеркласи
на екологічну тематику.

Всеукраїнський педагогічний
практикум «Світ творчості2018»
З 5 по 7 червня на Вінницькій обласній станції юних
натуралістів
відбувся
Всеукраїнський
педагогічний
практикум «Світ творчості  2018»  «Застосувуання
інноваційних
технологій
в
творчому
розвитку
особистості,
як
необхідної
умови
національно
патріотичного виховання» за участі керівників еколого
натуралістичних центрів учнівської молоді України та
станцій юних натуралістів.
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Літня толока позашкільників

Відповідно до плану роботи Національного еколого
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України
на 2018 р., затвердженого МОН України, з 05 до 07
червня 2018 р. в м. Києві Центральним інститутом
післядипломної педагогічної освіти УМО НАПН України та
Національним
екологонатуралістичним
центром
учнівської молоді МОН України проведено Літню толоку
позашкільників (проект професійного розвитку) за
темою: «Особистісна зрілість управлінця позашкільного
закладу в умовах освітніх трансформацій».
Керівник проекту: Ольга Володимирівна Просіна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії
освіти дорослих ЦІППО УМО НАПН України.
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Проект
професійного
розвитку
«Толока
позашкільників» – альтернативна форма підвищення
кваліфікації для освітян у міжкурсовий період, проходить
на засадах партнерської взаємодії, у діалозі, дискусіях,
обговореннях, ділових іграх тощо.
Учасниками заходу стали керівники та методисти
закладів позашкільної освіти, викладачі та методисти
ІППО, методисти методичних центрів (кабінетів) із 14
регіонів України, а саме: Черкаської, Сумської, Київської,
Вінницької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської,
Хмельницької, Полтавської, Тернопільської, Чернівецької,
Донецької, Чернігівської та Житомирської області.
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Програма заходу включала проведення: експертної
сесії з теми «Актуальні питання розвитку позашкільної
освіти»; практичного заняття «Особистісна зрілість
управлінця позашкільного закладу в умовах освітніх
трансформацій»
(модератор:
Світлана
Баранова,
кандидат псих. наук, доцент, старший науковий
співробітник
лабораторії
соціальнопсихологічних
технологій Інституту соціальної та політичної психології
НАПН України, психотерапевтнаставник за методом
кататимноімагінативної
психотерапії,
доцент
Міжнародного Товариства кататимного переживання
образів (МТКПО, Німеччина); квесту «У пошуках
козацьких
скарбів»
(модератор:
Ірина
Шкільна,
кандидат
педагогічних
наук,
старший
науковий
співробітник лабораторії громадянського та морального
виховання Інституту проблем виховання НАПН України);
дискусійного майданчику з теми «Що нового в НУШ?»
(модератор: Ольга Просіна, кандидат педагогічних наук,
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http://nenc.gov.ua

Інформаційний бюлетень НЕНЦ

Номер 6, червень 2018

доцент кафедри філософії освіти дорослих ЦІППО УМО
НАПН України).
По закінченню навчання всі учасники отримали
сертифікат відповідного зразка.

ІІ Всеукраїнський форум
«Ранній розвиток дитини – право
кожного»
Національний
екологонатуралістичний
центр
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
спільно з Дитячим центром розвитку «ДивоГрай» з 8 до 9
червня 2018 року у м. Києві провели другий
Всеукраїнський форум «Ранній розвиток дитини – право
кожного».
Учасниками заходу стали вчителіпрактики закладів
загальної середньої, позашкільної освіти, працівники
дошкільних установ, шкіл раннього розвитку різних форм
власності, науковці, викладачі закладів вищої освіти із
різних регіонів України.

