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Доповідна записка
 про стан та зміст екологічної освіти та виховання в позашкільних
закладах еколого-натуралістичного напряму Закарпатської області

(станом на травень 2017 року)

Закарпатський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді  (ЗОЕНЦ)  є  одним  із  освітньо-виховних  позашкільних  навчальних
закладів   області,  який виконує  завдання  позашкільної  освіти  з  виховання
учнівської молоді, спільно із загальноосвітніми школами області, реалізовує
державну  політику  в  галузі  освіти  і  науки,  сприяє  розвитку  творчої
особистості учнів. 

1.Структура та стан системи  еколого-натуралістичної роботи в
області. Мережа профільних гуртків та творчих учнівських об’єднань.

В  області  працює  4  позашкільні  заклади  еколого-натуралістичного
спрямування:  Закарпатський  обласний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді, Виноградівський райЕНЦ, Хустська райСЮН, Тячівський
райЕНЦ.

Обласним еколого-натуралістичним центром було організовано роботу
65  гуртків  у  яких  займалось  877  учнів.  Безпосередньо  на  базі  ЗОЕНЦ
працювало 29 гуртків, якими охоплено 324 учні. 
          Організовано роботу обласним Центром у м.Ужгород на базі  ЗОШ № 7
–  1  гурток,  15  учнів,   ДНЗ  №  1  -  2  гуртки,  55  дітей,  Ужгородська
спеціалізована школа-інтернат для слабочуючих дітей – 1 гурток, 9 дітей; 
Ужгородський район – Глибоцька ЗОШ І-ст. – 1 гурток, 15 учнів; 
м.Мукачеве ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – 1 гурток, 15 учнів; 
Мукачіський район, В.Лучківська ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 гуртки, 23 учні; 
Хустська філія ЗОЕНЦ „Нарцис” – 12 гуртків, 180 учнів; 
Рахівська філія ЗОЕНЦ „Едельвейс” – 5 гуртків, 75 учнів; 
Воловецька філія ”Арніка” – 10 гуртків, 150 учнів; 
Перечинська школа-інтернат – 1 гурток, 16 учнів.

Станом  на  травень  2017  року   нараховується  38  гуртків,  у  яких
займається 536 учнів.

Причини зменшення кількості гуртків та кількості учнів.
1.Закриття у філії „Арніка” гуртки у зв’язку із перепрофілюванням філії

із натуралістичної бази на відпочинковий табір.
2. Звільнення з роботи за власним бажанням окремих педагогів.
Разом з тим за рахунок відпочинкового табору „Арніка” збільшилась

загальна цифра охоплення дітей обласним ЕНЦ, яка становить 1136 учнів,
так, як у таборі відпочиває  щомісяця у двох змінах, згідно рознарядки, 120
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дітей.  У одній зміні  відпочиває  60 дітей тобто дві  групи по 30.  За період
лютий – травень 2017 рік у таборі відпочило 600 учнів.

Виноградівським  райЕНЦ  організовано  роботу  72  гуртків  у  яких
займалось  1301  учень.  Безпосередньо  у  закладі  та  школах  м.Виноградово
педагогами рай  ЕНЦ організовано  роботу 32 гуртків,  якими охоплено 651
учень. На базі сільських шкіл Виноградівського району організовано роботу
40 гуртків – 650 учнів.  

Хустською рай СЮН організовано  роботу 72 гуртків,  у  які  залучено
1200  учнів  шкіл  району. Діють  гуртки  у  16-ти  сільських  школах  району.
Створено2 філії: 
на базі Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст. – 9 гуртків (144 учні); 
на базі Горінчівської ЗОШ І-ІІІ ст., декоративно-прикладного напрямку – 14
гуртків (224 учні). 
У  загальноосвітніх  школах  району  створено  10  екологічних  стежок  та  4
учнівські лісництва.

Тячівським  райЕНЦ   організовано  роботу  114 гуртків  еколого-
натуралістичного  профілю,  в  яких  займалося   1928  вихованців.  На  базі
райЕНЦ працювало 6 гуртків у яких займалось 102 учні. У загальноосвітніх
школах  Тячівського  району  Заклад  координує  роботу  108  гуртків  якими
охоплено 1826 учнів.

У Закарпатській області працює 654 загальноосвітні навчальні заклади.
У цих закладах створено 276 гуртки еколого-натуралістичного профілю. Всі
гуртки фінансуються за рахунок бюджетних коштів, в них займається 4464
учні.

2.Робота облЕНЦ як обласного координаційно-методичного центру.
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів в області. Розроблення
регіональної моделі та програми розвитку позашкільної освіти в умовах

децентралізації. 

Закарпатський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді  координує  еколого-натуралістичну  роботу  в  області  із  питань
організаційно-масової,  навчально-виховної  діяльності  позашкільних
навчальних закладів  еколого-натуралістичного профілю. Сприяє залученню
учнівської  молоді  до  участі  у  обласних,  всеукраїнських,  міжнародних
еколого-натуралістичних заходах, в практичній природоохоронній роботі.

Заклад  надає  методичну  та  практичну  допомогу,  консультації
Тячівському,  Виноградівськкому  районним  еколого-натуралістичним
центрам,  Хустській  станції  юних  натуралістів,  відділам  природничого
спрямування районних міських Будинків дитячої творчості, Дитячим центрам
позашкільної  роботи  у  проведенні  навчально-виховної,  дослідницько-
експериментальної, природоохоронної роботи.

