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Доповідна записка

       Відповідно до річного плану НЕНЦ, затвердженого наказом МОН України та 
Вашого наказу № 3-В від 13.05.2015 року   з 20 по 21 травня 2015 року я перебував 
у відрядженні до Хмельницької області з метою вивчення стану та змісту 
долсідницької роботи в позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 
Хмельницької області та надання методичної допомоги.
      На базі Хмельницького ОЕНЦУМ був проведений круглий стіл за участью 
директора центру, методичного та педагогічного персоналу ОЕНЦУМ, під час якого
були розглянуті питання:
Структури та стану системи еколого-натуралістичної роботи в області та в 
ОБЛЦЕНТУМ:
Координаційно-методичної діяльності обласного еколого-натуралістичного центру;
Співпраці з науковими закладами регіону щодо організації дослідницької роботи 
учнівської молоді;
Організації та зміст дослідницької роботи на НДЗД;
Організації та зміст дослідницької роботи на об'єктахзакритого грунту;
Впровадження сучасних агротехнологій в навчально-виховний процес 
позашкільних навчальних закладів та аграрних учнівських об'єднань;
Організації та зміст дослідницької роботи в учнівських лісництвах;
Кадровий склад та матеріально-технічна база;
Також були розглянуті актуальні питання щодо розробки та створення підручників 
та посібників для системи позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю

Стан та зміст дослідницької роботи в позашкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах Хмельницької області

Еколого-натуралістична  освіта  учнівської  молоді  Хмельниччини  реалізується  у
профільних  навчальних  закладах,  мережа  яких  у  звітному  році  складалася  з  5
позашкільних  навчальних  закладів,  профільних  гуртків  палаців  та  будинків  дітей  та
юнацтва, 4-ти СЮН на громадських засадах, в тому числі: в школах - 3, в будинках дитячої
творчості - 1.

Також в області організовано діяльність 154 базових (опорних) навчальних закладів
передового педагогічного досвіду з питань екологічної освіти і виховання, дослідницько-
натуралістичної  і  природоохоронної  роботи  з  учнівською  молоддю,  в  т.  ч.  з  питань
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екологічної  освіти  і  виховання  -  56,  дослідницько-натуралістичної  роботи  -  52  та
природоохоронної  роботи  -  46  навчальних  закладів,  де  плідно  працюють  і  діляться
досвідом роботи кращі педагоги-ентузіасти Хмельниччини.

Методична робота
В  2014  році  методична  робота  Хмельницького  ОЕНЦУМ  була  спрямована  на

підвищення  рівня  професійної  майстерності  педагогів,  розвиток  позашкільної  еколого-
натуралістичної  освіти на основі  впровадження інноваційних педагогічних технологій і
засобів  навчання,  модернізацію  змісту  позашкільної  освіти  та  вирішення  слідуючих
завдань:

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників навчальних закладів області
з  проблем  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напрямку,  інформування  про
масові  профільні  заходи,  досягнення  науки,  інноваційні  здобутки  перспективного
педагогічного досвіду.

-  науково-методичне  забезпечення  системної  діяльності  обласного  ЕНЦУМ  у
процесі  творчої  співпраці  з  НАПНУ, НЕНЦУМ,  ХОІППО,  К-ПНУ, ХНУ  та  реалізації
науково-педагогічних проектів експериментального майданчика НАПНУ на базі закладу; 

-  інформаційно-методичне  забезпечення  процесу  виконання  педагогічними
працівниками  обласного  ЕНЦУМ  і  закладів  освіти  Хмельниччини  завдань,  намічених
Планом комплексних заходів з екологічної освіти і виховання та формування екологічної
культури учнівської молоді навчальних закладів Хмельниччини на 2011-2015 роки;

-  інформаційно-методичний  супровід  діяльності  профільних  позашкільних
навчальних  закладів  щодо  реалізації  їх  педагогами  пріоритетних  напрямів  дитячої
еколого-натуралістичної творчості та розвитку системи екологічної освіти і виховання та
формування  екологічної  культури  неповнолітніх  формами  позашкільної  дослідницько-
експериментальної,  еколого-натуралістичної  роботи,  залучення  школярів  до
природоохоронної та природозаповідної справи;

-  вивчення,  узагальнення,  пропагування,  поширення  та  впровадження  кращого
педагогічного  досвіду,  науково-педагогічних  ідей,  нових  педагогічних  технологій  та
методик еколого-натуралістичної роботи;

-  надання  методичної  та  консультативно-практичної  допомоги  педагогічним
колективам шкіл, позашкільних закладів, молодіжним, дитячим організаціям з  проблем
сучасного  розвитку  екологічної  освіти,  організації  навчально-виховного  процесу  і
впровадження в практику роботи натуралістів досягнень  психолого-педагогічної науки;

- визначення нових підходів до професійного розвитку педагогічних працівників,
удосконалення  їх  фахової  майстерності  шляхом  поглиблення  співпраці  з  науковими
установами та вищими навчальними закладами: Хмельницьким і Кам’янець-Подільським
національними  університетами,  Хмельницьким  ОІППО,  Національним  ЕНЦУМ,
Національною академією педагогічних наук України і Інститутом проблем виховання АПН
України,  Департаментом  екології  та  природних  ресурсів  Хмельницької  ОДА,  іншими
державними установами і громадськими природоохоронними організаціями;

-  збереження  існуючої  мережі  і  контингенту  дитячих  об'єднань  закладу  та
активізація процесу охоплення профільною позашкільною освітою дітей шкільного віку в
регіонах області з метою задоволення їхніх культурно-освітніх потреб, а також потреб у
професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

-  забезпечення  інформаційно-методичного  супроводу  діяльності  профільних
позашкільних  навчальних  закладів  області  у  процесі  реалізації  ними  пріоритетних
напрямів  розвитку позашкільної  освіти  в  2014 році  та  завдань  еколого-натуралістичної
роботи;

- підвищення ефективності і якості начально-виховного процесу в дитячих творчих
об’єднаннях закладу, МЕНЦУМ та райСЮН; 



-  організація  участі  учнівської  та  студентської  молоді  у  регіональних,
Всеукраїнських і міжнародних масових еколого-натуралістичних заходах, науково-освітніх
проектах  та  програмах,  забезпечення  методичного  супроводу  цих  заходів  і  участі  їх
переможців у національних етапах і турах;

-  експертиза  індивідуальних  освітніх  проектів,  рецензування,  редагування
методичних  посібників,  статей,  розробка  власних  методичних  рекомендацій,  порад,
програм,  пам’яток,  положень,  посібників  із  проблем  позашкільної  освіти,  пропозицій
щодо  підвищення  ефективності  навчально-виховної,  організаційно-масової,  науково-
педагогічної, навчально-методичної діяльності закладу.

У звітному році педпрацівники закладу надавали консультації з питань проведення
науково-дослідницької,  природоохоронної  та  позакласної  гурткової  роботи  директорам,
заступникам з виховної, навчальної роботи, методистам, вчителям біології, методистам та
керівникам гуртків загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, міських еколого-
натуралістичних центрів та районної станції юних натуралістів. 

2. Роль облЕНЦ (облСЮН) як обласного координаційно-методичного центру. 
Хмельницький  ОЕНЦУМ  -  позашкільний  навчальний  заклад,  що  об’єднує  та

координує  систему  закладів  позашкільного  біологічного,  еколого-натуралістичного
спрямування Хмельниччини. 

Центр  здійснює  організаційно-методичне  забезпечення  діяльності  Дунаєвецької
районної  станції  юних  натуралістів,  Кам’янець-Подільського  міського  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  Славутського  міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  і  Шепетівського  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді та 154 базових (опорних) навчальних закладів
передового педагогічного досвіду з питань екологічної освіти і виховання, дослідницько -
натуралістичної і природоохоронної роботи з учнівською молоддю. 

Заклад забезпечує координацію еколого-натуралістичної роботи в загальноосвітніх
закладах  області  та  навчально-методичної,  організаційно-масової  і  навчально-виховної
діяльності позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю. 

Для  забезпечення  системності  еколого-натуралістичної  роботи  з  ініціативи
ХОЕНЦУМ  протягом  1996  -  2015  рр.  були  розроблені  і  реалізовані  на  місцях  три
Комплексні програми та два Плани комплексних заходів з екологічної освіти і виховання
та формування екологічної культури підростаючого покоління Хмельниччини, що істотно
вплинуло на поліпшення стану цього важливого напрямку навчально-виховної діяльності. 

3. Дані про кількість районних та міських  ЕНЦ (СЮН ) в області.
У  Хмельницькій  області  працюють  Шепетівський  МЦЕНТУМ,  Славутський

МЦЕНТУМ, Кам’янець-Подільський МЕНЦУМ та Дунаєвецька райСЮН. 
4. Дані про кількість ЕНЦ (СЮН )районних та міських в області на громадських

засадах.
Відповідно до цифрових інформаційно-аналітичними даних в області у 2014 році

на громадських засадах організовано роботу 4-х СЮН на базі загальноосвітніх навчальних
закладів.

5.  Проведення виїздів,  семінарів,  консультацій,  конференцій,  курсів  тощо.  Їхня
тематика,  контингент  учасників,  конкретні  результати  заходів.  Подання  методичної  та
практичної допомоги загальноосвітнім навчальним закладам та іншим освітнім закладам.

У 2014 році методичною службою Хмельницького ОЕНЦУМ було проведено ряд
заходів,  спрямованих на підвищення рівня педагогічної  майстерності  педагогів  закладів
освіти області. 

19 лютого на базі обласного ЕНЦУМ відбувся обласний семінар керівників творчих
учнівських  об’єднань  еколого-натуралістичного  профілю  позашкільних  закладів  освіти
області «Формування екологічної культури особистості - пріоритетне завдання позакласної
та позашкільної роботи закладів освіти Хмельниччини».



05 листопада на базі закладу пройшов обласний семінар педагогічних працівників
позашкільних закладів освіти «Організація спільної діяльності державних та громадських
організацій  екологічного  спрямування  у  вирішенні  проблем  збереження  природних
комплексів регіону та розвитку природозаповідної справи», в якому взяли участь понад 50
керівників дитячих творчих еколого-натуралістичних об'єднань (гуртків, клубів, груп), що
діють  на  базі  позашкільних  і  загальноосвітніх  закладів  та  представників  державних  і
громадських екологічних організацій.

17 вересня 2014 ХОЕНЦУМ було проведено Всеукраїнський науково-практичний
інтернет-семінар  «Дослідницький  компонент  у  діяльності  позашкільних  навчальних
закладів».

Кам'янець-Подільський  МЕНЦУМ  провів  міський  семінар  «Організація
профорієнтації  та  науково-дослідної  роботи в  умовах позашкілля»;  учнівську науково-
практичну конференцію «Збережемо для майбутніх поколінь»; круглий стіл «За гуманне
ставлення до тварин», за яким разом з працівниками ветеринарної служби, педагогами міста,
науковцями  вищих  навчальних  закладів юннати  обговорювали  проблеми  виховання
гуманного ставлення до тварин.

З  метою  забезпечення  співпраці  та  надання  необхідної  методичної  допомоги  з
екологічного  виховання  дітей  та  учнівської  молоді  Шепетівським  ЦЕНТУМ  протягом
2013-2014  н.р.  організовано  та  проведено  два  семінари-практикуми  керівників
екологічних,  аграрних  гуртків,  об’єднань  «Природоохоронна  діяльність  у  навчальному
закладі» та «Оптимізація озеленення території. Фітоділянка у закладі».

29 серпня 2014 року на базі Дунаєвецької районної станції юних натуралістів було
проведено  районний  семінар  «Особливості  екологічного  виховання  школярів,
природоохоронної  роботи,  дослідницької  та  експериментальної  роботи,  роботи  на
навчально-дослідних земельних ділянках в 2014-15 н.р.»

25  листопада  2014  року  методистом  Демчишиною  З.І.  було  зроблено  виїзд  в
навчальні заклади Хмельницького району.

В усіх навчальних закладах створені і діють гуртки екологічного профілю: юних
екологів, краєзнавців, лісників-дендрологів, юних медиків, квітникарів-аранжувальників,
юних друзів природи, ботаніків, садівників, овочівників, юних натуралістів, робота в яких
проводиться відповідно до навчальних програм та календарних планів.  Зокрема на базі
Бережанської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  діє  гурток  юних  екологів,  під  час  роботи  якого  юннати
доглядають  за  кімнатними  рослинами,  досліджують  та  проводять  дослідницько-
експериментальну роботу на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці, працюють
над виконанням екологічних проектів.

У  Жучковецькій  ЗОШ  І-ІІ  ст.,  Грузевицькій  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  діють  гуртки  юних
квітникарів, вихованці яких дбають про зовнішнє озеленення закладу, вирощують велику
видову різноманітність розсади квітів і висаджують її не лише на квітниках навчального
закладу,  але  й  біля  пам’ятника  загиблим  воїнам.  А  також  збільшують  кількість  та
різноманітність колекції кімнатних рослин.

На базі Чорноострівського НВК для учнів 10-11 класів діє науково-дослідницький
гурток  Хмельницького обласного центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
«Біологія».  На  заняттях  гуртка  діти  поглиблено  вивчають  основи  біологічних  знань,
займаються науково-дослідницькою роботою в природі та на НДЗД.

У  школах  Хмельницького  району  діє  54  гуртки  (53  -  на  громадських  засадах)
еколого-натуралістичного профілю в яких навчається 552 юннати. 

З  метою  підвищення  екологічної  освіти,  культури  і  свідомості  підростаючого
покоління у Жучковецькій ЗОШ І-ІІ ст. з 2008 року діє  природоохоронний патруль «Юні
рятівники»,  гаслом якого  є  девіз:  «Збережемо  красу  Землі».  Члени  патруля  проводить
активну роботу з еколого-просвітницької діяльності.