У програмі Форуму – пленарні та секційні засідання,
дискусійні
майданчики,
тренінги,
майстеркласи,
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презентації, виставки тощо.
Перший день Форуму включав проведення:
– прикладних майстеркласів:
«Весела механіка з LEGO»;
«Фея кольору із вовни»;
– презентації інновацій в освіті від компанії
Vema Kids;
–
роботу
тематичної
виставки
«Сучасна
дошкільна освіта»;
– пленерного засідання, під час якого із
доповідями виступили:
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем
виховання НАПН України, академік НАПН України,
доктор психологічних наук, професор;
Бєлєнька
Ганна
Володимирівна,
заступник
директора з наукової роботи Педагогічного інституту
Київського
університету
імені
Бориса
Грінченка,
завідувач
кафедри
дошкільної
освіти,
доктор
педагогічних наук, професор. Тема: «Формування
життєвої компетентності дітей дошкільного віку»;
Луценко Ірина Олексіївна, завідувач кафедри
методик та технологій дошкільної освіти НПУ імені М.П.
Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор. Тема:
«Пріоритети виховання дитини: закономірний хід
розвитку чи передчасне тренування»;
Гурковська Тетяна Леонідівна, головний редактор
журналу
«Практичний
психолог:
Дитячий
садок»
цифрового видавництва MCFR, голова місцевого осередку
у м. Києві ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».
Тема: «Батьки і діти: кому насправді потрібен ранній
розвиток»;
Коваль Людмила Вікторівна, завідувачка відділу
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інклюзивного навчання Інституту спеціальної педагогіки
НАПН України. Тема: «Ранній розвиток – реалізація права
у реаліях інклюзивного освітнього простору»;
Табінська Олена, менеджер з розвитку освітніх
рішень LEGO Education в Україні ТОВ «LEGO Education
для дошкільнят – навчання через гру». Тема «Надихаємо
дітей за допомогою STEMрішень від LEGO Education»;
Федоренко
Наталія
Миколаївна,
методист
Національного екологонатуралістичного центру МОН
України. Тема: «Презентація віртуального Університету
початкової екологонатуралістичної освіти»;

–
майстеркласів:
«Розвиток
мовлення
в
ранньому
дитинстві.
Особливості,
порушення,
прийоми стимулювання» (автор: Кирик Марія
Олександрівна, дитячий психолог, логопед, педагог з
раннього розвитку НВК «ЕНОТ», розробник групових та
індивідуальних програм розвитку дітей дошкільного
віку»); «Ейдетика для малюків» (автор: Юлія Даценко,
кандидат філологічних наук, доцент, автор проекту
Divasik Box «Правопівкульний розвиток»); «Адаптація з
радістю» (автор: Васильченко Світлана, практичний
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психолог школи №278, інструктор з ейдетики, арт
терапевт); «Коли сили покидають» (автор: Ольга
Дорошенко – сімейний та дитячий психолог, арт
терапевт; автор та ведуча онлайн марафонів та
семінарівтренінгів; спеціаліст з розвитку дитини;
студентка курсу по Інтегративній психології в студії
С.Ройз); «РИТМ» Автор: Крістіна Шестак, приватний
викладач флейти, блокфлейти, раннього розвитку з
дітьми (за Орф методикою); «Діагностика Синдрому
дефіциту уваги та гіперактивності» (автор: Петрик
Денис Анатолійович, представник компанії «Некотес» –
офіційного представника комп’ютерної діагностики
МОХО(Моксо). Розробки ізраїльської компанії «Neurotech
Solution»);
– роботу круглих столів: «Пізнавальний розвиток
дошкільнят», «Дошкільна освіта дітей з обмеженими
можливостями здоров’я».
Під час проведення Форуму розглядалися питання:
ранній розвиток дитини: найбільші міфи; освітня
політика в області виховання і навчання дітей молодшого
віку; ігрова діяльність дітей: проблеми і підходи.
Привітали учасників Форуму вихованці Центру
творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва.

ХІІ Всеукраїнський
експедиційнопольовий збір
команд юних екологів

З 5 по 7 червня у ІваноФранківській області на базі
Карпатського
національного
природного
парку
Національним
екологонатуралістичним
центром
Детальна інформація на сайті
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учнівської молоді спільно з ІваноФранківським обласним
екологонатуралістичним центром учнівської молоді
ІваноФранківської обласної ради був проведений ХІІ
Всеукраїнський експедиційнопольовий збір команд юних
екологів. Його учасниками стали 17 команд з різних
областей України в складі учнів закладів загальної
середньої і позашкільної освіти з числа учасників
комплексних науководослідних експедицій, походів,
польових практик з Вінницької, Дніпропетровської,
Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької,
ІваноФранківської,
Кіровоградської,
Львівської,
Миколаївської,
Полтавської,
Рівненської,
Сумської,
Тернопільської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської
областей.

В урочистому відкритті збору взяли участь: Онутчак
Іван
Васильович,
начальник
управління
освіти
Яремчанської міськвиконкому Яремчансько міської ради;
Северилов Степан В’ячеславович, начальник відділу
освіти Надвірнянської районної державної адміністрації,
а також директор ІваноФранківського обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано
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Франківської обласної ради Ґудзик Тамара Василівна та
завідуюча відділом екології Національного еколого
натуралістичного центру учнівської молоді Радченко
Тамара Дмитрівна.
Учасники експедиційнопольового збору команд
юних екологів під керівництвом вчених: Тимчук Оксани
Василівни, завідувачки лісівничоботанічної лабораторії
Карпатського
національного
природного
парку
Яремчанської міської ради, а також Виксюк Марії
Володимирівни та Кас’янчук Іванни Іванівни, молодших
наукових співробітників парку провели дослідження
флори і фауни Карпатського національного природному
парку за модульними темами: «Збір геоботанічних даних
для характеристики рослинності на рівні фітоценозів»,
«Дослідження життєвості популяцій трав`янистих видів
рослин», «Методика виготовлення сухих і вологих
колекцій безхребетних тварин», «Екологічні та біологічні
особливості хребетних тварин».

