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Короткий звіт про діяльність Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді у 2017 році

Протягом  2017  року  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської  молоді  (далі  –  НЕНЦ)  спрямовував  роботу  на  вирішення  таких
завдань:

• координацію  науково-методичної,  організаційно-масової  та  навчально-

виховної діяльності обласних, районних, міських позашкільних еколого-
натуралістичних закладів освіти України; 

• впровадження  сучасних  педагогічних  технологій  у  практику

позашкільного  закладу  освіти,  методичний  супровід  інноваційної
діяльності;

• підвищення  професійної  компетентності  педагогічних  працівників

позашкільних еколого-натуралістичних закладів освіти;
• аналіз  та  прогнозування  діяльності  профільних  позашкільних  закладів

освіти,  вивчення  та  поширення  перспективного  досвіду  роботи
профільних позашкільних закладів освіти;

• здійснення інтеграції  науки  та  освіти  шляхом залучення  до  організації

освітнього процесу вчених галузевих інститутів НАН України та НАПН
України.

У  2017  році  позашкільна  освіта  еколого-натуралістичного  напряму
здійснювалася  у  130  еколого-натуралістичних  центрах,  станціях  юних
натуралістів та 5 філіях, 3 дитячих ботанічних садах, профільних відділах
палаців та будинків творчості дітей та юнацтва. Координатором діяльності
цих  закладів  щодо  реалізації  завдань  позашкільної  еколого-біологічної
освіти  є  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
МОН України. 

НЕНЦ організовує роботу понад 7,6 тис. творчих учнівських об’єднань за
69 профілями, які  працюють на базі  обласних, районних та міських еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів).
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Для учнівської та студентської молоді НЕНЦ щорічно проводиться понад
50 організаційно-масових заходів (очного-заочного типу). Охоплення дітей
та учнівської молоді складає понад 140,5 тис. осіб на рік.

Напрям «Новації Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді МОН України, які запроваджені в 2017 р.»

Широкий спектр  новацій,  їх  активне впровадження в  освітню галузь  є
головним  напрямом  роботи  Національного  еколого-натуралістичного  центру
Міністерства освіти і науки України.

НЕНЦ  сприяє  активному  впровадженню  сучасних  педагогічних
технологій,  інноваційних  науково-педагогічних  проектів,  забезпечує  науково-
методичний  та  навчально-методичний  супровід  діяльності  позашкільних
навчальних  закладів,  які  вже  сьогодні  працюють  в  інноваційному  режимі,
створюють  інноваційне  освітнє  середовище  та  розробляють  нові  моделі
організації навчально-виховного процесу.

блок «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників»
В  2017  році  НЕНЦ ініціював  проведення  навчального  стартапу  з

підготовки вчителів біології до професійної сертифікації.
В рамках стартапу проведено чотири тематичних курси.
перший  курс  стартапу  з  теми:  «Методика  викладання  генетики  і

молекулярної біології в школі»;
другий курс з теми: «Методика викладання біохімії,  молекулярної біології  та
генетики людини в школі»;

третій курс з теми: «Методика викладання еволюційного вчення в школі»;
четверти курс з теми: «Фундаментальна екологія».
Загальна кількість годин – 72 години.
Учасники,  які  пройшли  повний  курс  навчання  за  програмою  стартапу

отримали диплом встановленого зразку.
З  метою  організації  навчання  вчителів  біології  в  режимі  онлайн  був

створений  «Портал підготовки вчителів біології до професійної сертифікації»,
користуючись яким, педагоги мають можливість навчатися за зручним для них
графіком.  На  порталі  розміщено  навчальні  презентації, електронні  книги,
корисні посилання, контрольні тести.

Школа тренерів патріотичного виховання
Цьогоріч  вперше  НЕНЦ та  Інститут  проблем виховання НАПН України

спільно із Крижопільським районним Будинком школярів Вінницької області з
25 по 27 квітня провели Школу для тренерів патріотичного виховання. Участь в
роботі  заходу  взяли  26  тренерів  з  патріотичного  виховання,  які  пройшли
навчання на базі НЕНЦ за програмою тренінгу «З Україною в серці» протягом



2016  року,  а  це  педагогічні  працівники  закладів  загальної  середньої  та
позашкільної освіти із різних регіонів України.