Мета  природоохоронної  діяльності  патруля  «Юні  рятівники»: активізація
природоохоронної  роботи через  різні  форми еколого-краєзнавчої  діяльності, проведення



спостережень та моніторингу місць зростання рідкісних та зникаючих рослин, що занесені
до  Червоної  книги  України  та  Зеленої  книги  України, вивчення  методів  оцінки  стану
рослинних угруповань та тенденції скорочення їх поширення під впливом антропогенного
навантаження, виховання  екологічної,  природоохоронної  свідомості, формування
екологічного  світогляду,  екологічної  компетентності  та  засад  раціонального
природокористування. Загін працює з метою покращення стану довкілля. Перед членами
патруля  стоять  чіткі  завдання:  охорона  біорізноманіття  шляхом  проведення
природоохоронних заходів та якнайширшого розповсюдження інформації, яка стосується
життєдіяльності  живих  організмів,  їх  соціальної,  економічної  та  екологічної  ролі,
сприяння  активній  участі  громадськості  в  збалансованому  використанні  природних
ресурсів. 

Школярами Хмельницького району у 2014 році  було посаджено 2193 дерев, 315
кущів,  виготовлено  365  шпаківень  та  343  годівничок  для  птахів,  очищено  і  взято  під
охорону 88 джерел та 128 мурашники.

15-16  грудня  2014  року  методистом  Демчишиною  З.І.   вивчався  стан  еколого-
натуралістичної,  дослідницької  і  природоохоронної  роботи в навчальних закладах міста
Хмельницького. 

Школярі НВК №10 залучаються до участі у екологічних проектах в ході виконання
яких дбають про стан навколишнього середовища міста, зокрема: «Посміхайся, щаслива
плането»,  «Екологічно-свідомі  школярі  на  захист  своїх  прав»,  «Вода  в  житті  людини»,
«Забруднення  атмосфери»,  «Шляхи  утилізації  опалого  листя»,  «Утилізація  побутових
відходів», «Екологічний будинок».

У  навчальному  закладі  розроблено  Програму  екологічного  виховання  школярів
«Екологічне виховання. Проблеми. Пошуки. Досвід». Програму складено у формі питань
та відповідей, які розглядаються на уроках природничого циклу та правознавства.

Учні  СЗОШ  №12  активні  учасники  акції  «Збережемо  енергію-збережемо
майбутнє». В рамках акції було заплановано та проведено ряд заходів:

-  випуск  плакатів  на  тему «Енергозбереження-запорука збалансованого розвитку
України»;

- презентація живої газети «Маленька батарейка: комфорт чи шкода»;
-  Створення  експозицій  в  екологічному залі  школи «Я роблю так»  та  «Пригоди

Дюрасельки»;
- засідання клубу «Еколог» на тему «Енергія це життя»;
- організовано змагання «Клас - лідер по збиранню батарейок на утилізацію»;
- участь найактивніших учасників акції «Батарейкам утилізація» в телепередачі на

телеканалі «Поділля-центр»;
- зібрано і здано на утилізацію 80 кілограмів елементів живлення.
В навчальних закладах міста створені і діють гуртки екологічного профілю, зокрема

в НВК № 4 «Зелений сад», юні квітникарі, юні квітникарі-аранжувальники, юні екологи -
краєзнавці,  лісники-дендрологи,  юні  медики,  друзі  природи,  ботаніки,  садівники,
овочівників, юні натуралісти.

У Хмельницькій гімназії №2 активно діє екоклуб «Зелена планета», що діє з 1995
року, коли у місцевому дендропарку юними екологами було створено екологічну стежку. У
2010  році  членами  клубу  було  створено  музей  кімнатних  рослин,  а  у  2013  - кабінет
екології.  Юні  екоклубівці  ініціюють  проведення  та  беруть  активну  участь  у  ряді
природоохоронних  акцій  («Збережи  ялинку»,  «Первоцвіт»,  «Опале  листя»,  «Берізка  на
асфальті», «Зустріч птахів», «Чистому місту  - чисте повітря», «Парки  - легені планети»,
«Юний натураліст». Також у закладі працює екологічний десант, що проводить екологічні
рейди «Мій затишний зелений клас», прибирання пришкільної території, збір макулатури,
проведено  позакласний  захід  «Екологічна  картинна  галерея»  «Осінній  ярмарок»,
фотоконкурс «Захистимо братів своїх менших», конкурс юних фотографів «Люблю тебе,
мій рідний край», акції по озелененню шкільної території, інтелектуальні екологічні ігри,



тижні  природничих  наук,  випуск  інформаційного  вісника  «  Сторінками  екологічного
календаря» та ін.

У школах міста Хмельницького діє 62 гуртки (41 - на громадських засадах) еколого-
натуралістичного профілю, в яких навчається 1665 юннатів. 

6. Методичний супровід участі у Всеукраїнських конкурсах.
Колектив Хмельницького ОЕНЦУМ приділяє велику увагу активному методичному

супроводу  участі  школярів  та  гуртківців  у  різноманітних  обласних,  всеукраїнських  та
міжнародних конкурсах, виставках, оглядах, акціях тощо.

Протягом  останніх  років  більшість  масових  заходів  проводилось  на  досить
високому  рівні  і  несли  велике  виховне  навантаження:  еколого-натуралістичні,
народознавчі та тематичні свята і конкурси, інтелектуальні ігри, вікторини, тематичні й
оглядові екскурсії, експедиційні походи, тематичні виставки сприяли всебічному розвитку
творчої особистості.

Під час виїздів в заклади освіти області методисти обласного ЕНЦУМ надають
методичну  допомогу  з  питань  організації  участі  учнівської  молоді  в  різноманітних
конкурсах, природоохоронних акціях масових еколого-натуралістичних  заходах.

З метою забезпечення високого рівня участі школярів та юннатів області в масових
еколого-натуралістичних  заходах,  педагоги  обласного  ЕНЦУМ  розробляли  методичні
рекомендації, інформаційно-методичні листи та сценарії проведення заходів.

7. Видавнича робота, підготовка посібників, вісників, збірників тощо.
Протягом  2014  року  педагогічні  працівники  обласного  ЕНЦУМ  на  допомогу

педагогам  закладів  освіти  готували  методичні  розробки  з  питань  екологічної  освіти  і
виховання школярів, дослідницько-натуралістичної та природоохоронної роботи.

Методичні рекомендації Дослідницька робота на гуртках юних акваріумістів
Методичні  рекомендації  керівникам  гуртків  щодо
вирощування юннатами квітково-декоративних рослин у
відкритому ґрунті навчально-дослідної земельної ділянки
Формування  творчих  здібностей  учнівської  молоді  у
процесі залучення їх до проектної діяльності в еколого-
натуралістичному гуртку
Методичні  рекомендації  керівникам  гуртків  з  питань
формування  пізнавальних  інтересів  у  юннатів  під  час
проведення навчальних занять з екології
Методичні  рекомендації  керівникам  гуртків  юних
агрохіміків  щодо  проведення  з  гуртківцями  еколого-
натуралістичних заходів

Методичні поради Методичні поради керівникам гуртків юних рослинників
щодо  проведення  практичної  роботи  «Визначення
основних  біологічних  груп  бур’янів  за  зовнішнім
виглядом  гербарію  та  під  час  проведення  дослідів  у
польових умовах
Методичні  поради  керівникам  гуртків  з  питань
організації та проведення акції «Букет замість ялинки

Методичні розробки Використання  інтерактивних  методів  навчання  на
заняттях гуртка екологічного краєзнавства
Формування  у  старшокласників  інформаційної
компетентності  засобами  інформаційно-
телекомунікаційних технологій

У звітному році  ХОЕНЦУМ надрукував  и  безоплатно  передав  в  усі  навчальні
заклади  Хмельниччини  навчальний  посібник  природничо-краєзнавчого  змісту«Гриби
Хмельниччини».  В  посібнику  вперше  в  історії  Хмельниччини  зібрано  й  узагальнено



відомості  про  їстівні,  умовно  їстівні,  неїстівні  та  отруйні  гриби  регіону. Особливістю
цього  посібника  є  те,  що  до  його  створення   долучилися  педагоги  й  учні  -  учасники
обласного дитячого еколого-краєзнавчого конкурсу «Гриби Хмельниччини». 

Однією  з  форм  методичної  діяльності  педагогів  Шепетівського  МЦЕНТУМ  є
підготовка  друкованої  продукції  з  методики  організації  навчання  й  виховання  дітей  і
учнівської  молоді,  розвитку  їхніх  творчих  здібностей  відповідно  до  вподобань,  нахилів
тощо,  а  також  з  узагальнення  кращого  досвіду  роботи.  Кращі  методичні  розробки
презентуються педагогами на фахових всеукраїнських та обласних конкурсах:

- Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок з еколого-натуралістичного
напряму позашкільної осувіти хіміко-біологічного профілю - диплом І ступеня (Чумак І.М.),
дипломи 2 дипломи ІІІ ступеня (Дацюк Т.В., Марховська А.В.);

- Позашкільні педагогічні читання (Всеукраїнська виставка видавничої продукції  з
питань  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму)  -  3  дипломи  І  ступеня
(Манійчук Т.Л., Філюк О.В., Чумак І.М.),  диплом за ІІ місце (Беляєва О.М.), 4 дипломи за
ІІІ місце (Коленчук О.І., Марховська А.В., Ковальчук А.О., Дацюк Т.В.).

8. Розроблення і впровадження сучасного програмно-методичного забезпечення.
Педагоги  Кам'янець-Подільського МЕНЦУМ розробили програми  гуртків «Юні

фото натуралісти» ( Борчук  В.І.) та «Дивосвіт» (Гламозда Н.В.)
У 2014 році педагогічними працівниками Шепетівського МЦЕНТУМ розроблені та

апробовані навчальні програми:
1. «Валеологія з елементами аніматерапії» (автор  Беляєва О.М.).

Метою і завданням програми є надання вихованцям загальних знань про фізичну
складову здоров’я, способи його збереження,  шляхи профілактики захворювань,   вплив
довкілля  на  організм  людини.  Навчальна  програма  передбачає  один  рік  навчання  та
налічує 144 години на рік, 4 години на тиждень. 

2. «В гармонії з природою» (автор   Коленчук О.І.).
Метою  і  завданням  навчальної   програми  є  організація  колективної   роботи  з

розвитку дрібної моторики,  формування ціннісного ставлення до природи, пізнавального
інтересу  до  історії  та  культури  рідного  краю,  виховання  поваги  до  народних  звичаїв,
традицій,  національних  цінностей,  забезпечення  додаткової  освіти  з  народознавства  та
екологічного виховання підростаючого покоління, здійснення профорієнтаційної роботи,
усунення  дефіциту  повноцінних  емоційних  контактів  дітей  та  молоді  з  особливими
потребами  із  дорослими  та  однолітками.   Навчальна  програма  передбачає   один  рік
навчання - 144 години, 4 години на тиждень.

3. «За гуманне ставлення до тварин» (автор  Дацюк Т.В. )
Метою  і  завданням  програми  є  формування  компетентної  особистості,  надання

вихованцям  комплексу  знань  про  аспекти  біоетики;  виховання  у  дітей  екологічної
культури, етики та гуманного ставлення до тварин. Навчальна програма передбачає один
рік навчання, 144 год. на рік,  4 год. на тиждень.

4. «Юні  голубівники» (автор Ковальчук А.О.).
Мета і завдання навчальної програми - створення умов для пізнавальної та науково-

дослідницької діяльності дітей та учнівської молоді, творчої самореалізації особистості в
процесі  засвоєння  знань  з  голубівництва. Надання  гуртківцям  теоретичних  знань  та
формування в них практичних навичок по утриманню та розведенню голубів. Навчальна
програма передбачає один рік навчання, 144 год. на рік,  4 год. на тиждень.

5. «Школа юного акваріуміста» (автор  Чумак І.М.).
Мета  і  завдання програми  -  поглиблення  знань  дітей  про  взаємозв’язки  живих

організмів у довкіллі та між собою, розвиток творчих здібностей, дослідницьких навичок,
еколого-етичної культури. Навчальна програма передбачає два роки навчання: 

І рік навчання - 144 годин на рік, 4 години на тиждень;
ІІ рік навчання - 144 годин на рік, 4 години на тиждень.

    6. «Цікавий тераріум» (автор Чумак І. М.).



Мета  і завдання  навчальної програми - ознайомлення гуртківців із: тераріумом як
середовищем життя  тварин;  біологією земноводних  та  плазунів.  Оволодіння  юннатами
практичними навичками з утримання та розведення в умовах неволі окремих видів цих
тварин;  залучення вихованців  до проведення  дослідницьких  робіт.  Навчальна  програма
передбачає один рік навчання, 144 год. на рік,  4 год. на тиждень.
     7. «Абетка природи» (автор Чумак І. М.).

Метою  і  завданням  навчальної  програми  є  формування  уявлення  про  цілісну
картину світу, самоорганізацію та саморозвиток природи; пояснення вмінь співвідносити
екологічні  знання  з  життєвим  досвідом;  виховання  елементів  екологічної  культури
особистості дитини. Навчальна програма передбачає один рік навчання, 144 год. на рік,  4
год. на тиждень.
     8. «Я пізнаю світ» (автор Марховська А.В.).

Метою і  завданням навчальної  програми  є  надати  знання  про  різноманітність
тваринного і рослинного світу, забезпечити потреби особистості у творчій самореалізації,
розвивати  навички  роботи  з  природним  матеріалом;  формувати  екологічну  культуру
особистості. Навчальна програма передбачає один рік навчання, 144 год. на рік,  4 год. на
тиждень.
     9. «Квіткове аранжування» (автор Марховська А. В.).

Метою і завданням навчальної програми є розширення і поглиблення знань учнів з
біології і екології, які насамперед цікавляться квітникарством і технікою аранжування та
вдосконалення  трудового  виховання,  сприяння  свідомому  вибору  професії.  Навчальна
програма передбачає два роки навчання: 

І рік навчання - 144 годин на рік, 4 години на тиждень;
ІІ рік навчання - 216 годин на рік, 6 години на тиждень.