Крім польових досліджень юні екологи мали змогу
під час пізнавальних екскурсій ознайомитись з м. Яремче
і м. ІваноФранківськ. Цікавою та захоплюючою була
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екологопізнавальна гра «З Україною в серці творимо
дива» та пізнавальна програма «Мій рідний край – моя
земля».
За результатами проведених досліджень під час
екологічного практикуму на території Карпатського
національного природного парк, фотовиставки та
презентації дослідницьких робіт за темою: «Моніторингові
дослідження на природоохоронних територіях свого
регіону» переможцями у загальнокомандному заліку
стали юні екологи Житомирської (І місце); Вінницької та
Кіровоградської
(ІІ
місце);
ІваноФранківської,
Полтавської та Сумської областей (ІІІ місце).

VІI Всеукраїнський
експедиційнопольовий збір
команд юних ботаніків

З 6 по 8 червня 2018 року на Миколаївщині відбувся
VІI Всеукраїнський експедиційнопольовий збір команд
юних
ботаніків,
організатором
якого
виступав
Національний екологонатуралістичний центр учнівської
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молоді спільно з комунальним закладом «Миколаївський
обласний
центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської молоді».

Під час відкриття заходу учасники доповідали
результати
власних
досліджень
та
мали
змогу
переглянути фотовиставку рідкісних рослин, яку
презентували команди всіх областей.
Команда Чернівецької області, до складу якої
увійшли Худа Катерина вихованка гуртка «Основи
фенології» КЗ ЧОЦЕНТУМ, учениця Чернівецької гімназії
№3 7А класу, Гаврилюк Марина учениця 9 класу
Чернівецького ліцею №3 медичного профілю Чернівецької
міської ради та Богдан Андрій учень 8 біологічного
класу Глибоцького ліцею гідно представила рівень знань
з ботаніки завдяки своїм педагогам та керівнику гуртків
КЗ ЧОЦЕНТУМ Литвін Н.Г.
Наступного робочого дня юні ботаніки під
керівництвом Заслуженого природоохоронця України
Олега Деркача провели польовий ботанічний практикум
на
базі
Регіонального
ландшафтного
парку
«Тилігульський», під час якого учнівська молодь України
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ознайомилася із флорою засолених лук, справжніх та
кам’янистих степів. Учні опрацювали та підготували свої
результати досліджень, взяли участь в екологічному
квесті.

Урочисте
закриття
VІI
Всеукраїнського
експедиційнопольового збору команд юних ботаніків
відбулося 8 червня 2018 року На підставі рішення членів
журі всеукраїнського конкурсу за підсумками участі у
фотовиставці, захисті домашнього завдання та польової
практики з ботаніки на території РЛП «Тилігульський»
команда Чернівецької області посіла почесне ІІ місце та
нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки
Миколаївської облдержадміністрації.
Окрім нових знань, яскравих вражень, хорошого
настрою учасники Буковинської команди познайомилися
з однолітками натуралістами, відвідали Миколаївський
зоопарк та Національний науковоприродничий музей
НАН України.
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VІ Всеукраїнський
експедиційнопольовий збір
команд юних зоологів

З 12 по 14 червня 2018 р. на базі Комунального
закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості» спільно з ГО «ФельдманЕкопарк» та
за координаційнометодичного сприяння Національного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді МОН
України відбувся VІ Всеукраїнський експедиційно
польовий збір команд юних зоологів.

Участь у заході взяли учнівські делегації із 15
регіонів України.
На урочистому відкритті збору команд юних зоологів
з вітальним словом виступила Щасна Ірина Олексіївна,
представник від Харківської обласної держадміністрації,
Посмітна Юлія Анатоліївна – в.о. директора КЗ
«ХОПДЮТ»,
Григор’єв
Олексій
Якович,
директор
Харківського зоопарку.
Юні зоологи презентували свої науководослідницькі
проекти за результатами експедицій, походів, польової
практики своєї області, формували фотовиставку
«Червонокнижні тварини рідного краю», які оцінювало
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наукове журі.