Пріоритетними завданнями методичної роботи Закладу є:
-  оптимальний  вибір  моделі  методичної  роботи  з  педагогічними  кадрами
позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування;
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- модернізація змісту, форм розвитку професійної компетентності та культури
педагога позашкільника;
- інформаційно-видавнича діяльність, зміцнення навчально-методичної бази,
розробка  та  видання  інформаційно-методичних  матеріалів,  рекомендацій
щодо діяльності еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів,
роботи методистів, керівників гуртків, творчих учнівських об’єднань;
-  упровадження  ефективних  індивідуальних  та  групових  форм  роботи  з
педагогічними  кадрами  із  використанням  технологій,  що  забезпечують
належні  умови  для  безперервного  професійного  росту  і  майстерності
педагогів;
-  вдосконалення  форм  і  методів  для  підвищення  фахової  майстерності
педагогів та ефективності їх роботи;
-  упровадження  в  навчально-виховний  процес  освітніх  технологій,
теоретичних розробок перспективного педагогічного досвіду. 

Для  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-натуралістичного
напряму області постійно надаються методичні рекомендації, інформаційно-
методичні матеріали для використання у педагогічній діяльності.

Методичною службою Центру систематично надаються консультації із
питань:
- підготовки творчих звітів, для педагогів які атестуються;
- узагальнення та опис педагогічного досвіду;
- планування виховної роботи в гуртках;
- використання електронних освітніх ресурсів при підготовці до занять;
- самоаналіз занять;
- правила ведення польових журналів, щоденників спостережень;
- тематики дослідницької роботи на НДЗД.

Координаційно-методична діяльність ЗОЕНЦ сприяла удосконаленню та
розвитку позашкільної  еколого-натуралістичної  природоохоронної  роботи з
педагогами, та учнівською молоддю, робота була направлена на:

-  поширення  кращого  досвіду  роботи  щодо  організації  еколого-
просвітницької роботи з учнівською молоддю, відповідно до сучасних вимог;

- збільшення охопленості позашкільною освітою дітей шкільного віку з
метою  задоволення  їхніх  культурно-освітніх  потреб,  а  також  потреб  у
професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

-  урізноманітнення  еколого-натуралістичних  напрямів  позашкільної
освіти,  удосконалення  форм,  методів  і  засобів  навчання  та  виховання,
забезпечення доступності та безперервності освіти;

-  створення  умов  для  гармонійного  розвитку  національно-свідомої,
високоосвіченої,  життєво-компетентної  творчої  особистості,  здатної  до
саморозвитку  та  самовдосконалення,  адаптованої  в  сучасному
інформаційному суспільстві;

- забезпечення умов для збереження здоров’я дітей і учнівської молоді;
духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дитини в умовах центру;

-  створення  ефективної  системи  пошуку,  підтримки  і  розвитку
талановитої учнівської молоді;
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-  використання  сучасних  інформаційно-комунікаційних  технології  у
навчально-виховному процесі.

Для  керівників  творчих  учнівських  об’єднань  проведено  семінар-
практикум  на  тему:  „Шляхи  вдосконалення  професійної  майстерності
педагогів  у  позашкільних  навчальних  закладах  еколого-натуралістичного
напряму”. На семінарі розглядались наступні питання:

- Система надання якісних освітніх послуг в позашкільних навчальних
закладах ;

-  Основні  шляхи  формування  до  планування  педагогічної  діяльності,
аналіз та прогнозування кінцевого результату ;

-  Організація  і  методика  проведення  екскурсій  на  заняттях  гуртків
молодшого шкільного віку ;

- Організація і методика проведення масово-виховних заходів, конкурсів
з юннатами творчих учнівських об’єднань;

-  Організація  навчально-дослідницької  роботи  в  учнівських  творчих
об’єднаннях еколого-натуралістичного напряму ;

-  Проведення  навчально-польової  практики  з  учнівською  молоддю  в
літній період.

У 2016/2017 навчальному році дирекція, методична служба та педагоги
закладу  працювали  над  науково-методичною  темою:  „Використання
інтерактивних  форм  та  методів  навчання  як  засіб  удосконалення  й
модернізації  навчально-виховного  процесу  в  позашкільному  навчальному
закладі”.

Педагоги  ЗОЕНЦ  творчо  працювали  над  розкриттям  індивідуального
науково-методичного питання, за наступними темами:

-  Використання  інноваційних  освітніх  технологій  для  формування
екологічних компетентностей юннатів, як потреба особистості і суспільства ;

 -  Використання  елементів  інтерактивного  навчання  на  гурткових
заняттях;

- Екологічна освіта і виховання у позашкільному навчальному закладі ;
-  Застосування  сучасних  освітніх  технологій  для  формування

практичних  та  пізнавальних  навичок  на  заняттях  гуртка  „Юні  іхтіологи-
рибоводи”;

-  Виховний  простір  позашкільного  навчального  закладу  як  важливий
чинник соціалізації дітей та молоді;

-  Розвиток  творчого  потенціалу  вихованців  у  позашкільному
навчальному закладі;

- Шляхи підвищення професійної майстерності педагога-позашкільника;
-  Використання  інноваційних технологій  для  формування  екологічних

компетентностей;
-  Формування  практичних  знань,  умінь  і  навичок  на  заняттях  гуртка