     10. «Декоративне птахівництво» (автор Ковальчук А.О.)
Мета і завдання навчальної програми - поглиблення знань про взаємозв’язок живих

організмів у довкіллі  із  людиною та  між собою; оволодіння вихованцями практичними
навичками  з  утримання  та  розведення  декоративних  птахів.  Навчальна  програма
передбачає два роки навчання: 

І рік навчання - 144 годин на рік, 4 години на тиждень;
ІІ рік навчання - 144 годин на рік, 4 години на тиждень.
10. «Писанкарство» (автор Семенишина Г.В.)
Метою  програми  є  оволодіння  навичками  виготовлення  різноманітних  писанок,

формування  творчих  здібностей,  шанобливого  ставлення  до  народних  традицій,
національної  свідомості,  формування  естетичного  смаку,  популяризація  писанкарства.
Навчальна програма передбачає два роки навчання: 

І рік навчання - 144 годин на рік, 4 години на тиждень;
ІІ рік навчання - 144 годин на рік, 4 години на тиждень.
Значна  увага  педагогами  Дунаєвецької  районної  станції  юних  натуралістів

приділялась  впровадженню  авторських  програм  для  творчих  об’єднань  позашкільних
навчальних закладів. За такими програмами працюють гуртки «Природа і польська мова»
(Завальська  О.Д.),  «Цікава  хімія»  (Ярушинська  С.В.),  «Юні  екожурналісти»,  «Природа
крізь призму англійської мови»  (Байталюк З.В.), «Юні інспектори руху» (Наставний О.Г.),
«Хімія оn-line» (Буняк Д.В.)

9.  Заходи,  спрямовані  на  підвищення  методичної  майстерності  працівників
ЕНЦ(СЮН)

Методична діяльність в закладі побудована у відповідності до завдань позашкільної
освіти  на  принципах:  системності  та  систематичності,  науковості,  оперативності,
мобільності,  прогностичності,  випереджуваності,  оптимального  поєднання
індивідуальних,  групових  і  масових  форм  роботи  й  на  основі  врахування  потреб  та
реального рівня професійної компетенції педагогів.



Систематично  проводиться  робота  по  виявленню,  вивченню,  узагальненню,
пропагуванню,  поширенню  та  впровадженню  перспективного  педагогічного  досвіду,
створено «Обласний банк носіїв ППД», серйозна увага приділена організації методичної
роботи  з  педагогічними  кадрами  в  обласному  ЕНЦУМ,  методиці  роботи  з  організації
самоосвіти педагога-позашкільника, роботі групових та колективних форм роботи (школа
молодого  педагога,  школа  педагогічної  майстерності,  тижні  педагогічної  майстерності,
творчі  тижні,  участь  у  семінарах-практикумах,  надаються  консультації  для  вчителів,
керівників гуртків).

Велика  увага  приділяється  таким  аспектам:  педагогічні  алгоритми  професійної
діяльності  методиста-позашкільника,  форми  і  організація  методичної  роботи,  роль
методичної  ради,  планування  роботи,  вдосконалення  роботи  з  педагогічними  кадрами,
методична  картка  керівника  гуртка,  портфоліо  методиста,  керівника  гуртків,  атестація,
вивчення  перспективного  педагогічного  досвіду,  досвід  роботи  керівників  гуртків,
аналітико-діагностична діяльність  та  моніторинг форм методичної  роботи з  педагогами
району, види аналізу занять гуртків та виховних заходів, робота педагогічного колективу
над науково-методичною проблемою, використання інтерактивних технологій.

В березні  2014 року обласний ЕНЦУМ взяв участь у V-й Міжнародній виставці
«Сучасні  заклади освіти - 2014». За високий рівень представлених матеріалів номінації
«Інновації  у діяльності навчального закладу «Школа-новатор» заклад був нагороджений
срібною медаллю та Дипломом організаторів. 

Протягом звітного року методична  діяльність  педпрацівників  була  спрямована  на
підвищення професійного рівня педагогів, створена система наставництва, яка дала свої
перші здобутки: молодий педагог Гораль О.О. разом з методистом-наставником  обласного
ЕНЦУМ  Зотовою   О.В.  презентували  на  Всеукраїнському  форумі  молодих  педагогів-
позашкільників  спільний  методичний  продукт  «Використання  сучасних  інформаційно-
телекомунікаційних технологій під час проведення занять» на дискусійному майданчику
№  2  «Використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  у  навчально-виховному
процесі». За  підсумками  Форуму  педагог-натураліст  Ольга  Олександрівна  Гораль
отримала  високу  оцінку  своєї  педагогічної  творчості  і  була  визнана  в  числі  кращих
молодих педагогів-новаторів України та нагороджена Дипломом педагога-новатора НЕНЦ
МОН України та спеціальною відзнакою «Педагогічний оскар»,  а заклад нагороджений
Диплом заклад-новатор НЕНЦ МОН України.

Роботу  педагогічного  колективу  Кам'янець-Подільського  міського  ЕНЦУМ  було
спрямовано  на  реалізацію  науково-методичної  проблеми:  «Формування  особистості
педагога  через  створення  наукового простору  системи інформаційного і  комп'ютерного
забезпечення».
 Підготовлені методичні матеріали (анотації) міського ЕНЦУМ.

 Педагогами  ЕНЦУМ  у  звітному  році  підготовлено,  інформаційно-методичні
матеріали на допомогу вчителям біології, керівникам гуртків, поради, методичні розробки
та пам'ятки, методичні рекомендації.
Інструктивно-методичні рекомендації:

-  Проведення   спостережень   в   природі   за   птахами.  Укладач  Семенюк В.В.
-  По   організації     проведення  екологічної акції: «Об'єднаємось проти амброзії».
Укладач Гільфанова Н.А
-   Вплив вирівняності  гнізда і  багатоплідності  на ріст і  та  збереженість кроленят.

Укладач Богомолова О.А.
Методичні розробки:
     -  Значення комах в природі та житті людини. Укладач Богомолова О.А.
Листівки: 
     - «Зробіть Україну чистою», «Бджілка трудівниця». Укладач Семенюк В.В.
     -  «Бережіть  цілющі  джерела»,  «Махаон»,   «Бережіть  реліктові  рослини».  Укладач
Богомолова О.А.



Буклети:
- «Писанка - мова природи». Укладач Рачковський І.М.
- З досвіду роботи табору «Герц». Укладач Рачковський І.М.
Методичні  надбання  педагогів  міського  ЕНЦУМ  були  представлені  на  міській

педагогічній виставці: 
- Програма гуртка «Юні фото натуралісти». Укладач Борчук  В.І.
- Програма гуртка «Дивосвіт» Укладач Гламозда Н.В.
- Цікавинки  «У країні домашніх тварин». Укладач Подшивалова Л.С. 
-  Книга  запису  внутрішнього  контролю  за  навчально-виховним  процесом

позашкільного навчального закладу. Укладач Рулик Л.В.
- Мультимедійне забезпечення гуртка «Основи екологічних знань» Укладач Яцура

М.М.
Вже другий рік поспіль педагогічний колектив Славутського МЦЕНТУМ працює

над науково-методичною проблемою: «Розвиток життєвих компетентностей вихованців в
умовах  позашкільного  навчально-виховного  закладу  еколого-натуралістичного
спрямування ».

Педагогічний  колектив  Шепетівського  МЦЕНТУМ  працює  над  методичною
проблемою  «Створення  умов  для  інтелектуального,  творчого  розвитку  та  формування
еколого-етичної  культури  особистості,  забезпечення  рівного  доступу  до  позашкільної
освіти  для  всіх  категорій  дітей,  задоволення  потреб  учнівської  молоді  у  професійному
самовизначенні відповідно до її інтересів і здібностей»

За  результатами  участі  педагогів  закладу  у  Всеукраїнському  конкурсі
майстерності  педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  «Джерело
творчості»  у  номінації  «Керівник  гуртка  2014»  (соціально-реабілітаційний  напрям)
керівник гуртків закладу Беляєва О.М. посіла ІІІ місце.
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11.  Підготовка  нової  генерації  кадрів  позашкільних  навчальних  закладів  через
проведення факультативів, практикумів, семінарів для студентів

У  2014  році  Хмельницький  ОЕНЦУМ  продовжив  співпрацю  з  вищими
навчальними закладами.

Налагоджено  співпрацю  з  Регіональним  Центром  екологічної  освіти  м.
Хмельницького на базі Хмельницького вищого професійного училища № 4, який працює з
метою  активізації  еколого-освітньої  діяльності  в  професійно-технічних   навчальних
закладах. 

Також продовжено  роботу  гуртка   екологічної  біохімії  обласного ЕНЦУМ,  який
працює на базі Хмельницького національного університету. 

На  базі  Кам'янець-Подільського  МЕНЦУМ  для  студентів  були  організовані
тренінгові  заняття,  польові ботанічні та зоологічні практики атакож учнівська науково-
практична  конференція  «Збережемо  для  майбутніх  поколінь».  Проведено  засідання
круглого столу  «Навчання протягом усього життя». Так, у квітні та жовтні на базі ЕНЦУМ
навчально-виховну  практику  проходили  2  групи  студентів  природничого  факультету
Кам'янець-Подільського педагогічного університету:

- «Організація  і зміст роботи на НДЗД»;
- «Організація дослідницько-експериментальної роботи  в квітково-декоративному

відділі»;
- «Організація роботи в куточку живої природи».
Для  студентів  ПДАТУ проведені  практичні заняття:
- «Основні знання та вміння сідлання коней»;
- «Особливості утримання  нутрії»;
- «Профілактика захворюваності на сказ».
 Для студентів  харчового,  індустріального коледжів  проведені  екскурсії  в  музей

Хліба: «Історія походження хліба», «Хліб у звичаях та традиціях українського народу»,
«Голодомор  в Україні». 

Дунаєвецька  райСЮН  співпрацює  з  Київським  національним  медичним
університетом  ім.  О.О.  Богомольця,  Національним  технічним  університетом  України
«КПІ»,  Кам’янець-Подільським  національним  університетом,  Кам’янець-Подільським  і
Дунаєвецьким лісовим господарством, органами місцевого самоврядування,  навчальними
закладами району , сім’ями, творчими колективами,   окремими громадянами, освітніми
округами.

12.  Вивчення,  узагальнення  й  поширення  перспективного  педагогічного  та
методичного досвіду, створення інформаційних банків.

У 2014 році методична служба обласного ЕНЦУМ продовжує вивчати передовий
педагогічний досвід вчителів біології Летавського НВК Чемеровецького району Нагурної
Оксани Василівни та Подущак Антоніни Василівни.

13.  Форми  співпраці  облЕНЦ  (облСЮН)  із  загальноосвітніми,  дошкільними,
позашкільними  навчальними  закладами,  науковими  установами,  вищими  навчальними
закладами, державними та громадськими організаціями.

У звітному році продовжилась співпраця ОЕНЦУМ з науковцями Хмельницького
національного  університету,  Кам'янець-Подільського  національного  університету  ім.
І.Огієнка,  Хмельницької  державної  сільськогосподарської  дослідної  станції  Інституту
кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України
(с.  Самчики  Старокостянтинівського  району),  Державних  підприємств-дослідних
господарств «Шарівка» і  «Проскурівка» (с.  Шарівка та с.  Проскурівка Ярмолинецького
району),  «Зоря»  (с.  Пирогівці  Хмельницького  району),  «Пасічне»  (с.  Пасічна
Старосинявського  району),  Славутської  селекційної  сортовипробувальної  станції,
Хмельницького  обласного  управління  лісового  та  мисливського  господарства,
Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької ОДА, Департаменту екології та
природних  ресурсів  Хмельницької  ОДА,  Хмельницького  обласного  інституту



післядипломної  педагогічної  освіти  та  іншими  науковими  закладами,  державними
установами і громадськими  природоохоронними організаціями.

Методист  обласного  ЕНЦУМ  Демчишина  З.І.  взяла  участь  в  міському  семінарі
заступників  директорів  загальноосвітніх  закладів  «Психолого-педагогічне  забезпечення
роботи з попередження соціально-небезпечних явищ».

Кам'янець-Подільським  міським  ЕНЦУМ  у  2014  році  організовано  науково-
практичний  семінар:  «Пошуки  ефективних  форм  управління  навчально-виховним
процесом позашкільних установ»,  методичне об'єднання керівників гуртків позашкільних
установ міста: «Використання здоров'язберігаючих технології  на гурткових заняттях». 

З  травня  2014  року  на  підставі  укладеної  угоди  Шепетівського  МЦЕНТУМ  з
Інститутом  проблем  виховання  НАПН  України  на  базі  закладу  проводиться  дослідно-
експериментальна  робота  з  питання  «Формування  еколого-етичної  компетентності  та
активної  екологічної  позиції  особистості  в  умовах  позашкільного  навчального  закладу
еколого-натуралістичного напряму».

14.  Рекомендації,  пропозиції  щодо  покращення  координаційно-методичної
діяльності НЕНЦ.

15.  Проблемні  питання  діяльності  облЕНЦ,  які  потребують  вирішення  у
найближчий час.

Аналіз роботи організаційних форм
1. Кількість і профільність за рівнями та кількість учнів, вихованців, слухачів у них.

Розкрити  роботу  двох  кращих  об’єднань  початкового,  основного  та  вищого  рівня  в
облЕНЦ інших позашкільних, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

У звітному навчальному році  в Хмельницькому  ОЕНЦУМ створено 60 гуртків,
якими охоплено 900 юннатів за 22 профілями: 2 гуртки юних охоронців природи, 2 гуртки
юних ботаніків, 2 гуртки юних садівників, 6 гуртків юних рослинників, 1 гурток біології
людини, 3 гуртки знавців лікарських рослин, 5 гуртків юних акваріумістів, 4 гуртки юних
овочівників, 2 гуртки юних зоологів, 1 гурток флористики, 2 гуртки юних орнітологів, 1
гурток юних картоплярів, 1 гурток юних генетиків-селекціонерів, 5 гуртків юних екологів,
3 гуртки юних екологів-краєзнавців, 2 гуртки основ інформаційних технологій, 4 гуртки
юних квітникарів,  3  гуртки  юних  друзів  природи,  2  гуртки  флористики  і  фітодизайну
інтер’єру,  2  гуртки  екологічної  біохімії,  5  гуртків  юних  лісівників,  2  гуртки  основ
екологічних знань, 30 з яких працює на базі закладу. 