Захопливонауковим та цікавим було проведення
зоологічних практикумів з ентомології, орнітології та
охорони дикої фауни на базі «ФельдманЕкопарку».
Результати своїх досліджень та виконаних завдань,
молодь оформила у щоденниках дослідницької роботи,
що були заздалегідь підготовані провідними вченими
Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна,
Харківського
національного
аграрного
університету імені В.В. Докучаєва та Харківського
зоопарку.
Вельми цікавою була і екскурсійнопізнавальна
програма заходу. Юннати відвідали найповажніший
музей «Природа» ХНУ ім. В.Н. Каразіна (210 років). За
сприяння директора Харківського зоопарку – Григор’єва
О. Я., учасники збору побували у Харківському
дельфінарію «Немо», де отримали надзвичайно велику
кількість позитивних емоцій. Також юні знавці
тваринного світу побачили велич міста під час автобусної
екскурсії «Вечірній Харків» та мали змогу відвідати
центральний парк культури та відпочинку ім. М.
Горького, парк ім. Т. Шевченка та ін.
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Переможці заходу отримали грамоти, сертифікати з
різних конкурсних етапів змагань і були нагородженні
цінними призами.
Вихованці Палацу вітали й проводжали учасників
заходу чудовими співочими, танцювальними номерами,
театральною
постановкою,
частина
яких
була
підготована спеціально до Всеукраїнського збору та мала
зоологічну тематику.

Всеукраїнський зліт юних
дослідниківприродознавців

З 11 по 15 червня ц.р. у м. Київ на базі
Національного
екологонатуралістичного
центру
учнівської молоді був проведений Всеукраїнський зліт
юних дослідниківприродознавців.
У рамках Зльоту проведені збір переможців та
призерів Всеукраїнської інтернетолімпіади «Крок до
знань – 2018» і Всеукраїнська літня СтартапШкола
«StartChemist».
Загалом у Зльоті взяли участь учні з числа
переможців всеукраїнських конкурсів аграрного напряму
позашкільної освіти, Всеукраїнської інтернетолімпіади
«Крок до знань – 2018», учні, вихованці закладів загальної
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середньої
та
позашкільної
освіти
–
учасники
всеукраїнських конкурсів хімічного профілю — понад 100
учнів з 20 областей.

Відбулась науковопрактична конференція юних
дослідниківприродознавців, де діти з різних куточків
нашої країни піднімали та обговорювали нагальні
проблемні питання у сільському господарстві України,
презентували
наукові
роботи
та
проекти
своїх
позашкільних закладів. Заслуховувалися роботи з
садівництва, рослинництва, овочівництва тощо.
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Одним із найяскравіших вражень для дітей стали
екскурсії до лабораторії компанії «Сингента» в м. Біла
Церква. Керівник центру розповіла про напрямки роботи
компанії «Сингента» і програму технічної підтримки
«АгроГід». Співробітники лабораторії провели для юних
дослідників
лабораторні
практичні
заняття
з
фітоекспертизи, ПЛР діагностики та імуноферментного
аналізу рослин. Відвідувачі мали змогу дізнатися про
важливість фітопатологічної діагностики посівного
матеріалу, моніторинг шкідників та збудників інфекцій у
період вегетації рослин й аналіз якісних показників
зібраного врожаю. Організовані практичні заняття
дозволили учням провести діагностику рослин за
сучасними методиками, а також визначати хвороби та
шкідники
за
симптоматичними
ознаками
й
ідентифікувати збудника під мікроскопом.

На селекційні станції компанії «Сингента» школярі
ознайомилися з усіма етапами закладання та проведення
польових дослідів відповідно до сучасних методик. Учні
побували на дослідницьких полях, ознайомилися з
великою кількістю зразків гібридів сільськогосподарських
культур. Також юні дослідники ознайомились із сучасною
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сільськогосподарською технікою, з технологією та
приладами для протруєння насіння, а також з сучасними
засобами для внесення пестицидів.
Учасники Всеукраїнської літньої СтартапШколи
«StartChemist» працювали за окремою програмою.
Науковцями і науковопедагогічними працівниками
хімікотехнологічного
факультету
НТУУ
«КПІ
ім.І.Сікорського, Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН
України, хімічного факультету КНУ ім.Т.Г.Шевченка
проведено цикл практикумів по загальній неорганічній
хімії, по синтезу та властивостям координаційний сполук,
хроматографії, масспектрометрії, тощо на базі хімічних
лабораторій.