„Юні бджолярі”;
-  Розвиток  творчих  здібностей  гуртківців  під  час  гурткових  занять

еколого-натуралістичного профілю;
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-  Концепція  національно-патріотичної  системи  виховання  та  роль
методиста у впровадженні її у роль позашкільного закладу;

-  Застосування  сучасних  інноваційних  освітніх  технологій  для
формування  дослідницьких  та  екологічних  компетентностей  юннатів  у
гуртках біологічного та с/г профілів ЗОЕНЦ;

-  Застосування  інноваційних  технологій  навчання  на  заняттях  гуртка
„Юні екологи”;

-  Використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  на  гуртках
„Юні екологи”;

- Формування  екологічних  компетентностей  юннатів  шляхом
впровадження інноваційних технологій ;

-  Використання  ІКТ на  гуртках  „Юні  зоологи”,  „Юні  рослинники”  та
„Юні друзі природи”;

Методичною службою Хустської райСЮН спільно із вчителями біології
та керівниками гуртків регіону проведено семінари, семінари-практикуми:
- ефективні  форми  роботи  вчителів  біології  та  керівників  гуртків

біологічного напряму;
- використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  в  навчально-

виховному процесі;
- традиційні  та  нетрадиційні  форми  організації  та  проведення  занять

гуртків;
- дослідницька робота як стимул науково-пізнавальної діяльності учнів.

Виноградівським  райЕНЦ  ведеться  робота над  покращенням
методичної бази, збільшення кількості гуртків у сільській місцевості, пошук
нових  форм  для  забезпечення  змістовного  дозвілля  дітей  та  молоді,
профілактики дитячої  бездоглядності  та  правопорушень,  йде  пошук нових
шляхів співпраці з батьками, спонсорами. Першочергова увага позашкільною
освітою приділяється  питанню охоплення гуртковою роботою із  соціально
уразливої категорії, дітей з обмеженими фізичними можливостями. В закладі
створюються  всі  умови  для  якісної  організації  гурткової  роботи,  вони
забезпечені  сучасними  технічними  засобами,  комп’ютерним  класом
підключеним до системи Інтернет.

Координаційно-методична робота Тячівського райЕНЦ була спрямована
на  координацію  діяльності  творчих  учнівських  об’єднань  еколого-
натуралістичного профілю.  Особлива увага  приділялась  питанням якісного
розвитку   позашкільного  навчального  закладу  еколого-натуралістичного
напряму.  

Проведено  семінар  із  керівниками  творчих  учнівських  об’єднань   на
тему:  „Впровадження   в  навчально-виховний  процес  здоров’язберігаючих
технологій  та  формування  в  юннатів  валеологічної  культури,  цінностей  та
навичок  здорового  способу  життя”.   У  роботі  семінару  були  висвітлені
наступні  питання:  „Формування  еколого-валеологічної  компетентності”,
„Здоровий  спосіб  життя  як  соціально-педагогічна  умова  становлення
особистості школяра”.

У області працює 676 загальноосвітні навчальні заклади.
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Процес децентралізації у області проходить дуже повільно. Моделі та
програми  розвитку  позашкільної  освіти  в  умовах  децентралізації  ще  не
розглядалися.

3. Проблемні питання діяльності райЕНЦ, міськЕНЦ, які потребують
вирішення у найближчий час.

1.Збереження діючої мережі гуртків.
2.Потреба у профільних програмах біологічного спрямування.
3.Спрощення процедури користування програмами інших областей.
4.Потреба у навчальних посібниках позашкільної освіти.
5.Вирішення  питання  систематичного  фінансування  позашкільних
навчальних  закладів  у  плані  покращення  матеріально-технічної  бази,
проведення навчально-польових практик, експедицій.

4. Кадровий склад райЕНЦ, СЮН станом на травень 2017 р.

Станом на  травень  2017  року у  ЗОЕНЦ працювало  12  педагогічних
працівників, а саме:

- директор –1 
- заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи – 1
- завідувачі відділами – 3
- методисти – 4
- керівники гуртків – 3, із них за сумісництвом 2.

    Серед яких: Заслужений працівник освіти України – 1 , Відмінники освіти
України – 2 , нагороджений знаком „Софія Русова” – 1 , нагороджений знаком
„Василь Сухомлинський” – 1. 

У  Хустській  філії  ЗОЕНЦ  „Нарцис”  працювало  4  педагогічні
працівники:
     -   керівник філії – 1
     -   керівники гуртків – 3, із них за сумісництвом 1

У Рахівській філії ЗОЕНЦ „Едельвейс” – 3 педагогічні працівники:
     -   керівник філії – 1
     -   керівники гуртків – 2
     У відпочинковому таборі „Арніка”, Воловецька філія ЗОЕНЦ працює 8
педагогічних працівників:
     -   заступник директора – керівник філії – 1
     -   вихователі – 6 
     -   фізрук – 1
 

У Виноградівському райЕНЦ працювало 22 педагогічні працівники:
     -   директор – 1 
     -   методист – 1 
     -   завідувач відділу – 1 
     -   керівники гуртків – 19, із них за сумісництвом – 7. 
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Серед  яких  2   Відмінники  освіти  України,  1   нагороджений  знаком
„Софія Русова”, 1   нагороджений знаком „Василь Сухомлинський”, 3 мають
звання „Керівник гуртків - методист”.