Успішному початку роботи Школи сприяло знайомство з роботою органів
місцевої влади щодо підтримки та розвитку патріотичного виховання молоді. З
метою виховання в учнівської молоді патріотизму, любові до України, поваги до
народних звичаїв і  традицій,  національних цінностей українського народу та
формування  здорового  способу  життя  у  районі  прийнято  районну  цільову
соціальну програму розвитку позашкільної освіти Крижопільського району на
2015 – 2020 роки. Саме в районі вперше в Україні створено Центр національно-
патріотичного виховання дітей та  молоді  при Будинку школяра із  введенням
двох ставок керівників гуртків. Робота Центру стала показовою для аналогічних
структур в Україні

блок «Дистанційна освіта»
Мобільна  еколого-біологічна  освіта –  це  новий  віртуальний  проект,

який  пропонує  учням,  педагогам  і  всім  бажаючим  пройти  онлайн-курси  з
біології та екології. До змісту мобільної освіти входять такі теми як біохімія та
молекулярна біологія,  цитологія,  біологія індивідуального  розвитку, генетика  з
основами селекції, еволюційне вчення, фундаментальна екологія. 

Кожна  тема містить  презентації,  аудіо-  та  відеофайли,  корисні  посилання,
електронні книги, короткий словник термінів, наукове резюме, контрольний тест.
Мобільне навчання тісно пов'язане з електронним та дистанційним навчанням,
відмінністю  є  використання  мобільних  пристроїв.  Навчання  проходить
незалежно  від  місця  знаходження  і  відбувається  за  допомогою  портативних
технологій. 
Навчання  на  порталі  мобільної освіти  НЕНЦ  буде  мати  різні  форми,  за
допомогою мобільних пристроїв учні зможуть отримувати доступ до кращих
освітніх  ресурсів,  зв'язуватися  з  іншими користувачами,  створювати  власний
контент.

Відкрито  електронний  ресурс  навчально-інформаційного
призначення  «Е-аудиторіум».  Цей  ресурс  спрямований  на  впровадження
нових форм соціальної взаємодії педагогів, вихованців та їхніх батьків на основі
оперативного доступу до практично усіх даних, що можуть бути корисними для
усіх  учасників  навчального  процесу.  Окрім  загальної  інформації  про
навчальний  процес,  електронний  ресурс  «Е-аудиторіум»  містить  важливі
елементи  інтерактивного  навчання,  що  стимулюють  дітей  до  самостійної
роботи.

З  метою  впровадження  результатів  наукових  досліджень  проблем
позашкільної освіти,  наукового супроводу і реалізації  методичних ініціатив у
позашкільній  освіті  України  продовжується  робота Науково-дослідного
віртуального інституту позашкільної  освіти (даний  проект  розроблений
спільно із Інститутом проблем виховання НАПН України). Основою діяльності



Інституту є сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології, що дозволяють
взаємодіяти на відстані, без прямого, особистого контакту.

Всеукраїнська  Інтернет-олімпіади  «Крок  до  знань».  Тестування
проводилися  з  природознавства  (для  учнів  3-4  класів),  англійської  мови,
біології,  географії,  інформатики,  історії  України,  математики,  української
літератури,  української  мови,  фізики,  хімії  для  учнів  8-11  класів
загальноосвітніх навчальних закладів. Участь в Олімпіади прийняли 19 учнів із
18 регіонів України. 

На  сайті  НЕНЦ  створений  рейтинг-банк  обдарованих  учнів. Для
отримання рейтингового списку інтелектуальних досягнень учнівської молоді
розроблені інструментальні засоби візуалізації актуальних даних по кожному із
учнів та відповідний алгоритм обрахунку їх рейтингових балів.

блок «Організація освітнього процесу з учнівською молоддю»
Запроваджено  проведення  Всеукраїнського  зльоту  юних  дослідників-
природознавців.

З 19 по 22 червня ц.р. у м. Київ на базі НЕНЦ вперше був проведений
Всеукраїнський  зліт  юних  дослідників-природознавців.У  Зльоті  взяли  участь
учні  з  14  областей  з  числа  переможців  всеукраїнських  конкурсів  аграрного
напряму позашкільної освіти. 

У  рамках  Зльоту  були  проведені  профорієнтаційні  заходи  з
агробіологічного профілю, науково-практична конференція, виїзний практикум
на  базі  селекційного  господарства  та  лабораторій  Компанії  «Syngenta»,
профільні  майстер-класи,  презентація  професійної  майстерності,  екскурсії
тощо. 