Особливо ефективною стала співпраця наукових
установ, аграрного бізнесу, закладів позашкільної та
вищої освіти у проведенні профорієнтаційної роботи
серед молоді та відповідна допрофесійна підготовка
майбутніх фахівців.
15 червня відбулося урочисте закриття та
нагородження учасників Всеукраїнського зльоту юних
дослідників природознавців.
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Проведено перший
Всеукраїнський фестиваль
мистецько талановитих юннатів
«Лірики природи»
Національним екологонатуралістичним центром
учнівської молоді спільно з Благодійною організацією
“Президентський фонд Леоніда Кучми “Україна” з початку
березня до 14 червня 2018 року було проведено перший
Всеукраїнський
фестиваль
мистецько
талановитих
юннатів “Лірики природи”.
Фестиваль проводився у два тури: перший –
відбірковий, проходив в областях України та в місті Києві;
другий – фінальний – всеукраїнський.

Участь у фінальному турі фестивалю, що проходив з
12 по 14 червня, брали переможці першого – відбіркового
туру з міста Києва, Київської, Волинської та Одеської
областей. У номінаціях “Інструментальна музика”,
Детальна інформація на сайті
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“Хореографія” та “Вокал” змагалися 15 сольних
виконавців та 8 творчих учнівських колективи. Загалом
було підготовлено учасниками та оцінено журі 36
номерів.
Фестиваль наглядно продемонстрував наскільки
багато талановитих вихованців творчих учнівських
об’єднань закладів позашкільної освіти, які вміють і не
бояться працювати руками у полі, використовувати свій
гострий розум, дивуючи дорослих винаходами та
науковими проектами, але ще й в перервах між
юннацькими справами співають, танцюють та грають на
музичних інструментах! Їм притаманна сила волі, жага
знань та прагнення до самовдосконалення. Хочеться
окремо виділити історію однієї учасниці, Вікторії
Федченко, яка незабаром до початку фінального туру під
час нещасного випадку зломала ліктя, але це не завадило
найменшій учасниці фестивалю вийти на сцену і зіграти
обидва номери за допомогою її вчителя, яка взяла на себе
роль другої руки Вікторії.
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Всі учасники фестивалю – талановиті яскраві
маленькі зірочки. Серед цих зірочок були як більш
досвідчені та яскраві так і ті, кому ще потрібно
вдосконалювати свої таланти.
У номінації “Хореографія” ґранпрі додому повезли
учасники
Зразкового
хореографічного
колективу
“Зоряни” Дитячого естетиконатуралістичного центру
“КАМЕЛІЯ” м. Бровари Київської області. Перше місце
посіли учасники Школи ірландського танцю “Нарнія” та
Нальотов Євген разом із своєю напаницею Дарошук
Анастасією,
учасники
бальноспортивного
танцю
“Градес” Центру дитячої та юнацької творчості
“Шевченківець” м. Києва.
А у номінації “Вокал” ґранпрі був виборений
Сорокіною
Дар’єю,
вихованкою
Зразкової
студії
естрадного співу “Акварелі” ДЕНЦ “КАМЕЛІЯ” м.Бровари
Київської області. Перше місце отримала Лахтюк
Катерина, вихованка Навчальновиховного комплексу
“Загальноосвітня школа ІІІІ ст. – дитячий садок”
с.Видраниця Ратнівського району Волинської області.
Бажаємо всім учасникам фестивалю хоробро йти
вперед,розвивати свої таланти, набувати досвіду, не
боятися випробувань та здобувати нові перемоги.
“Лірики природи” – це щорічний фестиваль, тому
звертаємося до всіх юних ліриків природи! Любов до
нашої рідної землі у вашому серці, нехай вона надихає
вас на майбутню творчість. Наступного року ми із
задоволенням допоможемо вам проявити свої таланти
перед компетентним журі у Національному еколого
натуралістичному центрі учнівської молоді!
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Всеукраїнський навчальний
тренінг для регіональних
координаторів програми GLOBE в
Україні
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України 04.01.2018 №12 «Про затвердження Плану
всеукраїнських і міжнародних організаційномасових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану
семінарівпрактикумів для педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти на 2018 рік» з 12 по 14
червня 2018 року у ІваноФранківській області
Національним
екологонатуралістичним
центром
учнівської молоді спільно з ІваноФранківським обласним
екологонатуралістичним центром учнівської молоді
ІваноФранківської обласної ради був проведений
Всеукраїнський навчальний тренінг для регіональних
координаторів програми GLOBE в Україні.
У
заході
взяли
участь
20
представників
позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з
13 областей України
З вітальним словом до учасників звернулись:
директор
ІваноФранківського
обласного
еколого
натуралістичного центру учнівської молоді Івано
Франківської обласної ради Т.В. Ґудзик; спеціаліст відділу
освіти, культури, молоді та спорту Делятинської
селищної ради Делятинської ОТГ М. Яворська та
заступник координатора програми GLOBE в Україні Н.М.
Федоренко.
Учасники
тренінгу
звітували
про
діяльність
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http://nenc.gov.ua

Інформаційний бюлетень НЕНЦ

Номер 6, червень 2018

навчальних закладів за програмою GLOBE в своїх
регіонах
впродовж
20172018
навчального
року.
Педагоги семінару відвідали тренінги , присвячені роботі
з програмою GLOBE, а також майстеркласи від
працівників наукового відділу Карпатського НПП.