У Хустській райСЮН працювало 35 педагогічних працівників:
     -   директор – 1 
     -   методист – 1 
     -   завідувачі відділами – 2 
     -   керівників гуртків – 21, із них сумісників – 11. 

Серед  яких  3  Відмінники  освіти  України,  1  нагороджений  знаком
„Софія  Русова”,  1  нагороджений  знаком „Василь  Сухомлинський”  ,  1  має
звання „Керівник гуртків - методист”.

У Тячівській райЕНЦ працювало 34 педагогічні працівники:
     -   директор – 1
     -   заступник директора – 1
     -   методист – 1  
     -   завідувачі відділами – 1 
     -   керівники гуртків – 29, із них 20 сумісників. 

 Серед  яких  2  Відмінники  освіти  України,  1  нагороджений  знаком
„Софія Русова”, 3 має звання „Керівник гуртків - методист”.

5. Інноваційна діяльність на засадах освіти для сталого розвитку.

Розвиток системи освіти вимагає від позашкільних навчальних закладів
вивчення  і  впровадження  нових,  більш  сучасних  методів  навчання  і
виховання. Тому інноваційна освітня діяльність, її прогностичний розвиток,
аналіз і оцінка мають непересічну цінність для всіх освітян,  особливо для
креативних  керівників  творчих  учнівських  об’єднань.  Інноваційні  форми
методичної  роботи в закладі:  організація  і  проведення обласних нарад для
педагогів-позашкільників,  семінарів-практикумів,  педагогічних  тренінгів,
науково-практичних конференцій,  робота творчих педагогічних майстерень;
експериментальних  майданчиків;  організація  роботи  Школи  молодого
педагога,  „Педагог-початківець”  ‒ дистанційне навчання молодих фахівців,
діагностика  та  рейтингове  тестування  педагогів;   творчі  звіти  відділів  та
педагогів закладу;. 

Щорічно в закладі проводиться фаховий методичний захід  ‒ Тиждень
педагогічної  майстерності,  який  включає   в  себе  методичні  тренінги,
педагогічні  читання;  педагогічні  аукціони,    круглі  столи,  „майстер-класи”
творчі  звіти  керівників  гуртків,  оформлення  виставки  методичних
напрацювань педагогів,  проведення відкритих занять,  педагогічних читань,
взаємовідвідування гурткових занять та масово-виховних заходів.. 

Пошук  та  впровадження  нових  ефективних  технологій  у  навчально-
виховний процес є запорукою виховання творчої особистості, яка вміє долати
будь-які труднощі в навчанні, які поєднуються із дослідницькою діяльністю.
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Нові  освітні  технології  які  втілюють  педагоги  на  заняттях  це  –
інтегровані заняття, заняття-дослідження, заняття-подорожі (заочні подорожі,
очні подорожі – екскурсія в природу), тренінги, конференції тощо.

Цілеспрямований розвиток інтелектуальної та емоційної сфери дитини
створює умови для розкриття її природних здібностей та успішного навчання.
Саме  тому  для  висвітлення  екологічних  проблем  педагоги  ЗОЕНЦ обрали
психологічний тренінг. Ця інноваційна технологія  широко застосовується для
навчання дорослих, молоді та підлітків. Педагоги проводять тренінги з дітьми
молодшого та середнього шкільного віку.
Мета екологічного тренінгу:

 Ознайомити  учнів  з  екологічними  проблемами,  сприяти  розумінню
того, що стан природи і здоров’я людини взаємопов’язані. Сформувати
вміння  розв’язувати  екологічні  задачі,  враховуючі  взаємозв’язок
природник компонентів;

 Навчати осмислювати проблемну ситуацію. Формувати вміння робити
узагальнення та висновки;

 Вчити  працювати  з  таблицями  та  малюнками.  Формувати  основні
уявлення й поняття про розвиток світу, його наукове пізнання;

 Переконати  учнів  у  необхідності  охорони  природи,  дати  основи
екологічної  грамотності.  Формувати  в  учнів  навички  колективної
роботи. Розвивати самосвідомість і самопізнання;

 Сприяти усвідомленню власних емоційних станів. Розвивати навички
емпатійного  реагування.  Відпрацювати  конструктивну  взаємодію  з
однолітками. Розвивати вміння приймати рішення.
З  метою естетичного та  екологічного виховання,  участі  у  конкурсах,

акціях,  зльотах  та  фестивалях,  підготовки  робіт  до  виставок  на
природоохоронну  тематику  педагоги  Закарпатського  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  організовують  та  проводять
майстер-класи  для  вихованців  гуртків  різного  профілю.  Майстер  –  класи
проводяться на базі екоцентру до яких долучаються як педагоги центру так і
фахівці  різних  галузей.  Так  протягом  навчального  року  були  проведенні
наступні майстер-класи:

 Виготовлення ялинкової іграшки з побутових відходів.
 Виготовлення годівничок із одноразового посуду та ПЕТ пляшок;
 Виготовлення тварин, рослин із соленого тіста. 

Велику  увагу  приділяють  педагоги  відродженню  духовної  культури
українського  народу  яке  неможливе  без  формування  у  вихованців
національної  свідомості  через  сучасні  освітні  технології  виховання  на
національній  основі,  успадкування  підростаючим  поколінням  духовних
надбань українського народу.