За  кошти  обласного  ЕНЦУМ  під  керівництвом  19  педагогів-ентузіастів
юннатівської  роботи  організовано  діяльність  22  дитячих  еколого-натуралістичних
об’єднань на базі  кращих шкіл регіону: Купільська ЗОШ І-ІІІ ст. Волочиського району,
Вовковинецька школа-інтернат для дітей-сиріт Деражнянського району, Михлянська ЗОШ
І-ІІІ  ст.  Ізяславського  району,  Староушицька  СЗОШ  І-ІІІ  ст.  екологічного  напрямку
Кам’янець-Подільського  району,  Западинська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Красилівського  району,
Голосівська ЗОШ І-ІІІ ст. Летичівського району, Песецька ЗОШ І-ІІ ст., Струзька ЗОШ І-ІІІ
ст.,  Пилипо-Олександрівська  ЗОШ І-ІІІ  ст.,  Вільховецька  ЗОШ І-ІІІ  ст. Новоушицького
району, Кустовецька ЗОШ І-ІІІ ст. Полонського району, Летавський НВК Чемеровецького
району,  Масівецька  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Хмельницького  району,  Пліщинська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Шепетівського  району, Ліщанська  ЗОШ І-ІІІ  ст.  Ізяславського  району, а  також  на  базі
Хмельницького  колегіуму  імені  В.Р.  Козубняка  та  кафедри  хімічної  технології
Хмельницького національного університету.

В  Кам’янець-Подільському  міському  ЕНЦУМ  працює  56  дитячих  еколого-
натуралістичних  об’єднання,  якими охоплено  945 юннатів  за  16  напрямками:  3  гуртки
народної творчості, 5 гуртків ляльковий театр, 2 гуртки юних екологів, 10 гуртків юних
друзів природи, 3 гуртки юних квітникарів, 2 гуртки юних овочівників,  2 гуртки юних
ентомологів, 4 гуртки юних зоологів, 14 гуртків основ екологічних знань, 1 гурток юних
лісівників-дендрологів,  3  гуртки  знавців  лікарських  рослин,  5  гуртків  юних конярів,  2



гуртки  любителів  домашніх  тварин,  1  гурток  юних  фотонатуралістів,   2  гуртки  основ
ветеринарної медицини, 5 гуртків юних акваріумістів. 

В  Славутському  міському  ЦЕНТУМ  організовано  діяльність  32  гуртків,  якими
охоплено 480 юннатів за 16 напрямками: 3 гуртки захоплюючого лозоплетіння, 2 гуртки
юних  квітникарів-аранжувальників,  2  гуртки  фітодизайну, 2  гуртки  юних  мікологів,  2
гуртки юних лісівників, 2 гуртки юних рослинників, 2 гуртки юних акваріумістів, 2 гуртки
юних друзів природи, 1 гурток рослини - символи України, 2 гуртки чарівного бісеру, 4
гуртки екологічної студії,  1 гурток писанкарства,  2 гуртки саду мого дивосвіт, 2 гуртки
народної творчості, 1 гурток виготовлення іграшок -  сувенірів,  2 гуртки фітотерапії.

В Шепетівському міському ЦЕНТУМ працюють 27 гуртків, їх роботою охоплено
459 за  25 напрямами:  1  гурток  абетки  природи,  1  гурток  школа юного акваріуміста,  2
гуртки писанкарства, 1 гурток «Я пізнаю світ», 1 гурток «В гармонії з природою», 1 гурток
валеології  з  елементами  аніматерапії,  1  гурток   юних  орнітологи,  1  гурток  цікавий
тераріум,   1  гурток лікарських рослин,  1  гурток любителів  домашніх  тварин,  1  гурток
юних охоронців природи,  1 гурток юних кролівників,  1 гурток гуманного ставлення до
тварин, 1 гурток флористика і фітодизайну інтер’єру, 2 гуртки плетіння з верби, 1 гурток
юних  майстрів  народних  ремесел,  1  гурток  юних  квітникарів,  1  гурток  квіткового
аранжування, 1 гурток заповідними стежками рідного краю, 1 гурток юних кінологів, 1
гурток юних хендлерів, 1 гурток народної творчості, 1 гурток юних орнітологів, 1 гурток
декоративного птахівництва,  1 гурток «Захисти себе від ВІЛ».

В Дунаєвецькій райСЮН організовано діяльність 56 гуртків, якими охоплено 958
юннатів  за  30  профілями:  1  гурток  юних  квітникарів-аранжувальників, 2 гуртки  юних
рослинників, 1 гурток юних виноградарів, 2 гуртки лісівників-дендрологів, 1 гурток юних
бджолярів, 1 гурток юних садівників, 2 гуртки юних ентомологів, 1 гурток юних ботаніків,
1 гурток основ біології,   1 гурток основ фізіології рослин, 1 гурток основ гідробіології,  1
гурток  комп’ютерного моделювання  з  хіміко-біологічним нахилом,  2 гуртки  українська
народна  вишивка,  1  гурток   народні  ремесла,  3  гуртки  майстрів-чарівників,  3  гуртки
народна  творчість,  1  гурток  природа  крізь  призму  англійської  мови,  1  гурток
фотонатуралістів,  1 гурток екожурналісти,  2 гуртки юних натуралісти,   6 гуртків  юних
друзів природи, 1 гурток юних друзів-краєзнавців, 3 гуртки цікавої хімії, 2 гуртки основ
інформаційних технологій, 1 гурток юних екологів, 1 гурток охорони природи, 1 гурток
хімія  on-line,  2  гуртки  основ  інформаційних  технологій, 1  гурток  знавців  лікарських
рослин, 1 гурток лікарських рослин. 

В  обласному  ЕНЦУМ  під  час  навчально-виховних  занять  та  масових  еколого-
натуралістичних заходів гуртків знавців лікарських рослин (кер. гуртків Федирчик М.М.) юні
природолюби-дослідники знайомляться з біологічними особливостями лікарських рослин,
їх  фармакологічною  дією,  використанням  у  домашніх  умовах,  вчаться  збирати  та
заготовляти рослини,  які зростають на навчально-дослідній земельній ділянці  закладу і
готувати з них фіточаї. Керівник гуртка в процесі дослідницько-експериментальної  роботи
навчає  своїх  юннатів  спостерігати  за  природою рідного краю,  узагальнювати  отримані
знання  й  застосувати  їх  в  повсякденному  житті. Вихованці  гуртка  активні  учасники
природоохоронних, трудових акцій та операцій, масових еколого-натуралістичних заходів.

Під  керівництвом  досвідченого  педагога-ентузіаста  Бєляєвої  О.М.  на  базі
Шепетівського  МЕНЦУМ  організовано  гурток  юний  хендлер,  навчально-виховна
діяльність  якого  спрямована  на  формування  кінологічної  культури  учнівської  молоді,
забезпечення  потреб  особистості  у  творчий  самореалізації,  підготовку  вихованців  до
активної  громадської  та  професійної  діяльності,  створення  умов  для  організації
змістовного дозвілля відповідно до інтересів, здібностей і обдаровань кожної дитини. 

На навчальних заняттях гуртка педагог знайомить юних природолюбів з історією
виникнення хендлінгу, з  перспективами розвитку, видами та  методами показу собак на
виставках, забезпечує  формування навичок професійного хендлінгу,  практичних умінь
щодо розведення, утримання, сумлінного догляду  та селекції чотириногих друзів.



Керівник гуртка широко застосовує в навчально-виховній діяльності нетрадиційні
методи  і  форми   навчання,  кожне  заняття  гуртка  продумане,  не  схоже  на  попереднє,
відрізняється своєю новизною й оригінальністю, його практична частина є продовженням і
закріпленням теоретичних відомостей, одержаних вихованцями на гуртку. 

Бєляєва  О.М.  успішно  реалізує  особистісно-орієнтований  підхід  до  навчання  та
виховання юних натуралістів, що є запорукою високої результативності участі її гуртківців
у міських, обласних, всеукраїнських  кінологічних виставках та  профільних конкурсах.

Гурток  юних  квітникарів-аранжувальників  організований  на  базі  Дунаєвецької
райСЮН (керівник гуртка Притуляк Н.Д.) є добрим трампліном для глибшого вивчення
барвистого та різноманітного рослинного світу, адже рослини є невід’ємною частиною не
лише  нашого  існування,  а   й  естетичною  прикрасою  оточуючого  світу.  На  гуртку
вихованці  ознайомлюються  під  час  навчальних  занять  з  різними  видами  квітково-
декоративних  рослин,  особливостями  їх  розвитку, використання  в  оформленні.  Творча
робота в гуртках даного дозволяє юним природолюбам  зрозуміти «мову» кожної рослини,
стати співавторами природи, знайомить з прийомами оформлення інтер’єрів приміщень за
допомогою  виробів  з  природної  сировини,  кімнатних  рослин,  оволодіння  різними
напрямками  декоративно-прикладного  мистецтва.  Важливим  є  опанування  основ
дизайнерської  творчості  в  процесі  якої  в  гуртківців  виховується   художньо-образне
сприйняття дійсності, творчий підхід, оригінальність художнього мислення, формування
почуття пропорцій, єдності красивого і корисного. 

Гурткова   робота  спланована  так,  щоб  зацікавити  юних  натуралістів,  як
теоретичним  так  і  практичним  матеріалом,  створити  сприятливі  умови  для  творчої
діяльності  юннатів,  організації  дозвілля,  формування дбайливого ставлення до природи
рідного  краю.  На  навчальних  заняттях  юннати  створюють  різноманітні  квіткові
композиції, міксобордер, оформлюють виставкові стенди та стінгазети, вивчають прийоми
в  оформленні  інтер’єру  приміщень,  території,  клумб,  альпінарію,   складають  плани
озеленення і т.п.

    Еколого-натуралістичний  гурток  юних  екожурналістів  молодшого  і  середнього
шкільного віку  працює  на  базі  Голозубинецької  ЗОШ І-ІІІ  ст.,  Дунаєвецької  райСЮН
( кер. гуртка Байталюк З.В.).

 Метою гуртка є вивчення та  осмислення стосунків  між природою та людиною,
пошук і шляхи їх поліпшення. Заняття журналістикою вирішує одне з головних завдань
виховання -  формування соціально активної  особистості.  Вихованці  гуртка опановують
різні  види діяльності (аналіз тексту, написання творчих робіт, письмові і  публіцистичні
виступи), освоюють потрібні навики для журналіста, вивчають основні ази журналістської
діяльності, розвивають вміння міркувати, спостерігати та аналізувати. Навчально-виховні
заняття у гуртку дають можливість розвивати не тільки гуманітарні вміння, а й знання з
екології, географії, аналізувати екологічні проблеми не тільки світового рівня, а й України
та  рідної  місцевості.   У  плані  роботи  передбачені  екскурсії  -  дослідження,  репортажі,
замітки,  статті,   інтерв’ю,  бесіди,  огляди,  рольові  та  ділові  ігри,  екологічні  засідання,
опрацювання  різних   інформаційних  видань,  участь  у  різних  конкурсах  «Рослинний  і
тваринний  світ  взимку»,  «Історія  розвитку  овочевих  культур»,   участь  в  операціях
«Ялинка»  і  «Годівничка»,  брейн  -ринг  «Майбутні  господарі  землі»,  вікторина  «По
сторінках червоної книги» та багато інших.

В Славутському міському ЦЕНТУМ організовано діяльність гуртка «Захоплююче
лозоплетіння» (кер. Верещук Г.Й.). Під час навчальних занять педагог використовує таку
виховну технологію як проектування, технологію колективних творчих справ. Застосовує
різні  форми і  методи діяльності:  свята,  екскурсії,  розповіді,  години спілкування,  круглі
столи,  що позитивно впливає на формування активної  життєвої позиції,  саморозвиток і
самовиховання,  збагачує світогляд дітей, розвиває естетичне почуття, творчу активність,
вчить вихованців розуміти і  бачити прекрасне,  цінувати його,  створювати це прекрасне
самому. Цього  річ  гуртківці  брали  активну  участь  у  оздобленні  розписами  підсобних



будівель  і  левову  частину  робіт  виконали  самостійно.  Протягом  навчального  року
приймають участь у масових еколого-натуралістичних заходах, Всеукраїнських конкурсах
«Оптимізація  озеленення  територій  навчальних  закладів»,  «Парад  квітів  біля  школи»,
«Новорічна композиція», «Новорічний букет» та нагороджені  дипломами і грамотами. 
2.  Упровадження різних моделей (форм) організації профільного навчання та технологій
навчального процесу.

Профільне  навчання  у  Шепетівському  міському  ЦЕНТУМ  здійснюється  у  різних
формах, які спрямовані на забезпечення умов для підготовки вихованців, учнів, слухачів
до  свідомого  професійного  визначення,  адаптації  тощо.  Профільне  навчання  в  закладі
організовується через: 

- навчальні заняття та самостійну діяльність вихованців (експериментальна робота,
трудова  діяльність,  проведення  моніторингу  довкілля)  і  організацію  екскурсій,
походів, рейдів;

- організацію  участі  вихованців  у  проектах,  профорієнтаційних  іграх,  вправах  та
тренінгах, дослідницькій роботі тощо.

В  навчально-виховному  процесі  закладу  застосовуються  наступні  методи
профільного  навчання:  груповий,  дослідницький,  креативний  методи,  метод  творчих
проектів,  проблемне  навчання,  самоаналіз,  аналіз  професій,  методика  індексів  або
експертна оцінка керівника гуртка, батьків тощо.