Також протягом трьох днів для учасників були
організовані навчальнопізнавальні екскурсії «Скелі
Олекси Довбуша», "Реабілітаційний центр для тварин на
базі вольєрного господарства", "Карпати в мініатюрі" та
"Босонога стежка".
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Учасники відвідали ІваноФранківську міську дитячу
екологічну станцію та ІваноФранківський обласний
екологонатуралістичний центр учнівської молоді Івано
Франківської обласної ради як приклад позашкільних
закладів
з
позитивним
досвідом
роботи
та
впровадженням методик дослідження навколишнього
середовища за програмою GLOBE.
Після
закінчення
навчального
тренінгу
координаторам вручено сертифікати вчителів GLOBE
міжнародного зразка, що дають право працювати за
програмою і вносити дані спостережень та досліджень на
вебсайт GLOBE.

Всеукраїнський фестиваль
патріотичних дій
З 18 по 21 червня 2018 року на базі Всеукраїнського
профільного табору «Юннат» Національного еколого
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України
був проведений Всеукраїнський фестиваль патріотичних
дій за участі учнівських делегацій з 19 областей України:
Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької,
Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської,
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської,
Рівненської,
Сумської,
Тернопільської,
Харківської,
Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської.
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Фестиваль проводився з метою:
 виховання любові до рідної землі, родини, свого
народу, Батьківщини;
 формування національної свідомості;
 культивування
кращих
рис
української
ментальності:
працелюбності,
індивідуальної
свободи, глибокого зв’язку з природою, тощо;
 виховання бережливого ставлення до національного
багатства країни: мови, культури, традицій;
 формування готовності до творчої праці на благо
людей, подвигу в ім’я процвітання держави;
 формування відповідальності за долю Батьківщини;
 виховання громадянського обов’язку перед країною,
суспільством;
 формування політичної культури;
 вироблення та дотримання етики міжнаціональних
стосунків.
Згідно з програмою заходу були проведені ознайомчі
презентації «Моя мала Батьківщина», Школа першої
медичної допомоги «Швидко, вчасно, першокласно»,
майстеркласи по традиційному ужитковому мистецтву і
національній символіці «Українське містечко», тренінгові
заняття тощо.
Учасники Фестивалю відвідали Національний музей
історії України та поринути в світ багатого українського
мелосу і колориту під час перегляду вистави «Всюди
один… Свічка на вітрі» в Київському академічному театрі
ім. Лесі Українки.
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Особливо зворушливим було закриття заходу. Всі
делегації залучились до цього дійства. Дітлахи
підготували невеликий концерт з піснями, танцями та
віршами. Зі словами на очах слухали виступ учнівського
колективу Микильської загальноосвітньої школи, гурток
Донецького обласного екологонатуралістичного центру
«Театр екологічних мініатюр» Волноваського району
Донецької області (керівник – Волжецева Тетяна
Анатоліївна). Нікого байдужим не залишив виступ
учасниці Фестивалю з Лужанського загальноосвітнього
навчального закладу ІІІІ ст. ім. В. Орелецького
Кіцманського району Чернівецької області, яка прочитала
вірш «Молитва за Україну» (керівник – Якуб‘як Галина
Вікторівна). Завершив концерт виступ учнівського
колективу
Доброолександрівської
загальноосвітньої
школи ІІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської
області, які виконали патріотичний танець з прапорами
(керівник – Бойчук Наталія Іванівна).
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Перед молоддю виступив Мигун Павло Петрович,
колишній боєць АТО, командир БМП2, гвардії сержант
72 Окремої механізованої бригади.
За активну громадянську і життєву позицію,
досягнення у сфері патріотичної роботи, оригінальне та
креативне
висвітлення
національнопатріотичної
діяльності, кожна команда була нагороджена грамотою.
Окремо була висловлена подяка керівникам: за
підготовку команд до участі у Всеукраїнському фестивалі
патріотичних дій, громадянську позицію і високі
досягнення у сфері патріотичного виховання учнівської
молоді.
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Обласна експедиція до
біосферного заповідника
«АсканіяНова» – 2018