На гурткових заняттях важливого значення набувають такі інтерактивні
засоби виховання, як народні обряди та традиції, що спрямовані на розвиток
творчого потенціалу особистості,  кооперування та гуманізацію стосунків  у
колективі. Саме під впливом системи народознавчих заходів діти проходять
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шлях свого розвитку, „від підсвідомого розуміння своєї етнічної належності
до національної зрілості”.

Використання  інноваційних  технологій  у  процесі  гурткового  заняття
дають змогу педагогам виховувати в юннатів науковий світогляд,  культуру
праці, розвитку пізнавальних інтересів, навичок, самостійних спостережень,
ініціативи, що дозволяє гуртківцям значно розширити, усвідомити, поглибити
отримані на заняттях знання і перетворити їх на стійкі переконання.

6. Виїзні форми екологічної освіти. Кращі приклади співпраці
навчальних закладів області на платформі природно-заповідного фонду.

Виїзні форми навчання – вид навчальних занять, основним змістом яких
є ознайомлення гуртківців із пам'ятками природи, рослинним та тваринним
світом навколишнього середовища.

 З  метою  закріплення  знань,  виховання  любові  до  природи,
ознайомлення  з  природоохоронними  територіями  із  юннатами  ЗОЕНЦ
побували  на  еколого-краєзнавчих  екскурсіях,  під  час  яких  відвідали:
Ужгородський краєзнавчий музей, зоологічний музей УжНУ, ботанічний сад
м. Ужгорода, парки Боздоський та Підзамковий.

З юннатами ЗОЕНЦ проведенні навчально-пізнавальні екскурсії:
- Ранньоквітучі рослини під замкової гори;
- До громадської  організації „Барбос” притулок для тварин;
- До Минайського водозабору;
- На тему „Вивчення флори і фауни гори Плішка”;
- На тему „Вивчаємо ліс в лісі”.

У плані екологічної освіти та природоохоронного виховання учнівської
молоді,  з  метою  закріплення  знань,  виховання  любові  до  природи,
ознайомлення  з  природоохоронними територіями  продовжується  співпраця
ЗОЕНЦ із Карпатським біосферним заповідником, Ужанським національним
природним  парком,  національним  парком  „Синевир”,  біологічним
факультетом,  ботанічним садом,  зоологічним музеєм УжНУ, Закарпатським
краєзнавчим  музеєм,  українськими  і  зарубіжними  державними  та
громадськими освітніми, екологічними організаціями та  природоохоронними
фондами (Угорщина, Румунія, Чехія, Словаччина, Польща). 

Співпраця  Хустської  рай  СЮН  із  Закарпатським  лісотехнічним
коледжем  Державного  вищого  навчального  закладу  „Національний
лісотехнічний  університет  України”  здійснюється  шляхом  залучення
викладачів  коледжу  до  керівництва  шкільними  лісництвами.  Проводяться
круглі столи, профорієнтаційна робота з майбутніми спеціалістами лісового
господарства.  Участь у святкуванні  Дня лісу, акції  „Майбутнє лісу в твоїх
руках”,  „Збережи  ялинку”,  „Первоцвіти  –  2017”,  „Годівничка”.  

Практикуються  виїзні  форми  екологічної  освіти.  На  базі  шкільних
лісництв проводяться фахові семінари – практикуми із залученням фахівців
лісового господарства.
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Співпраця  із  Карпатським  біосферним  заповідником  –  організація  та
проведення тематичні  зустрічі  педагогів та юннатів райЕНЦ із науковцями
КБЗ. Юннати беруть активну участь у акції «Провісники весни під захист»,
патрулювання загонами зелених патрулів в Долині нарцисів у період цвітіння
нарцису вузьколистого. „Юні екскурсоводи” проводять для учнівської молоді
регіону, області та гостей екскурсії до еколого – освітнього центру „Музей
нарцису” та у „Долину нарцисів”.

Завдяки участі  у швейцарсько-українському проекті FORZA обладнано
класи – кабінети у шкільних лісництвах району.

Виноградівський рай ЕНЦ продуктивно співпрацює із дендрологічним
парком „Березинка” де юннати мають можливість ознайомитися із флорою
дендропарку зокрема із аспектами інтродукції – деревами ввезеними із інших
країн та континентів з метою наукових досліджень та впровадження у лісові
насадження.

   
7. Робота громадських екологічних приймалень.

Нема громадських екологічних приймалень
 

8.Робота ДЕП (дитячий екологічний парламент).

Учнівське  самоврядування  –  один  із  важливих  засобів  організації
життєдіяльності  учнівського  колективу  екоцентру.  Аналізуючи  роботу
юннатівського  парламенту  можна  впевнено  сказати,  що  гуртківці  вміють
добре  поєднувати  навчальну  діяльність  з  трудовою,  виховну  з  ігровою,
природоохоронну з благодійною, спортивну та дозвіллєву. А діяльність, в якій
гуртківцям  приходиться  самостійно  вирішувати,  творити,  діяти,  справляє
величезний вплив на їх загальний розвиток, оскільки сприяє самовихованню,
самовдосконаленню,  яке  в  період  ранньої  юності  набуває  вирішального
значення. 

Основні принципи юннатівського Екологічного Парламенту ЗОЕНЦ це 

Основні принципи юннатівського Екологічного Парламенту є:
1 Пошана до прав Природи
2 Відчуття гордості за нашу природну спадщину
3 Віра в свою справу і цілеспрямованість
4 Бажання вчитися і ділитися досвідом
5 Небайдужість і активна цивільна позиція
6 Готовність надати допомогу
7 Екологічна відповідальність 
8 Завзятість в досягненні поставлених цілей.

Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з
високою  національною  свідомістю,  виховання  громадян,  які  здатні
побудувати  громадянське  суспільство,  в  основу якого  були  б  закладені  та
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постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини,
для наших педагогів має особливе значення. 

Активно допомагали педагогам ЗОЕНЦ  члени Дитячого Парламенту  в
організації заходів із національно-патріотичного виховання у проведенні:

-  бесіди:  „Я  –  громадянин-патріот  незалежної  держави  України”,
„Пам’яті вдячні нащадки”, „Моя рідна Україна”, „Знати і поважати Герб своєї
Вітчизни, її прапор і гімн”, „Наша Вітчизна – Україна”, „Державна символіка
Батьківщини”,  „Твої  права  і  обов’язки”,  „Патріотизм  –  нагальна  потреба
України”,  „Моя  земля  –  земля  моїх  предків”,  „Україно,  матінко  моя”,
„Символи України”, „І синє небо, і жовте колосся”, „Народні символи”, тощо;

-  уроки пам’яті: „Їх славні  імена в  літописі  Другої  світової  війни”,
„Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься”;

-  години  спілкування:  „Я  –  громадянин  і  патріот  держави”,  „Я  –
українець!”,  „Можна все  на світі  вибирати сину, вибрати не можна тільки
Батьківщину!”;

- відзначення визначних дат в історії нашої держави: „День Гідності
та Свободи”, „День Соборності”, „День Незалежності”, „День Конституції”;

-  масово-виховні  заходи:  „День  захисника  України”,  „Визволення
України  від  фашистських  загарбників”,  „Спогади  про  голодомор”,  ”День
матері”, ;

-  участь  у  акціях:  „Голуб  миру”,  „Лист  пораненому”,   „Збирай
кришечки і протези для поранених”, „Браслет нескоренним”.

Щосереди  педагогами  відділу  подається  щотижнева  інформація  про
роботу ЗОЕНЦ у департамент освіти і науки ОДА.

9.Пракична природоохоронна робота щодо збереження
біорізноманіття (2017).

З метою виховання ціннісного ставлення до біорозмаїття, проведення 
широкої просвітницької роботи та практичних дій з охорони та збереження 
орнітофауни із вихованцями екологічного центру проводиться:
-  Великий зимовий облік птахів
-  акція ”Годівничка”.

  -  акція „Збережи життя ялинці!” 
-  природоохоронна акція „Майбутнє лісу -  у твоїх руках”. 
-  Всеукраїнська акція „Зелений паросток майбутнього”. 

Юннати ЗОЕНЦ провели зимовий облік водоплаваючих та біляводних
птахів річки Уж, Чорного озера, результати обліків надіслані у Всеукраїнське
товариство охорони птахів. 

Практична  природоохоронна  діяльність  юннатів  ЗОЕНЦ  постійно
висвітлюється  у  засобах  масової  інформації.  Дієвою  є  співпраця  з
Закарпатською  обласною  держтелерадіокомпанією,  яка  систематично
висвітлює  на  каналі  „Тиса-1”:  „Шовкова  косиця”,  „Телевіконечко”,
„Дивосвіт”,  „Дитяча  година”  масово-виховні  заходи  еколого-
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натуралістичного спрямування,  участь  юннатів у різних природоохоронних
акціях,  конкурсах,  екологічних  експедиціях,  польових  практиках,  що
проводить  ЗОЕНЦ.  Сюжети  для  телепередач  готують  юні  тележурналісти
еологічної відеостудії „Дивосвіт”, який працює в ЗОЕНЦ. Юннати відеостудії
є  постійними  переможцями  Всеукраїнських  конкурсів  „В  об’єктиві
натураліста”.

 Дитячим  еколого-просвітницьким  ляльковим  театром  „Екознайки”,
який створений у ЗОЕНЦ висвітлюються екологічні проблеми не тільки краю
але  й  планети  в  цілому.  Еко-театром  було  підготовлено  12  вистав  на
екологічну тематику із якими юннати виступали у загальноосвітніх школах,
відпочинковому таборі „Арніка” та на телебаченні. Назви вистав:
 - „Царівна-жаба”;
- „Сорока-листоноша”;
- „Пригоди ведмежатка”;
- „Пригоди лісової ялинки”;
- „Друг мій вихований”;
- „Пригоди Кротика”;
- „Сніговик і ялинка”;
- „Збережемо первоцвіти”;
- „Казка про грунти”;
- „Синичка і сонечко”;
- „Дивовижна пригода нарциса”;
- „Будиночки для сміття”.

Важливими напрямами діяльності  юннатів  Виноградівського рай ЕНЦ
залишаються і природоохоронні роботи з очищення джерел та потічків від
забруднення, а також охорона первоцвітів.

Юннатами екоцентру було очищено та відновлено п’ять малих потічків
та  три  джерела  Виноградівського  району. Щорічно  беруть  участь  у  акції
“Збережемо первоцвіти”. 

Проведена природоохоронна робота по збереженню ареалів проростання
білоцвіту весняного (с.  Липецька Поляна,  с.Бороняво,  урочище „Поляни”),
еритронія  собачого  зуба  (околиці  с.Ракош),  пізньоцвіту  осіннього
(с.Рокосово),  лілії  лісової  (с.Монастирець).  Юні  лісівники  залучаються  до
посадки  лісу.  Вихованці  гуртка  „Юні  тваринники”  спостерігають  та
доглядають  на  Горінчівській  екофермі  за  куріпкам,  дикими  качками,
благородними  оленями,  косулями,  дикими  кабанами,  буйволами,
гуцульськими кониками.