Для  успішного  здійснення  профільного  навчання  педагогами  закладу  широко
впроваджуються інноваційні, інтерактивні методи викладання, які сприяють забезпеченню
активної,  зацікавленої  участі  вихованців,  особлива  увага  приділяється  систематичному
використанню  завдань  із  експериментально-дослідницької  діяльності,  проблемно-
пошуковим  ситуаціям,  теорії  розв’язання  винахідницьких  завдань  та  іншим  методам  і
прийомам, що спонукають гуртківців до самовираження, самовизначення та усвідомлення
у виборі майбутньої професії.

Набуттю професійних  навичок сприяє залучення вихованців  гуртків  до діяльності
молодіжної громадської кінологічної організації «Фенікс», яка створена та зареєстрована
на базі  закладу. Діяльність  МГКО «Фенікс» спрямована на  залучення  громадськості  та
молоді до реалізації соціально-громадських проектів.
    Відповідно до Концепції профільного навчання у Кам’янець-Подільському МЕНЦУМ із
гуртківцями здійснюється допрофільна підготовка з метою професійної орієнтації учнів,
проводиться сприяння  усвідомленому вибору ними напряму профільного навчання.
    Вибір профілю навчання для школярів - складна справа. У них практично  немає тих
знань, які необхідні для вибору профілю навчання, професійного самовизначення, знань
про світ професій, про потреби у спеціалістах своєї місцевості, продовження освіти.
    Профорієнтаційна  робота  в  закладі  складалася  з  таких  компонентів:  професійна
інформація,  професійна  діагностика,  професійна  консультація,  професійний  відбір,
професійна адаптація.
    Керівники  гуртків  ЕНЦУМ  працювали  в  даному  напрямку  відповідно  до  вікових
особливостей  учнів.  Протягом  звітного  періоду  педагоги    проводили  діагностику
навчальних  можливостей  вихованців,  рівня  їх  пізнавальних  інтересів  та  професійних
нахилів. З цією метою вони використовували такі методи дослідження:
педагогічні   спостереження  за  рівнем  природної  схильності  до  вивчення  матеріалу
відповідного  профілю,  бесіда,  консультація,  анкетування,  психологічне  і  дидактичне
тестування, вивчення успішності у школі, вивчення темпераменту школяра.
    Педагоги  відвідували  батьківські  збори  в  школах,  де  навчаються  їх  гуртківці,
інформували  батьків  та  учнів  щодо  можливостей  регіональної  освітньої  мережі.
Використовували «освітню карту» про можливості міста і  області  та інформаційні носії
«сайти,  буклети,  листівки,  газети».  Матеріали  щодо  професій  пов’язаних  з  біологією,
рослинництвом, тваринництвом, лісовим господарством,  акваріумістикою розмістили на
стендах в школах міста. 



    Для ефективного інформування учнів  середнього і старшого шкільного віку про певну
професію педагоги закладу використовують її  професіограму, що передбачає  розкриття
таких питань:

- Як називається робота, у чому її суть? (Назва роботи, спеціальності, професії,
посади,  можливого  робочого  місця,  тобто  опис  істотних  характеристик  і
особливостей праці.)

- Яка ефективність і мета роботи?
- Що є предметом праці?
- У який спосіб виконується робота?
- На основі чого вона здійснюється?
- Які критерії оцінки результатів праці?
- Яка кваліфікація потрібна для роботи?
- За допомогою яких засобів виконується робота?
- В яких умовах виконується робота?
- Яка організація праці?
- Яка кооперація праці? (Хто, що і з ким виготовляє?)
- Яка інтенсивність праці?
- Які моменти небезпеки та відповідальності трапляються в процесі роботи?
- Яку  вигоду  дає  робота  працівникові?  (заробітна  плата,  премія,  пільги,

моральне задоволення, суспільне визнання.)
- Які вимоги й обмеження характерні для роботи?

    Під час орієнтації учнів на конкретну професію можливі такі помилки: 
а) поділ професій на «престижні» й «непрестижні»; 
б) ототожнення навчального предмета з професією; 
в) перенесення ставлення до людини - представника професії на саму професію; 
г) вибір професії під чиїмсь впливом; 
ґ) застарілі уявлення про характер праці у сфері матеріального виробництва.

    Педагогічні  працівники  закладу  намагалися  виправити  таку  ситуацію,  пояснити
вихованцям   у  чому  їх  помилки,  надавали  дітям  психолого-педагогічну  допомогу  у
прийнятті  рішення  щодо   вибору профілю навчання  та  створення  умов для готовності
підлітків до соціального професійного і культурного самовизначення в цілому.
    Маючи  можливість  займатися  в  позаурочний  час,  вихованці   задовольняють  свій
широкий  спектр  особистісних  інтересів,   кожному  з  них це  допомагає  утвердитися  у
виборі  напряму  профільного  навчання  чи  відмовитися  від  нього,  пізнати  себе,
підготуватися до соціального, професійного і культурного самовизначення.

3. Методичне забезпечення навчально-виховного процесу
Важливим етапом для розкриття  здібностей і  творчого потенціалу особистості,

свідомого вибору ними майбутньої професії  та набуття життєвого досвіду є навчання у
гуртках.  Під час навчально-виховного процесу педагоги  виявляють обдарованих дітей,
залучають їх до роботи в наукових товариствах, орієнтують на вивчення певних галузей
наук.  Успіх  цієї  роботи  в  значній  мірі  залежить  від  рівня  методичної  підготовки
педагогічних працівників закладу.

Протягом 2014 року методична діяльність педпрацівників закладу була направлена
на  оновлення  змісту  методичного  забезпечення  розвитку  педагогічної  та  професійної
майстерності  педагогічних  працівників,  створення  умов  для  їх  професійного
удосконалення.  

Для  забезпечення  навчально-виховного  процесу  учнівської  молоді,  з  метою
залучення школярів до активної дослідницької та природоохоронної діяльності, активізації
навчальної і пропагандистської роботи з питань охорони природи, удосконалення форм і
методів  трудового  навчання,  виховання  та  формування  екологічної  культури
підростаючого  покоління  педагогічним  працівникам  області  протягом  року  в
позашкільному закладі було підготовлено цілий ряд методичних порад та рекомендації.



У 2014 році в усі навчальні заклади області було безкоштовно передано навчальний
посібник-довідник «Гриби Хмельниччини», підготовлений педпрацівниками закладу. 

Творчою  групою  «Експеримент»  обласного  ЕНЦУМ  у  2014  році  було
підготовлено змістовні матеріали з досвіду роботи на Всеукраїнській виставці-презентації
«Інноватика в сучасній освіті», міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти».

Методична  робота   в  Шепетівському  міському  ЦЕНТУМ  спрямована  на
вдосконалення  навчально-виховного  процесу,  запровадження  нових  форм  і  методів
діяльності, підвищення майстерності педагогічних працівників. 

Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в МЦЕНТУМ передбачає:
-  вивчення умов забезпечення психічного і  фізичного здоров'я  вихованців;   набуття

ними життєвого досвіду, умінь та навичок, необхідних  для подальшого навчання; 
-  створення  умов для розвитку вихованців  та  їх  участі  у  творчих,  інтелектуальних,

спортивних конкурсах і змаганнях через реалізацію програми «Обдарована дитина».
- вивчення стану навчально-виховного процесу, ефективності створених організаційно-

педагогічних систем; 
- формування творчого та інноваційного педагогічного середовища;
- впровадження новітніх педагогічних технологій, кращого педагогічного досвіду; 
- підготовка навчально-методичних матеріалів;
- проведення науково-методичних заходів; 
- консультативна допомога педагогам, методична підтримка їх професійної діяльності. 
- залучення педагогів до науково-експериментальної роботи, розроблення науково та

навчально-методичних матеріалів;
- забезпечення участі педагогів у творчих групах, конкурсах професійної майстерності,

конференціях, семінарах, майстер-класах.
4.  Створення  на  базі  облЕНЦ  та  інших  закладів  освіти  експериментальних

педагогічних  майданчиків,  апробація  новітніх  педагогічних  технологій,  впровадження
нетрадиційних методик навчання й виховання.

Два  десятиліття  поспіль  діє  в  Хмельницькому  обласному  еколого-
натуралістичному центрі  учнівської молоді  експериментальний майданчик Національної
академії  педагогічних  наук  України.  Плідно  співпрацюючи  з  науковцями,  натуралісти
Хмельницької  області  успішно  реалізували  два  науково-освітні  проекти  «Позашкільна
освіта  -  науково-методичне  забезпечення  екологічної  освіти  та  морально-духовного
виховання дітей,  учнівської  і  студентської  молоді» та «Формування творчої  і  соціально
активної  особистості  засобами  телекомунікаційних  проектів  у  позашкільному
навчальному закладі».

За період реалізації завдань науково-освітніх проектів для учнівської молоді було
надруковано  17  змістовних  навчальних  посібників  природничо-краєзнавчого  змісту
загальним  тиражем  понад  25  тисяч  примірників  і  безкоштовною  передачею  їх
хмельницькими юннатами в заклади освіти усіх регіонів Хмельницької області. 

Наступним  яскравим  прикладом  продовження  творчої  співпраці  педагогів,
школярів,  науковців,  юних  дослідників  та  любителів  природи  рідного  краю  стало
підготовка  В.Д.  Говоруном  та  О.О.  Тимощуком,  на   основі  проведення  еколого-
краєзнавчого конкурсу на мікологічну тематику, навчально-методичного посібника «Гриби
Хмельниччини» з детальним описом 160 їстівних, умовно їстівних, неїстівних і отруйних
грибів, який  надрукували у 2014 році.

Хмельницькими натуралістами спільного з НАПН України успішно реалізується
науково-освітній проект «Формування творчої і соціально активної особистості засобами
телекомунікаційних проектів у позашкільному навчальному закладі».

Створення  матеріальної  бази  і  її  раціональне  використання  для  потреб  еколого-
натуралістичної  роботи,  де  раціонально  поєднувалась  розумова  і  фізична  праця  дітей,
істотно вплинуло на модернізацію навчально-виховного процесу та навчально-методичну
діяльність  закладу,  стало  для  керівників  і  педагогів  шкіл  та  позашкільних  закладів,



методичної  служби  райво  і  міськупро  очевидним  переконливим  аргументом
інноваційності  і  прогресивності  в  освітньому  середовищі  інформаційно-
телекомунікаційних технологій та їх необхідності.

Діяльність  педагогічного  експериментального  майданчика  систематично
презентувалася на національних та міжнародних освітянських виставках і конкурсах і була
відзначена рядом Почесних грамот та Дипломів Міністерства освіти і науки, Національної
академії педагогічних наук України.

Передовий педагогічний досвід Хмельницького ОЕНЦУМ уже запроваджується в
інших позашкільних навчальних закладах України.

5. До вузівська та допрофесійна підготовка; кількість вихованців, учнів, слухачів,
які  вступили  до  вузів,  кількість  учнів,  підготовлених  до  певної  профільної  професійної
діяльності.

Змістовних  компонентом  профорієнтаційної  роботи  педагогів-  натуралістів  з
участю вчителів-біологів є професійне просвітництво.

Професійне  просвітництво  проводять  із  застосуванням  розповіді,  бесіди  про
професії,  пов’язані  з біологією, екологією, валеологією і т.п.   Керівники гуртків  закладу
знайомлять своїх вихованців з рядом професій при вивченні програмного матеріалу.

Профорієнтаційна робота педагогів Дунаєвецької СЮН включає  такі компоненти:
професійна  інформація,  професійна  діагностика,  професійна  консультація,  професійний
відбір, професійна адаптація.

Професійна інформація - психолого-педагогічна система формування в особистості
активної  профорієнтаційної  позиції,  що  відповідає  суб'єктивним  і  об'єктивним  умовам
вільного  та  свідомого  професійного  самовизначення  особистості.  Вона  дає  школярам
змогу ознайомитися з різними професіями, зі змістом трудової діяльності в галузі кожної з
них, з вимогами, які  ці професії  висувають до людини, а також з тим,  де ними можна
оволодіти.  Завдяки  такій  допомозі  учні  виявляють  свої  індивідуальні  схильності,
психофізіологічні можливості, вміння зіставити їх з вимогами тієї професії, до якої вони
мають  інтерес  і  нахили,  щоб  прийняти  правильне  рішення  про  свою  придатність  до
професійної діяльності в обраній галузі праці.

Професійна діагностика -  система психологічного вивчення особистості  з  метою
виявлення її професійно значущих властивостей і якостей.

Професійна  консультація  -  надання  особистості  на  основі  її  вивчення  науково
обґрунтованої допомоги щодо найоптимальніших для неї напрямів і засобів професійного
самовизначення.

Професійна  консультація,  метою  якої  є  навчити  школярів  прийомів  самооцінки
своїх якостей, щоб встановити їх відповідність вимогам професії. Мріючи про ту чи іншу
професію, учнівська молоді  має водночас замислюватися,  чи справді  вони годяться для
такої роботи. Щоб дати відповідь на це питання, учні мають знати вимоги професії до її
носія, які   розроблено до багатьох професій.

Саме тому керівники гуртків закладу працюють в даному напрямку відповідно до
вікових  особливостей  школярів.  Так  керівники,  які  працюють  з  учнями  8-11-х  класів,
протягом  року  проводили  діагностику  навчальних  можливостей  вихованців,  рівня  їх
пізнавальних інтересів та професійних нахилів. З цією метою вони використовували такі
методи дослідження:
-  педагогічні   спостереження  за  рівнем  природної  схильності  до  вивчення  матеріалу
відповідного профілю;
- бесіда;
- консультація;
- анкетування;
- психологічне і дидактичне тестування;
- вивчення успішності у школі;
- вивчення темпераменту школяра.



Маючи  можливість   займатися  в  позаурочний  час  у  різних  профілях  гуртків,
вихованці  задовольняють свій широкий спектр особистісних інтересів,  кожному  з них це
допомагає утвердитися у виборі напряму профільного навчання чи відмовитися від нього,
пізнати себе, підготуватися до соціального, професійного і культурного самовизначення.