З 18 по 22 червня 2018 року на базі біосферного
заповідника «АсканіяНова» було проведено щорічну
обласну
наукову
експедицію
«Дослідження
біорізноманіття Біосферного заповідника АсканіяНова
ім. Ф.Е. ФальцФейна». Захід проводився з метою
залучення учнівської молоді Херсонської області до
пошуководослідної,
практичної
природоохоронної
роботи, підвищення рівня екологічних знань. Експедиція
проводилася в рамках Всеукраїнського педагогічного
експерименту «Екологізація позашкільної діяльності
учнівської молоді у взаємодії позашкільного навчального
закладу і об’єктів природнозаповідного фонду».
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Учасниками
заходу
стали
15
юннатів
Голопристанського,Білозерського,Великоолександрівсько
го, Новотроїцького районів, міст Каховки, Нової Каховки,
Херсона.Таким чином, протягом чотирьох днів діти
отримали ґрунтовні знання з історії заповідника,
дізналися про його екологічні, ботанічні, зоологічні
особливості. Найважливіший результат, що досягли
організатори заходу – формування в учнів екологічної
свідомості та усвідомлення дітьми цінності й унікальності
природи біосферного заповідника.

Всеукраїнський конкурс
«Джерело творчості»
Номінація «Методист  2018»

У Міністерстві освіти і науки України відбулося
урочисте нагородження переможців Всеукраїнського
конкурсу
майстерності
педагогічних
працівників
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості».
Це престижне змагання, яке цьогоріч відбувалося вже у
чотирнадцяте,
сприяє
підвищенню
престижності
педагогічної
професії,
популяризації
здобутків
і
поширенню кращого досвіду роботи, новітніх методик та
прогресивних форм роботи педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів України.
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Учасників святкового заходу привітали Світлана Бут,
головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, виховної
роботи
та
захисту
прав
дитини
Департаменту
професійної освіти Міністерства освіти і науки України,
Казимир
Левківський,
заступник
директора
ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти», Іван Бех, директор
Інституту проблем виховання Національної академії
педагогічних наук України, та Володимир Вербицький,
директор
Національного
екологонатуралістичного
центру учнівської молоді.

Свою майстерність демонстрували методисти за
художньоестетичним, туристськокраєзнавчим, еколого
натуралістичним,
науковотехнічним,
дослідницько
експериментальним,
фізкультурноспортивним
та
військовопатріотичним напрямами позашкільної освіти.
Учасники
конкурсу,
на
думку
журі,
продемонстрували
велике
значення
пошукової,
дослідницької
та
експериментальної
роботи
для
формування інтелектуальних, практичних навичок,
самоорганізації та самоконтролю.
Співорганізаторами Міністерства освіти і науки
України в проведенні цьогорічного конкурсу були
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Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту
освіти», Інститут проблем виховання Національної
академії педагогічних наук України, Національний
екологонатуралістичний
центр
учнівської
молоді,
Національний центр «Мала академія наук України» та
Український державний центр позашкільної освіти та
Український державний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді.

Всеукраїнський
збір лідерів Дитячого
екологічного парламенту

З 25 до 28 червня ц.р. у м. Київ Національним
екологонатуралістичним центром учнівської молоді був
проведений збір лідерів Всеукраїнської дитячої спілки
«Дитячий екологічний парламент» (ВДС «ДЕП») та
юннатських секцій товариства охорони природи.
У заході взяли участь делегації із 18 областей
України загальною кількістю 89 осіб (70 дітей та 19
керівників) з числа представників регіональних осередків
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ДЕП, дитячих громадських екологічних організацій,
юннатських секцій товариства охорони природи,
екологічних загонів, які діють при обласних, районних,
міських екологонатуралістичних центрах, станціях юних
натуралістів та закладах середньої загальної освіти.
На урочисте відкриття заходу завітали представники
Української екологічної асоціації «Зелений світ». ЇЇ голова,
Самойленко Юрій Іванович, депутат Верховної ради
України ІІІ скликання, вже традиційно виступив для юних
парламентарів з вітальним словом.