З метою збереження біорізноманіття Тячівщини юннатами Тячівського
райЕНЦ  проведено  ряд  практичних  природоохоронних  заходів:  „Збережи
ялинку”,  „Годівничка”,  „Первоцвіти  просять  захисту”,  „Місячник  з
благоустрою та озеленення”, ”„Птах року”, „Зробимо Україну чистою разом”,
в рамках яких виготовлено буклети, листівки , агітаційні плакати, слайд-шоу,
відео-презентації,  направлені  на  збереження  зникаючих  видів,  рослин  і
тварин.  Проведено  конференції  на  тему „Збережімо  первоцвіти”  та  „Знай,
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люби і бережи”, відкриті заняття, масові заходи, майстер-класи, флеш-моби,
стріт-арти та еко-квести.

 Проведено спільно з керівництвом Буштинської селищної ради (голова
ПашІ.Ю,) науковцем біологічного факультету УжНУ (Р.Кіш)  та дирекцією,
педагогічним  корлективом  Тячівського  рай  ЕНЦ  круглий  стіл  з  метою
збереження та надання статусу Буштинського заказника урочища „Дубки” та
„Мочарка”.

10.Результативність та перспективи роботи.

Закарпатським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської
молоді  із  2000  року  видається  інформаційно-методичний  збірник  „Вісник
ЗОЕНЦ”,  з  2004  року  „Бібліотечка  позашкільника”,  на  сьогоднішній  час
видано 17 випусків.

Методичні  матеріали  педагогів  ЗОЕНЦ  беруть  участь  у
Всеукраїнському конкурсі „Позашкільні педагогічні читання”.  За попередні
роки Грамотами НЕНЦ за  І  місце нагороджено  9  педагогів,  за  ІІІ  місце  2
педагоги.

     Видано навчальний посібник „Розробки конспектів занять гуртка „Юні
садівники”,  автор  Величканич  О.М.,  завідувач  відділу  біології  та
дослідницько-експериментальної  роботи,  який  визнано  переможцем
обласного  етапу  та  лауреатом  Всеукраїнського  етапу  у  Всеукраїнському
конкурсі  рукописів  навчальної  літератури  для  позашкільних  навчальних
закладів системи освіти.

У  Всеукраїнському  конкурсі  „Позашкільні  педагогічні  читання”
(2017р.)  автор  навчального  посібника  „Розробки  конспектів  занять  гуртка
„Юні  садівники” нагороджена  Дипломом  НЕНЦ  МОН  України  III
ступеня.

У  Всеукраїнському  конкурсі  „Юний  селекціонер  і  генетик”  юннати
ЗОЕНЦ нагороджені грамота НЕНЦ за активну участь у конкурсі.

У  Всеукраїнському  конкурсі  винахідницьких  і  раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного напряму для дітей віком 12 – 15 років –
Диплом за ІІ місце.

У  Всеукраїнському  конкурсі  „В  об’єктиві  натураліста”  юнати
екологічної відеостудії  завоювали два Дипломи ІІ ступеня у номінаціях:  за
кращий відеофільм, за кращий відеоролик. В очному конкурсі з фотографії –
Грамота Переможець конкурсу.

Педагоги  Хустської  райСЮН  є  активними  учасниками  щорічних
Всеукраїнських педагогічних читань-виставки видавничої продукції з питань
позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму  -  у  2017  році,
дипломами НЕНЦ ІІІ ступеня нагороджені: 3 керівники гуртків СЮН.      

Гуртківці рай СЮН є активними учасниками обласних, Всеукраїнських
конкурсів, акцій. За 2016-2017 н. р. 38 учнів стали переможцями фінальних
етапів Всеукраїнських конкурсів. 
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За підсумками участі у Всеукраїнських конкурсах переможцями стали 11
вихованців  Тячівського рай ЕНЦ та  15 юних натуралістів  стали  призерами
Всеукраїнських форумів.

Через систему конкурсів та масових заходів Виноградівський райЕНЦ
проводив роботу з пошуку та підтримки обдарованої молоді, яка проявляла
себе в різних конкурсах та ставала їх призерами.

І. Міжнародні конкурси
У  X  Міжнародному  екологічному  конкурсі  еколого-валеологічної

спрямованості “Вода  –  джерело  життя”  приймали  участь  13  вихованців
екологічного центру в різних номінаціях. 

За підсумками журі  Фенинець Максим, учень 2 класу Виноградівської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, вихованець гуртка “Юні друзі природи” посів І місце у
Національному етапі даного конкурсу у номінації “Крапля води в об’єктиві”
(природний стан води), керівник Чабрун Галина Василівна.

У номінації “Символ води в скульптурі (H2O)” за І місце нагороджений
колектив вихованців гуртка “Фітодизайн” учні 6 класу Виноградівської ЗОШ
І-ІІІ ст. № 4, керівник Сливка Оксана Михайлівна. Також у даній номінації   за
ІІ місце нагороджені Теняк Корнелія, Приходько Вікторія, Тертична Євгенія,
учениці  5-6  класів  Виноградівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №1,  вихованці  гуртка
“Фітодизайн”, керівник Чабрун Галина Василівна.