6. Інтеграція діяльності з навчальними закладами нового типу (ліцеями, гімназіями,
коледжами).

Хмельницький обласний ЕНЦУМ продовжує співпрацювати з багатопрофільним
технологічним ліцеєм, гімназією № 2, міським колегіумом ім. В. Козубняка, НВК № 7,
НВК  №  4,  ЗОШ  №  15,  обласним  спеціалізованим  ліцеєм-інтернатом  поглибленої
підготовки в галузі науки, учні яких неодноразово приймають участь в масових еколого-
натуралістичних заходах та діяльності МАН.

З  метою  розвитку  співробітництва  з  навчально-виховними  закладами,
громадськими  організаціями,  управліннями,  фондами,  товариствами  Дунаєвецька
райСЮН продовжує співпрацю, поновлює існуючі та складає нові угоди. 

Цього року було виконано 242 науково-дослідницькі роботи з біології.
Робота на навчально-дослідних земельних ділянках.
1. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів в області, з них - тих, що мають

НДЗД. Кількість НДЗД при загальноосвітніх навчальних закладах, що відповідають і не
вілповідають Положенню.

Згідно  з  цифровими  інформаційно-аналітичними  даними  в  області  є  789
загальноосвітніх  навчальних  закладів,  з  них  621  навчальних  закладів,  що  мають
навчально-дослідні  земельні  ділянки,  які  відповідають  Положенню,  загальна  площа  їх
складає 1737 га, в тому числі в ЗОШ І ст. - 26, ЗОШ І-ІІ ст. - 260, ЗОШ І-ІІІ ст. - 335.

2. Кількість позашкільних навчальних закладів, з них , що мають НДЗД і не мають,
відповідають і не відповідають Положенню про НДЗД. Кількість НДЗД при позашкільних
навчальних  закладах,  що  відповідають  і  не  вілповідають  Положенню.  Порівняти  з
минулим роком.

В  області  функціонує  5  позашкільних  закладів  еколого-натуралістичного
спрямування:  Хмельницький  обласний  ЕНЦУМ  (НДЗД  відповідає  Положенню),
Кам’янець-Подільський міський ЕНЦУМ (НДЗД відповідає  Положенню),  Шепетівський
міський ЦЕНТУМ (НДЗД відповідає Положенню), Славутський міський ЦЕНТУМ (НДЗД
не повністю відповідає Положенню), Дунаєвецька райСЮН (НДЗД не повністю відповідає
Положенню).

3. Кращі приклади дослідницької роботи
Учні Білогородської ЗОШ І-ІІІ ст. Ізяславського району в цьому навчальному

році  провели  цікавий   дослід:  «Вплив  різних  способів  посіву  на  врожай  ячменю
сорту «Аскольд».  Дослід проводився в трьох варіантах і двох повторностях:

І варіант - рядковий посів з шириною міжрядь 15см (к);  
ІІ варіант - вузько рядковий посів з шириною міжрядь 7,5см (д);
ІІІ варіант - перехресний посів шириною міжрядь 15х15см (д).
Насіння ячменю висівалося сівалкою на глибину 3-4см. 
Площа ділянки - 36м2:
- контрольної ділянки: 12м2;
- дослідної ділянки: 12м2;
- дослідної ділянки: 12м2.
В  процесі  досліду  було  вивчено  біологічні  особливості  ячменю  як

піддослідної культури, проведено спостереження за його ростом і розвитком.
По  завершенню  досліду,  після  збору  урожаю  зерна  і  перерахунку  його  на

гектар площі встановлено, що найкращим способом посіву є вузькорядковий посів
(контроль  -  29,2  ц/га,  перехресний  посів  -  33,3  ц/га,  вузькорядковий посів  -  45,8
ц/га).  Це  пояснюється  тим,  що  рослини  мають  достатньо  площу  живлення,  не
затіняються і не конкурують між собою і дають гарний урожай. 



В  Рудковецькій  ЗОШ  І  - ІІ  ступенів  Новоушицького  району  проводиться
експеримент  з  оптимізації  висадки,  догляду  і  збирання  полуниці  (сорт
«Кардинал»).

І - спосіб: висадка куща у відкритий грунт;
ІІ - спосіб: висадка куща під агроволокно.
І  спосіб  є  традиційним  і  широко  застосовується  до  теперішнього  часу,  ІІ

спосіб  є  більш затратним  на  початковій  стадії,  але  цілком  себе  виправдовує  при
подальшому догляді, боротьби з бур’янами, шкідниками тощо.

При висадці під агроволокно:
-  за  грядкою  легше  доглядати  (відсутність  бур’янів,  «вуса»  полуниці  не

приростають до ґрунту;
- на грядці практично відсутні слимаки (волога затримується знизу волокна);
- легко збирати урожай, плоди не брудні і не пошкоджені шкідниками;
- на грядці не поселяються мурахи.
Юні дослідники Котюржинецької ЗОШ І-ІІ ст. Красилівського району у 2014

році  провели  у  квітково-декоративному  відділку  НДЗД  ряд  цікавих  дослідів  з
тюльпанами  (вплив  підживлення  на  строки  зацвітання,  тривалість  цвітіння  та
збільшення  розмірів  та  кількості  цибулин)  і  півоніями  (визначення  кращого
способу розмноження півонії). 

Заслуговує на увагу дослідницька робота спрямована на пропаганду ведення
біологічного  землеробства:  «Боротьба  з  шкідниками  картоплі  біологічними
методами» - Славутський міський ЦЕНТУМ, «Використання відвару листя і стебел
помідорів  в  боротьбі  з  шкідниками  капусти»  -  Котюржинецька  ЗОШ  І-ІІ  ст.
Красилівського району.

Вихованці  Шепетівського  МЦЕНТУМ  займались  проводенням  досліду:  «
Інтродукція  рідкісних  видів  Scopolia»,  мета  досліджень  -  розробка  наукових  основ
інтродукції,  культивування  й  практичного застосування  видів  роду  Scopolia.  В процесі
досліджень прийшли до висновків: 
 - онтогенез  S. carniolica в умовах Західного Поділля проходить повністю і дає повноцінні
генеративні  особини  із  значною  зеленою  масою  та  кореневою  системою,  які
використовуються як сировина; 
- найпродуктивніші за масою коріння та вегетативної і репродуктианої маси є рослини 4-6
року розвитку;
-   розмноження  S.  carniolica  в  умовах  Західного  Поділля  можливе  насінням.  Насінна
продуктивність висока;
-  врожайність  складає  10  г  на  одну  генеративну  особину,  6-7,4  ц/га.  Також  можна
проводити  розмноження  рослин  поділом  кореневища.  S.  carniolica  в  умовах  Західного
Поділля не вражається хворобами і не потребує обробітку від шкідників;   
-  інтродукція  S.  carniolica  в  Західному Поділлі  є  перспективною,  тому  можна  цей  вид
впроваджувати в промислову культуру.

4.  Стан  теплиць,  використання  їх у навчально-виховному процесі.  Дослідницька
робота у теплицях

По цифровими даними, в області налічується 34 навчальних теплиць, площею 1737
кв. м.

Навчальна   теплиця  є  тим  робочим  місцем   юних  природолюбів,  де  у  процесі
дослідницької  роботи  виховуються  спостережливість,  уміння  самостійно  проводити
нескладні  дослідження,  творчо  вирішувати  ряд  завдань.  Робота  в  теплиці  сприяє
вихованню в гуртківців інтересу і любові до природничих наук, сільського господарства,
професійно  орієнтує.  Юннати  залюбки працюють  у  теплиці  і  одночасно  відпочивають,
самі себе забезпечують розсадою помідорів, капусти, перцю тощо. 

Дослідницька робота у навчальній теплиці направлена на те, щоб гуртківці закладу
оволоділи  методами  управління  мікрокліматом  (освітлення,  вологість,  температурний



режим  та  ін.),  навиками  роботи  в  закритому  ґрунті  і  змогли  їх  раціонально
використовувати.

Юннати  Хмельницького  ОЕНЦУМ  вирощували  у  теплиці  розсаду  помідорів,
баклажанів,  солодкого перцю. Вирощувався  посадковий матеріал  квітково-декоративних
рослин, які в подальшому були використані для висадки на НДЗД та озеленення території
Центру.

У Кам’янець-Подільському  МЕНЦУМ  створено теплицю площею 112 м2 , яка  дає
велику  можливість   в дослідницький  роботі  на  закритому  ґрунті,  успішно  розв'язати
завдання  внутрішнього  і  зовнішнього  озеленення  не  тільки  екологічного  центру,  але
багатьох шкіл і дитячих садочків. 

За звітній період вирощено 3000 однорічних квітково-декоративних рослин та 250
горшків кімнатних рослин, вирощено і реалізовано квітково-декоративних рослин на суму
520  гривень.  Вихованці  гуртків  юні  квітникарі  заклали  та  провели  експериментальні
дослідження:
-  «Виявлення  кращих  строків  і  способу  вегетативного  розмноження  кімнатних  та
лікарських рослин (пеларгонія, традесканція, сенполія, лаванда, розмарин)»;
- «Виявлення кращих строків і способів посіву кімнатних рослин»;
- «Вплив низьких температур на укорінення та строки цвітіння під час ранньої вигонки
тюльпанів»;
- «Виявлення кращих строків і способів посіву петрушки, кропу»;
- «Вплив загартування розсади овочевих рослин на ураження чорною ніжкою».

5. Кількість та зміст роботи творчих об’єднань з садівництва.
В закладах освіти області відповідно до цифрових інформаційно-аналітичних даних

організовано  діяльність  63  гуртки  юних  садівників,  зокрема:  31  творчих  об'єднань
старшого шкільного віку та 32 - середнього шкільного віку.

У  Миньковецькому  навчально-виховному  комплексі  «Дошкільний  навчальний
заклад-середня  загальноосвітня  школа  І-ІІІст.  Славутського  району  групою  юннатів
проводиться робота по догляду за шкільним плодовим садом: обрізування, омолодження,
боротьба з шкідниками. Основні плодові дерева - яблуні літніх(Папіровка, Білий налив,
Боровинка),  осінніх(Антонівка  звичайна,  Пепінка)  і  зимових(Кальвіль  сніговий,  Ренет
Симиренка, Джонатан) сортів.

Юннатами Славутського МЕНЦ у 2013-2014 роках закладено молодий плодовий
сад  та  шкілку,  на  шкілці  посаджено  калину,  жасмин,  бузок,  тую  західну,  тюльпанове
дерево, сосну жовту, самшит вічнозелений, форзицію, агаву японську, чорничне дерево,
тую конусоподібну, акацію декоративну та інші.

6. Зв’язки з вченими, фахівцями, аматорами
Хмельницький  ОЕНЦУМ  продовжує  співпрацювати  з  Державними

підприємствами дослідних господарств «Шарівка» (с. Шарівка Ярмолинецького району),
«Зоря»  (с.  Пирогівці  Хмельницького  району),  «Пасічне»  (с.  Пасічна  Старосинявського
району),  дослідною  станцією  «Самчики»  (с.  Самчики  Старокостянтинівського  району)
Хмельницького інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних
наук України, Славутською селекційною сортовипробувальною станцією. 

Крім  того,  ХОЕНЦУМ  співпрацює  з  кандидатом  біологічних  наук,  деканом
природничого  факультету,  доцентом  кафедри  біології  та  методики  її  викладання
Кам’янець-Подільського національного університету ім.  Івана Огієнка Матвєєвим М.Д.,
головним  управлінням  агропромислового  розвитку  Хмельницької  ОДА,  відділом
організації виробництва, маркетингу продукції рослинництва та тваринництва.

Кам’янець-Подільський  МЕНЦУМ підтримує  тісні  зв'язки  з  науково-дослідними
закладами,  вченими  міста,  квітникарями-любителями  та  городниками.  Дослідницька
робота  в  зоолого-тваринницькому  відділі  проводиться  згідно  до  рекомендацій,
розроблених    спільно  з   викладачами біотехнологічного та агрономічного факультетів
Подільського аграрного університету:



- кафедрою переробки продукції  тваринництва - кандидат сільсько-господарських  наук
Блюсюк С.М.
-  кафедрою  переробки  продукції  тваринництва-  кандидат  сільсько-господарських  наук
Харкавлюк В.Є.
-   кафедрою землеробства - кандидат с/г наук Рарок В.П.
-   кафедрою землеробства - доктор с/г наук Рихлівський І.П.
-   кафедра  садівництва  - кандидат с/г наук Довід А.В.
-   кафедра овочівництва - доктор с/г наук  Овчарук В.В
     Праця  юннатів  пов'язана  з  вивченням,  збереженням,  інтродукцією  рідкісних  та
реліктових рослин, занесених в Червону книгу України, які зростають на території НІШ
"Подільські  Товтри".  Так,  під  керівництвом кандидата  біологічних  наук,  зав.  кафедрою
біології,  географії  та  екології,  працівника  НІШ "Подільські  Товтри"  -  Любінської  Л.Г.,
створена Червона гірка, де зростають 16 видів Червонокнижних рослин.
    Юні  орнітологи являються  членами товариства УТОП. Свої  наукові  спостереження
проводять  під  керівництвом  вченого-орнітолога,  кандидата  біологічних  наук,  декана
факультету екології - Матвєєва М.Д.

7. Участь в конкурсах дослідно-експериментального спрямування, виставки, свята
тощо (мета заходу, кількість учасників, результати). Участь у всеукраїнських профільних
заходах (кількість учасників та кількість призових місць)

Згідно  інформаційних  даних  протягом  року  в  області  працювало  10  учнівських
аграрних трудових об’єднань за профілями: садівництво, польові культури, плодово-ягідні
культури, рослинництво, лікарські рослини, в них 

15  жовтня  2014  року  на  базі  Хмельницького  ОЕНЦУМ  відбулась  VIII  обласна
дитяча  науково-практична  конференція  натуралістів  Хмельниччини з  питань  виконання
учнями творчих індивідуальних дослідницько-експериментальних робіт під керівництвом
науковців  та  досвідчених  фахівців  народного  господарства  в  галузі  природничих  наук
(біології, екології, біохімії), сільського і лісового господарства.