У рамках ДЕП – відбувся круглий стіл з обміну
досвіду роботи регіональних осередків ДЕП та юнсекцій
товариства охорони природи «Екологопросвітницька
та природоохоронна робота в рамках діяльності
дитячого парламентаризму». За сприяння Олени
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Олегівни Бульбенко, заступника директора з навчально
методичної роботи Донецького обласного еколого
натуралістичного
центру
учнівської
молоді,
була
проведена ділова гра «Екологічна криза у водній
акваторії», в якій моделювалась екологічна криза (перша
частина) та відбулось екстрене засідання юних
парламентарів щодо з’ясування ситуації що склалася
(друга частина) та розгляд можливих варіантів подолання
жахливих наслідків катастрофи. У гру активно
включились всі делегації й у підсумку більшістю голосів
було проголосовано за законопроект, який покращить
регулювавання відповідних дій у водних акваторіях щодо
попередження, подолання наслідків та покаранню винних
фізичних та юридичних осіб.
Для юних парламентарів Школою тімбілдінга
спільно з молодіжним тренінговим клубом «Екіпаж –
лідер» був проведений тренінг «Карусель тімбілдінга», де
молодь навчалась виконувати командно різноманітні
поставленні завдання. На майстеркласі «Містечко
майстрів. Подарунок воїну» діти власними руками
творили поробки з екоматеріалів та плели маскувальну
сітку, вкладаючи в них частинку своєї душі та позитивну
енергетику. Учасники відвідали експозиції Національного
Музею Історії України та виставу «Ліс» у Національному
академічному драматичному театрі ім. Івана Франка.
Для керівників делегацій був проведений майстер
клас від компанії «InterSystems»: «Використання сучасних
шкільних цифрових лабораторій та інших приладів і
техніки у кабінетах біології, хімії, фізики».
Урочисте
закриття
заходу
було
оповите
патріотичними настроями та почуттями, приурочене до
Дня Конституції України. Юннатами був підготований
концерт «Я громадянин своєї держави». Всі учасники
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долучились до патріотичних флешмобів: співочого
(виконували одночасно гімн України) та танцювального.
Стверджуємо напевне – «Майбутнє держави в руках
розумної, надійної та свідомоекологічної молоді»!

Всеукраїнські GLOBE Ігри 2018
З 25 по 28 червня Національним еколого
натуралістичним центром учнівської молоді були
проведені Всеукраїнські GLOBE Ігри 2018 в рамках
міжнародної науковоосвітньої програми GLOBE. На
заході були присутні 45 учасників – як вихованці
позашкільних
навчальних
закладів,
так
і
учні
загальноосвітніх шкіл – з різних куточків України
(Київська, Рівненська, Сумська, Донецька, Чернігівська,
Волинська, Чернівецька, Полтавська, ІваноФранківська).
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25 червня відбулося відкриття заходу та перший
день Всеукраїнських GLOBE Ігор 2018. Захід урочисто
відкрив координатор програми GLOBE в Україні директор
Національного
екологонатуралістичного
центру
Володимир Валентинович Вербицький. Після відкриття
Школа тімбілдінга спільно з молодіжним тренінговим
клубом «Екіпаж – лідер» провела тренінг «Карусель
тімбілдінга». Всі учасники мали можливість навчитися
працювати в команді, отримати навички розвитку
лідерства в ігровій невимушеній формі.
На другий та третій день учасники відвідали
Національний академічний драматичний театр імені
Івана Франка та Національний Музей Історії України.
Усі бажаючі приєдналися до майстеркласу з
традиційного ужиткового мистецтва і національної
символіки «Містечко майстрів» та виготовили «Подарунок
воїну».

Також учні та вчителі відвідали «наукові» майстер
класи провідних вчених Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського» та Інституту гідробіології НАН
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України.
На третій день на дітей чекали GLOBE Ігри.
Команди змагалися між собою, вирішуючи запропоновані
їм завдання за певними напрямками досліджень у
програмі GLOBE.

В цей час керівники делегацій відвідали майстер
клас від менеджераконсультанта з продажу компанії
«InterSystems» Олени Жукової: «Використання сучасних
шкільних цифрових лабораторій та інших приладів і
техніки у кабінетах біології, хімії, фізики».

Неперевершеним було завершення програми – 28
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червня 2018 р. Всі учасники підготували та представили
концертну програму з піснями, танцями та віршами «Я
громадянин своєї держави», присвячену Дню Конституції
України. Завершився концерт урочистим нагородженням
командпереможців Всеукраїнських GLOBE Ігор 2018.
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Анонс
у наступному номері:
 Літні пригоди юних натуралістів
 Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний
пошук  2018»

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

http://nenc.gov.ua

Інформаційний бюлетень НЕНЦ

Номер 6, червень 2018

До уваги
позашкільників!!!

До 100річчя
позашкільної освіти!
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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
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Відповідальний за
випуск:
Кацурак Вікторія —
методист в/к
тел. (044) 4302222
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