Роботи переможців, які посіли І місця, були надіслані на Міжнародний
етап  даного  конкурсу.  Фенинець  Максим,  з  роботою  “Краплинка  води  в
маминій  руці”  здобув  перемогу  у  Міжнародному  етапі  –  нагороджений
грамотою за І місце.

ІІ. Всеукраїнські конкурси
Вихованців  Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного

центру  визнано  переможцями  та  нагороджено  грамотою  Національного
еколого-натуралістичного центру МОН України за проведену просвітницьку
та  практичну  роботу  з  охорони  орнітофауни  у  Всеукраїнській  акції
“Годівничка”.

У Всеукраїнській новорічно-різдвяній виставці “Новорічна композиція”
вихованці  гуртка  “Юні  друзі  природи”,  керівник  Рацин  Мар’яна  Юріївна,
нагороджені  грамотою  НЕНЦ  за  перемогу  у  номінації  “Новорічний
подарунок”. 

У  Всеукраїнському  конкурсі  юних  раціоналізаторів  та  винахідників 
“Природа -  людина -  виробництво – екологія” приймав участь вихованець
екоцентру Кошан Томас, який надсилав тези роботи на тему “Вирощування
кристалів в домашніх умовах”. Кошан Томас пройшов заочний етап конкурсу
і був запрошений на очний Всеукраїнський конкурс, але з поважних причин
не прийняв участі.

У  фінальному  XІІ  Всеукраїнському  конкурсі  науково-дослідницьких
робіт з природознавства „Юний дослідник” Закарпатську  область
представляли  2  вихованці  Виноградівського райЕНЦ: Обривко Мікаелла,  з
роботою  „Способи  вирощування  екзотичних  рослин”,  керівник  Мельник
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Оксана  Іванівна  та  Сусік  Максим,  з  роботою  „Відновлення  ґрунту
забрудненого  органічними  відходами  за  допомогою  ефективних
мікроорганізмів та червоних каліфорнійських черв’яків”, керівник Сусік Іван
Іванович.

За  підсумками конкурсу гуртківці  екоцентру посіли призові  місця та
були нагороджені подарунками та грамотами:
– Обривко Мікаелла, вихованка гуртка „Юні натуралісти”, учениця 5 класу
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 – ІІІ місце у секції „Рослини навколо нас”;
–  Сусік  Максим,  вихованець  гуртка  „Юні  користувачі  ПК”,  учень 4  класу
ЗОШ І-ІІІ ст. №8 – ІІІ місце у секції „Я і природа”.

ІІІ. Обласні конкурси
У  обласному  етапі  Всеукраїнської  новорічно-різдвяної  виставки

“Новорічна  композиція”  вихованці  гуртка  “Юні  друзі  природи”,  керівник
Рацин  Мар’яна  Юріївна,  нагороджені  грамотою  ЗОЕНЦ  за  перемогу  у
номінації “Новорічний подарунок”. 

На обласному етапі  X Міжнародного екологічного конкурсу еколого-
валеологічної  спрямованості “Вода  –  джерело  життя”  двоє  юннатів
Чернянської ЗОШ І – ІІІ ст.,  вихованці гуртка “Юні натуралісти”, керівник
Густі Тетяна Іванівна,  нагороджені грамотою ЗОЕНЦ та  показали найкращі
результати  у таких номінаціях:  оповідання з  діалогом “Розмова з  краплею
води” – Феєр Іван та вірш “Розмова з краплею води” – Монда Іванна. Роботи
гуртківців були надіслані на Національний етап конкурсу.

Активними  учасниками  вихованці  гуртків  стали  і  в  обласному  етапі
Всеукраїнського  юнацького  фестивалю  “В об’єктиві  натураліста-2017”.  На
конкурс були надіслані роботи в таких номінаціях: “Кращий слайд-фільм” та
“Краща фоторобота”. Але призерами вони не виявились.

За підсумками проведення Всеукраїнської акції “День зустрічі птахів”,
що  показали  найкращі  результати у  номінації  “Найкращий  організатор
біологічних  свят”  нагороджені  грамотою  НЕНЦ  такі  керівники  гуртків
Виноградівського  райЕНЦ:  Онисько  Тетяна  Ярославівна  за  розробку
виховного заходу  “Свято  зустрічі  птахів”  та   Мельник Оксана  Іванівна  за
розробку гурткового заняття “Зустріч пернатих друзів”.

Перспективи роботи:
- продовжувати  екологізацію  натуралістичної  освіти  через  роботу  на

екологічних  стежках  як  однієї  з  форм  еколого-краєзнавчої  та
експедиційно-дослідницької діяльності; 

- проводити  спільно  з  ГО  «Форза»  семінари  –  тренінги  «Лісова
педагогіка»  в  рамках  словацько  –  українського  проекту  «Ліси  для
суспільства – ліси без бар’єрів»;

- здійснювати  оздоровлення  в  профільних  таборах,  проводити  еколого-
краєзнавчі  подорожі  та  експедиції,  запроваджувати  нові  профільні
табори-пленери  юних  екскурсоводів  та  юних  майстрів  народних
ремесел;
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- вдосконалити процес професійної  орієнтації молоді (гуртки флористів,
садівників,  шкільні  лісництва,  школа  юного екскурсовода,  лабораторія
народних ремесел).
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