Як і в попередні роки, на захід в Хмельницький ОЕНЦУМ прибули десятки юних
експериментаторів і дослідників природи з різних регіонів області. Переважна їх більшість
продемонстрували  високий  рівень  змістовності  і  творчості  виконання  індивідуальних
науково-дослідницьких  робіт,  активно  дискутували  з  науковцями  та  консультантами,
дивуючи їх своїми знаннями і результатами досліджень і експериментів, отримували від
них поради й настанови, обмінювались думками, враженнями і досвідом роботи. Тут усі
школярі та юннати, відповідно до рівня виконання представлених на конференції творчих
науково-дослідницьких  робіт,  заслужено  здобували  визнання  власних  досягнень  і
отримували заслужені нагороди від Хмельницького ОЕНЦУМ.

Ряд  учнів і  вихованців  закладів  освіти  області  Хмельницький обласний еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  нагородив  Грамотами  за  високий  рівень
виконання і змістовність творчої науково-дослідницької роботи,  продемонстровані  ними
глибокі знання і творчий підхід та активну участь в обласній дитячій науково-практичній
конференції:
Секція сільського господарства:
- Мельник Анну Леонідівну, ученицю 11 класу Довгалівської ЗОШ І-ІІІ ст. Білогірського
району  (тема  роботи  «Вплив  строків  та  характеру  прищипування  малини  на  її
плодоношення»);
- Григор’єва Максима Олеговича, вихованця гуртків «Основи комп’ютерного моделювання
з  хіміко-біологічним  нахилом»  Дунаєвецької  районної  станції  юних  натуралістів  (тема
роботи  «Вплив  стимулятора  росту  «Емістим  С»  на  ріст  та  продуктивність  цукрового
буряка»);
-  Фещука Євгенія  Вадимовича,  учня 9 класу Радошівського НВК Ізяславського району
(тема роботи «Вплив годівлі корів на якість молока»);



-  Кисилівську  Юлію  Станіславівну, ученицю  10  класу  Грушківського  НВК Кам'янець-
Подільського  району  (тема  роботи:  «Вплив  величини  сіянки  на  урожайність  цибулі
ріпчастої в умовах Придністров’я»);
-  Бендюжко Ольгу Іванівну, ученицю 11 класу Волицької  ЗОШ І-ІІІ  ст. Красилівського
району  (тема  роботи:  «Перспективні  сорти  озимої  пшениці  вітчизняної  та  зарубіжної
селекції та їх вплив на продуктивність культури»);
- Мартинюка Тараса Олександровича, учня 9 класу Цвітоського НВО Славутського району
(тема роботи «Вплив підгодівлі кролів на приріст молодняка різних порід»);
-  Кулачок  Катерину  Володимирівну, ученицю 11 класу Ярмолинецького технологічного
ліцею (тема роботи «Нові технології у вирощуванні картоплі»);
-  Пермінова  Дмитра  Олександровича,  вихованця  гуртків  «Юні  квітникарі-
аранжувальники» Славутського міського еколого-натуралістичного центру школярів (тема
роботи: «Вплив прогрівання насіння на врожай огірків сорту «Паркер»);
- Лазарчук Дарину Сергіївну, ученицю 10 класу Старокостянтинівського ліцею ім. М.С.
Рудяка  (тема  роботи:  «Генетична  різноманітність  картоплі  -  основа  для  селекції  на
стійкість до біотичних і абіотичних чинників середовища»).
Педагогів,  які  забезпечили  високий  рівень  знань  цих  школярів-учасників  заходу  та
підготовлених  ними  наукових  дослідницько-експериментальних  робіт,  Хмельницький
ОЕНЦУМ  представив  на  відзначення  Грамотами  Департаменту  освіти  і  науки
Хмельницької ОДА.

8.  Методичне  забезпечення  роботи  на  навчально-дослідній  земельній  ділянці:
тематичні  семінари,  науково-практичні  конференції,  виїзди,  консультації,  методичні
розробки, видавнича діяльність 

Педагогічні  працівники Хмельницького ОЕНЦУМ регулярно надають методичну
допомогу вчителям біології, методистам, керівникам гуртків, завідувачам НДЗД з питань
організації роботи на шкільній ділянці.

Педагогічні працівники Хмельницького ОЕНЦУМ готують методичні розробки на
допомогу  керівникам  гуртків,  вчителям  біології  з  питань  дослідницько-натуралістичної
роботи.

На  базі  ХОЕНЦУМ  регулярно  проводяться  семінари  для  методистів  районних,
міських еколого-натуралістичних центрів,  методистів районних відділів освіти, керівників
гуртків  з  питань  організації  і  проведення  роботи  на  навчально-дослідних  земельних
ділянках, тематиці і змісту дослідницької роботи.

9.  Вивчення  та  поширення  кращого  досвіду  роботи  на  навчально-дослідній
земельній ділянці.

В Малочернятинській ЗОШ І-ІІІ  ст. Старокостянтинівського району є навчально-
дослідна земельна ділянка (не повністю відповідає Положенню) загальною площею 0,81га
(завідуюча ділянкою Мазуркевич А.А. - вчитель біології),  також у школі працює гурток
еколого-натуралістичного профілю «Юний картопляр» на громадських засадах.  

Дослідницько-експериментальна  робота  школярів   на  НДЗД  спрямована  на
закладання і проведення нескладних короткотривалих дослідів на різноманітну тематику:
«Вплив розмірів посадкового матеріалу на урожай картоплі»; «Вплив строків висівання га
врожай  буряків»;  «Сортовизначення  квасолі  овочевої  звичайної»,  що  формує  у  дітей
спостережливість, вміння робити висновки й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Під час навчально-виховних занять гуртка «Юний картопляр», гуртківці закріплюють
набуті теоретичні знання на уроках біології, оволодівають методами польових досліджень,
ведуть самостійні спостереження, вивчають та проводять агротехнічні заходи по догляду і
вирощуванню рослин, закладають елементарні досліди. 



Робота  аграрних  учнівських  об’єднань,  учнівських  виробничих  бригад  та
інших форм учнівських трудових об’єднань.

1.  Кількість  та  профільність  творчих  учнівських  об’єднань,  УВБ.  Порівняння  з
минулим роком.

В  навчальних  закладах  області  згідно  з  цифровими  інформаційно-аналітичними
даними в 2014 році організовано діяльність 10 учнівських аграрних трудових об'єднань, в
них працювало 368 учнів, площа закріпленої за ними землі становила 21,78 га., тоді, як в
2013  році  в  області  було  організовано  діяльність  22  учнівських  аграрних  трудових
об'єднань, якими було охоплено 374 учнів, за якими закріплено 47 га землі.  

2. Заходи по відродженню і розвитку аграрних учнівських об’єднань.
З 9 вересня  по 11 вересня 2014 року делегація  учнівського трудового аграрного

об’єднання  Летавського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів,  ліцей»  Чемеровецького  району  представляла  Хмельниччину  на  VІІ
Всеукраїнському  зльоті  учнівських  виробничих  бригад,  трудових  аграрних  об’єднань
школярів, що відбувався на базі навчальних закладів Рівненської області.

Під час проведення зльоту його учасниками було проведено:
- презентацію виставки «Щедрість рідної землі»,
- відкритий творчий звіт аграрних учнівських об’єднань,
- конкурс-захист  науково-дослідницьких  робіт  у  секціях  «Рослинництво»,

«Овочівництво», «Садівництво»,
-  практикум  для  керівників  делегацій  «Трудове  виховання  та  навчальне

дослідництво в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах як засіб ефективної
діяльності аграрних учнівських об’єднань на навчально-дослідних земельних ділянках»,

-  Макаренківські  читання  «Ціннісно-трудова  основа  педагогічної  системи  та
методики виховання в дитячому колективі А.С. Макаренка».

Згідно  з  результатами  участі  нашої  делегації  у  VII  Всеукраїнському  зльоті
учнівських  виробничих  бригад,  трудових  аграрних  об’єднань  школярів,  нагороджено
Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства
освіти  і  науки  України  за  зайняте  ІІІ  місце  трудове  аграрне  об’єднання  Летавського
навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,  ліцей»
Чемеровецького району.

Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді також
нагороджено  колектив  вихованців  учнівського  трудового  аграрного  об’єднання
Летавського навчально-виховного комплексу за плідну участь у виставці «Щедрість рідної
землі»,  а учня 11 класу Летавського НВК Чорного Сергія - за роботу «ЕМ-технології  у
вирощуванні  сільськогосподарських  культур»  та  активну  участь  у  роботі  секції
«Рослинництво».

За  ефективну  роботу  трудового  аграрного  об’єднання  та  залучення  учнівської
молоді  до  високорезультативного  сільськогосподарського  дослідництва  надано  Подяку
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Подущак  Антоніні
Василівні, керівнику трудового аграрного об’єднання.

Це не перший успіх на всеукраїнському рівні юних летавських господарів землі та
їх педагогів, учнівська виробнича бригада яких впродовж багатьох років своїми знаннями,
трудовими навичками і здобутками гідно представляє навчальні заклади Хмельниччини та
добре знана в різних регіонах України.
3. Методичне забезпечення профільного напрямку.
4. Матеріально-технічна база трудових об’єднань учнів.
5. Зміст роботи, профорієнтація 

На  базі  Великожванчицького  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  аграрно-технічний  ліцей»
Дунаєвецького району організовано діяльність учнівської виробничої бригади. 



Заклад має  угоди на творчу співпрацю з вищим професійним училищем №36 с.
Балин,  Новоушицьким  технікумом  механізації  сільського  господарства,  Подільською
державною аграрно-технічною академією.

Відповідно до угод, ліцей спільно із цими закладами здійснює аграрну освітню і
професійну орієнтацію школярів, а також організовує науково -дослідницьку роботу учнів.

Для  ефективності  навчально-виховного  процесу  в  ліцеї  є  НДЗД;  лабораторія
тракторознавства,  виробнича слюсарна майстерня та майстерня для навчання керування
трактором.

 Робота учнівських лісництв, дендрологічний напрям.
1.  Кількість  та  профільність  творчих  учнівських  об'єднань,  учнівських  лісництв.

Характеристика двох найкращих із них.
Учнівські лісництва є однією з ефективних форм здійснення трудового навчання і

виховання,  формування  в  учнів  екологічної  культури,  стимулювання  творчого
самовдосконалення юних лісівників-дендрологів, сприяння самовизначенню в майбутній
професії, залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з біології,
екології і лісового господарства. 

Діяльність учнівських лісництв здійснюється за такими напрямами: охорона лісу;
відновлення  лісових  ресурсів;  раціональне  використання  лісу;  дослідницька  робота,
проведення фенологічних спостережень.

В області працюють 43 учнівських лісництва, за якими закріплено понад 1205 га
землі та об’єднують  1386 учнів

Мережа учнівських лісництв Хмельницької області складає: Білогірський район - 0,
Віньковецький  - 1  (Пилипо-Олександрівське  у.л.),  Волочиський  - 0,  Городоцький  - 1
(Іванковецьке у.л.), Деражнянський - 2 (Богдановецьке та Загінецьке у.л.), Дунаєвецький -
2  (Миньковецьке  та  Малієвецьке  у.л.),  Ізяславський  - 1  (Михлянське  у.л.),  Кам'янець-
Подільський - 1 (Кадиєвецьке у.л.), Красилівський - 1 (Антонінське у.л.), Летичівський - 3
(Грушковецьке, Бохнянське, Козачківське у.л.), Новоушицький - 3 (Струзьке, Куражинське,
Зеленокуриловецьке у.л.), Полонський - 0, Славутський - 7 (Старокривинське, Цвітоське,
Жуківське,  Варварівське,  Головлівське,  Клепачівське,  Мирутинське  у.л.),
Старокостянтинівський-1 (Сковородківське у.л.), Старосинявський - 1 (Дашковецьке у.л.),
Теофіпольський - 0, Хмельницький - 2 (Пархомовецьке та Масівецьке у.л.), Чемеровецький
- 4  (Вишнівчицьке,  Жабинецьке,  Гуківське  у.л.),  Шепетівський  - 3  (Полянське,
Пліщинське,  Корчицьке  у.л.),  Ярмолинецький  - 0,  м.  Нетішин  - 3  (у.л.  міського
краєзнавчого центру, ЗОШ № 1, ЗОШ № 4 ), м. Славута - 5 (у.л. міського ЦЕНТУМ, ЗОШ
№ 4, ЗОШ № 7, ЗОШ № 3, ЗОШ № 1), м. Старокостянтинів - 0, м. Хмельницький - 2 (у.л.
гімназії № 2 та НВК № 4), м. Шепетівка - 1 (НВО № 3). 

Особливої  уваги  заслуговує  робота  учнівських  лісництв  Шепетівського,
Ізяславського, Камянець-Подільського, Чемеровецького районів.

З  метою  організації  навчально-виховного  процесу  в  усіх  учнівських  лісництвах
запроваджено навчальні  програми з основ лісового господарства,  створено й обладнано
кабінети та куточки охорони природи та лісової справи для проведення теоретичних та
практичних занять. Зміцнення матеріально-технічної бази діяльності учнівських лісництв
сприяють  управління  лісового  господарства,  лісгоспи.  На  розвиток  мережі  учнівських
лісництв  значно  вплинуло  проведення  паспортизації  учнівських  лісництв,  конференцій,
конкурсів, трудових акцій, зльотів.

Базовими  опорними  лісництвами  нашої  області,  без  сумніву,  можна  назвати
учнівські  лісництва  Пліщинської  і  Полянської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Шепетівського району та
Михлянської  ЗОШ І-ІІІ  ст.  Ізяславського  району, члени  яких  є  активними  учасниками
Всеукраїнських  акцій,  конкурсів  «Майбутнє  лісу  в  твоїх  руках»,  «До  чистих  джерел»,
«Юннатівський зеленбуд»,  «Біощит»,  «Прибережні  смуги»,  «Ліси для нащадків»,  «Ліси
-легені  планети»,  «Смарагдові  перлини Хмельниччини»,  «Чарівна квітка»,  «Новорічний



подарунок». Виконавці науково-дослідних робіт, експериментів, дослідів таких як: «Лісові
заказники  Хмельницької  області»;  «Хвороби  лісів  Старокостянтинівщини»;
«Вирощування садивного матеріалу деревних порід зеленим живцюванням»; «Інтродукція
цінних лісових порід у промислові плантації»; «Еколого-ландшафтна характеристика та
лісорослинні умови урочища Вербка»; «Визначення ступеня забруднення повітря методом
ліхеноіндикації».

В  2014  році  команда  Пліщинського  учнівського  лісництва  стала  переможцем  VIII
Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв.  Сьогодні  за  Пліщинським  учнівським
лісництвом,  в  5-ти  ланках  якого  під  керівництвом  учителя  хімії  Миколи  Андрійовича
Зведенюка творчо й результативно працює 61 юний лісівник, закріплено 96 гектарів  лісу,
7 гектарів заповідного урочища «Адамове займисько», 2 гектари шкільного дендропарку.
На  високому  професійному  рівні  їх  працею  постійно  опікується  Відмінник  лісового
господарства, директор ДП «Шепетівський лісгосп» Володимир Михайлович Сасюк, який
особисто очолював пліщинську команду і дбав про її матеріальне забезпечення, успіх та
перемогу на VIII Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв.

Діти, разом з учителем зуміли першими у Європі відтворити насіннєвим способом,
занесений  до  Червоного європейського списку, Відкасник  осотовидний,   у  якому вони
виявили інсулін. Створивши цілу плантацію цієї цінної рослини, вони   передали методику
її вирощування та живий матеріал в  Національний ботанічний сад ім. М. Гришка НАН
України,  де  рослини гарно  прижилися  і  нині  успішно  розмножуються  науковцями для
потреб вітчизняної ботаніки й фармацевтики.

За  останні  10  років  юними  лісівниками  Пліщинського  учнівського  лісництва  було
висаджено  57,3  гектарів  лісу  та  щорічно  прибирався  ліс  від  захаращень  на  території
площею в 10 гектарів.  Ними обсаджено обидва береги річки Очеретянки протяжністю 4,8
кілометрів, поновлено дендропарк на площі 2 гектари, успішно проведено виконання ряду
дослідницько-експериментальних  робіт  на  природоохоронну  тематику  за  завданнями
науковців з Києва, Львова, Волині і Поділля. Виготовляти шпаківні, годівниці для птахів,
розселяти мурашники тут уже стало традицією.

Полянське  учнівське  лісництво  діє  на  базі  Шепетівського  державного  лісового
господарства  з  2000 року. Лісогосподарською працею в  лісництві  займається  45  учнів.
Навчально-матеріальна  база  лісництва  складається  з  методичного  кабінету  та  куточка
охорони природи. Керівником учнівського лісництва, вже багато років поспіль є Мамчур
Михайло  Олексійович  -  директор  Полянської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  вчитель  біології  та  хімії.
Полянське  учнівське  лісництво  співпрацює  з  Львівським  національним  лісотехнічним
університетом,  Державним  природознавчим  музеєм  НАН  України  (м.  Львів),
Хмельницьким обласним управлінням  лісового та мисливського господарства.  

Варто  відмітити  і  ефективну  роботу  учнівських  лісництв  в  тих  районах,  де
незначний  лісовий  фонд.  В  таких  районах  учнівські  лісництва  не  мають,  як  правило,
закріплених окремих територій з лісонасадженнями, ділянок для догляду за сіянцями, так
наприклад,  основними видами діяльності учнівських об’єднань Дунаєвецької райСЮН є: 

- збір насіння та плодів деревних порід та кущів (акація,  дуб, ясень,  липа,  глод,
калина, шипшина та ін.);

-  допомога  лісгоспам  свого  регіону  в  посадці  дерев,  висіванні  насіння  рослин,
догляду  за  деревами  (агротехнічні  заходи,  обрізка  дерев,  боротьба  з  шкідниками  та
хворобами);

- пропаганда охорони лісових запасів та біорізноманіття;
- накопичення професійних знань з дендрології, сучасних технологій вирощування

лісових  культур,  використання  екологічно  обґрунтованих  технологій  для  подальшого
професійного  самовизначення  (навчання  в  середніх  та  вищих  навчальних  закладах  за
спеціалізацією «Лісова справа»);

- проведення трудових акцій (посадка дерев, розвішування годівниць для птахів,
підгодівля птахів лісонасаджень, сезонні роботи по прибиранню територій та ін.).



Дуже  активно  члени  учнівських  творчих  об’єднань  лісівників-дендрологів
зосереджують свою практичну роботу на вирішенні проблеми озеленення територій. 

Для  успішної  організації  навчально-виховної  та  практичної  роботи  з  членами
учнівських лісництв позашкільними закладами використовуються дендропарки. Яскравим
прикладом такої  роботи є   дендрологічний парк «Шепетівський»,  видовий склад якого
щорічно поповнюється новими видами декоративних дерев і кущів.
Інвентаризаційний паспорт видового складу рослин
дендрологічного  парку «Шепетівський»
    1. Дерева            

Усього дерев: 128 (24 вид)

2.

Кущі
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Верба вавилонська 1 1 1
Дуб черещатий 2 2
Модрина європейська 1 1 1
Ялина звичайна 2 1 2
Сосна звичайна 12 12
Сосна чорна 1 1
Сосна жовта 1 1
Ялина голуба 4 3 1 4
Береза бородавчаста 11 10 1 11
Береза повисла 2 2 2
Тополя чорна 1 1 1
Калина звичайна 1 1 1
Клен платановидний 1 1 1
Манчжурський горіх 1 1 1
Обліпиха 5 5 5
Горіх грецький 3 2 5 5
Горобина звичайна 17 17 17
Слива  розчепірена
(алича)

3 3 3

Слива колюча (терен) 2 2 2
Вишня 6 6 6
Абрикос звичайний 4 4 4
Яблуня 42
Сумах пухнастий 2 2 2
Шовковиця 1
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1. Декоративні кущі:
Барвінок малий 4 4
Барбарис 1
Бобівник 1
Бузок звичайний 4 5 9
Бузок Мейєра 1 1
Бузок  звичайний сорт Maud
Notcutt

1 1

Гісоп лікарський 6 6
Глід криваво-червоний 1
Вейгела квітуча 1 1
Форзиція проміжна 5 5
Жимолость 1
Лаванда колоскова 7 7
Чубушник 2 2
Таволга японська 1 1
Айва японська 3 3
Гібіскус сірійський 1 1
Гортензія великолиста 3 3
Гортензія  великолиста  сорт
Mariesii

1 1

Спірея   японська  сорт
Goldflamme

2 2

Спірея чушбабська 1 1
Ракитник пурпуровий 1 1
Шавлія лікарська 3 3
Усього: 52
2. Декоративно-листяні
Бруслина крилата 1 1
Верба пурпурова 35 35
Верба прутовидна 12 12
Верба тритичинкова 8 8
Верба п’ятитичинкова 10 10
Верба бузулукська 10 10
Верба уральська 10 10
Бруслина 1 1
Верба Матсудана 1 1
Дерен відприсковий 1 1
Дерен білий 1 1
Калина 1 1
Калина гордовина 1 1
Гібіскус «Маріна» 1 1
Ялівець «Стрікта» 1 1



Ялівець «Скурокет» 1 1
Ялівець  китайський
«Кетелері»

1 1

Туя «Літне Джант» 1 1
Туя західна «Компактна» 1 1
Туя західна «Смарагт» 1 1
Туя «Фрісландія» 1 1
Падуб 2 2
Кизильник 1 1
Кизильник в’юнкий 1
Кипарисовик  Plumoza
variega

1 1

Кипарисовик Dart blu ribon 1 1
Скумпія 1
Ялівець гор. Blu chip 1 1
Ялівець гор. Blu star 1 1
Ялівець кит. «Обеліск» 1 1
Ялівець козацький 1 1
Ялівець «Голубий ліс» 1 1
Тис Хіскі 1 1
 
Усього кущів: 582 (85 видів)

2.  Інформація  про  створення  та  зміст  роботи  нових  учнівських  лісництв,  ланок
юних лісівників та їх адресні дані. 

3. Науково-дослідницька робота.
Полянське учнівське лісництво уже давно добре відоме своїми лісогосподарськими

справами  в  Україні  та  за  її  межами,  а  його  вихованці  неодноразово  на  регіональних,
Всеукраїнських  та  міжнародних  натуралістичних  заходах  упевнено  демонстрували
високий рівень знань і практичних умінь лісогосподарської справи, творчого виконання і
упевненого захисту науково-дослідницьких робіт під керівництвом науковців і провідних
фахівців державних лісогосподарських підприємств.

4. Профорієнтаційна робота.
За  останні  роки,  профорінтаційна  робота  найбільш  широко  розгорнута  в

Пліщинському  лісництві  Шепетівського  району,  так  професію  лісівника  обрали  19
колишніх  членів  учнівського  лісництва,  серед  яких  є  лісники,  майстри  лісу, інженери
лісових культур, помічники лісничих і лісничі, а 2 випускники цієї школи Плакса Валерій
та Тетяна Зведенюк стали кандидатами сільськогосподарських наук.

5. Проведення трудових акцій (кількість учасників та результати роботи)
В результаті  проведення різноманітних трудових акцій,   колективами учнівських

лісництв  області, протягом 2014 року було насаджено близько 108 гектарів лісу.

Матеріально-технічна база обласної, міських ЕНЦУМ та районних СЮН
Для  забезпечення  потреб  навчально-виховного  процесу  в  Хмельницькому

ОЕНЦУМ виконано ряд робіт, спрямованих на ремонт навчальних приміщень, поліпшення
існуючої матеріально-технічної та навчально-методичної бази. 

У  розпорядженні  педпрацівників  і  методистів  ХОЕНЦУМ  є  16  сучасних
комп’ютерів, в тому числі 13 ноутбуків "ASUS", HP, мультимедійний проектор   "Leater LX
402"  з  екраном,  6  телевізорів,  в  тому  числі  2  широкоформатні  плазмові  телевізори  з
функціями моніторів і цифровими портами  "SAMSUNG" та "LG – 42 PCIRV – ZJ/TJ- VGA
42", відеокамера "SONY" та інша відео і аудіотехніка. 

В  закладі  діє  власна  бездротова  локальна  мережа  Інтернет  "Unnat  radio",  яка
забезпечує  кожному юннату  в  будь-якому кабінеті  закладу вільний доступ до світової



мережі.  Локальна радіомережа Інтернет розрахована на 50 персональних комп’ютерів  і
підключена до загальної освітньої мережі.

Особлива  увага  приділена  збереженню  та  розвитку  матеріально-технічної  бази,
створення  належних  умов  для  навчання  і  виховання  гуртківців  закладу  та  роботи
педагогічних  працівників.  Окрім  якісного  ремонту  навчальних  приміщень,  збудовано
власну газову тепло-генераторну з 2 сталевими котлами "Рівнетерм-80", КПД яких складає
91 %, що цілком забезпечує теплом всі навчальні і господарські корпуси.

Для  догляду  за  навчально-дослідною  земельною  ділянкою  та  забезпечення
транспортних  потреб  використовується  трактор  колісний  МТЗ-80  Л  з  комплектом
причіпної  і  навісної  техніки,  автомобіль-самоскид  ГАЗ  -  САЗ  -  3507  та  вантажно-
пасажирський автомобіль ВАЗ - 21043, які  постійно  утримуються в справному стані  і
регулярно експлуатуються для власних потреб ХОЕНЦУМ та потреб інших навчальних
закладів. 

  У закладі є власна навчально-дослідна земельна ділянка загальною площею 2,06 га,
де  є  окремі  ділянки  лікарських  рослин  та  колекцій,  закритого  грунту,  селекційний  і
виробничий  відділи,  запроваджено  польову  і  овочеву  сівозміни.  Тут  є  ягідник,
виноградник,  плодовий  сад,  пасіка,  "зелений  клас"  з  альтанкою,  овочеві  погреби.  Є
стаціонарна навчальна теплиця, криниця питної води, екологічна стежка.

Загальна  площа  території  Шепетівського  МЦЕНТУМ  складає  -  9194  м2  ,  є  8
профільних  кабінетів  -  акваріумістики,  орнітології,  квітникарства,  природа  і  фантазія,
писанкарство,  екології,  плетіння  з  верби,  кінології,  куточок  живої  природи.  Обладнано
методичний кабінет, кабінет практичного психолога, є актовий зал, площею 74 м.2

Виставковий зал з акваріумістики представлений 26 акваріумами, загальною ємкістю
3000  літрів  води  та  двома  тераріумами  для  утримання  черепах.  У  акваріумах  зібрано
колекцію,  яка  нараховує  42  види  декоративних  риб  та  понад  17  видів  вищих  водних
рослин з різних куточків землі, у вольєрах утримуються декоративні птахи: нерозлучник,
хвилясті папуги, корели.

Різними видами декоративних тварин представлений куточок живої природи закладу
-  породи  морських  свинок,  сірійські  та  джунгарські  хом’яки,  піщанки,  різні  породи
декоративних  кролів,  ігуана,  красновухі  та  болотні  черепахи.  Експозиції  постійно
поповнюються новими видами тварин.

В господарському приміщенні розміщується крільчатник. 
Для  вихованців  закладу  створено  кімнату  фізичного  розвантаження.  Бібліотечний

фонд нараховує 400 примірників.

Аналіз стану дослідницької роботи був зроблений під час круглого столу, а також були 
обговорені всі важливі питання, щодо розробки та створення підручників та посібників 
для системи позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю, надані практичні 
рекомендації педагогам щодо збору та обробки навчальних матералів для підручників.