У  цьому  освітньому  заході  особливо  ефективною  стала  співпраця
аграрного  бізнесу,  позашкільних  та  вищих  закладів  освіти,  які  забезпечили
необхідні  умови  для  проведення  навчального  процесу.  Також  на  високому
науково-методичному  рівні  була  проведена  профорієнтаційна  робота  та
відповідна допрофесійна підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі.

Перед  учасниками  виступили  науковці  з  Національного  університету
біоресурсів  та  природокористування.  Співробітники  лабораторії  компанії
«Syngenta»  провели  для  юних  аграріїв  лабораторні  та  практичні  заняття  з
фітоекспертизи, ПЛР- діагностики та імуноферментного аналізу рослин. Учні
мали змогу дізнатися про важливість фітопатологічної діагностики посівного
матеріалу,  моніторинг  шкідників  та  збудників  інфекцій  у  період  вегетації
рослин й аналіз якісних показників зібраного врожаю. Організований практичні
заняття  дозволили  учням  провести  діагностику  рослин  за  сучасними
методиками. 

На  селекційні  станції  компанії  «Syngenta»,  школярі  детально
ознайомилися  з  усіма  етапами  закладання  та  проведення  польових  дослідів
відповідно  до  сучасних  методик.  Учні  побували  на  дослідницьких  полях,



ознайомилися  з  великою  кількістю  зразків  гібридів  сільськогосподарських
культур.  Також  юні  дослідники  ознайомились  із  сучасною
сільськогосподарською технікою, з технологією та приладами для протруєння
насіння, а також з сучасними засобами для внесення добрив пестицидів. 

Відкриття учнівського «Агрокласу» за підтримки компанії Syngenta 
4 вересня 2017 року НЕНЦ та компанія Syngenta в Україні презентували

освітній  проект «Агроклас»  — модернізований  навчальний  клас,  оснащений
необхідним  технічним  та  лабораторним  обладнанням  для  проведення  занять
агрономічного  напряму  серед  вихованців  позашкільних  і  учнів  закладів
загальної середньої освіти. 

Основні напрями роботи «Агрокласу» включатимуть підготовку учнів до
практичної  та  експериментально-дослідницької  роботи  в  галузі  сільського
господарства  й  ознайомлення  з  сучасними  технологіями  вирощування
сільськогосподарських культур. У агрокласі вже проводяться заняття з екології
та  агроекології,  практичні  та  лабораторні  заняття  для  учнів  аграрного
відділення Природничої школи учнівської молоді, а також навчальні практики
студентів аграрних і педагогічних вищих закладів освіти України.

Завдяки  підтримці  Syngenta  вдалося  придбати  потужний  проектор  та
ноутбуки,  з  агрономічного  приладдя-тестери  для  визначення  температури  і
вологості  ґрунту  й  показників  сонячного  випромінювання,  прилади  для
демонстрування  та  дослідження  всмоктування  води  коренем  рослини.
Білоцерківський діагностичний центр компанії вже надав витратні лабораторні
матеріали,  лабораторне  обладнання  для  проведення  навчально-дослідної
роботи:  мікроскопи,  сахариметр-поляриметр,  призначений  для  вимірювання
концентрації сахарози в розчинах тощо.

Cтає  все  більш  помітною  тенденція  щодо  запровадження  спільних
освітніх  ініціатив,  спрямованих  на  розвиток  талановитої  молоді,  зокрема
підготовку майбутніх фахівців-аграріїв.

У звітному році налагоджено партнерство з Факультетом тваринництва та
водних біоресурсів НУБіП України, укладено договір про співпрацю. На базі
факультету проведено секцію зоологів і  тваринників Всеукраїнського форуму
учнівської  та  студентської  молоді  «Дотик  природи».  Учасники  відвідали
кафедру бджільництва і  конярства,  зустрілись з провідними вченими в галузі
тваринництва, ознайомились з експозиціями музеїв бджільництва та лікарських
рослин, отримали фахову літературу.

Викладачі  університету  підготували  для  юних  дослідників  тематику  і
методику дослідницької роботи на найближчі три роки.

блок  «Розвиток  соціального  партнерства  центрів  еколого-натуралістичної
творчості»



Громадська діяльність:
У 2017 році НЕНЦ організував роботу:

• педагогічного об’єднання «Лісова громада»;

• Всеукраїнської громадської організації «Спілка освітян України»;

• педагогічного  об’єднання  НЕНЦ  «Всеукраїнська  ліга  тренерів  із

патріотичного виховання».
Всеукраїнська ліга тренерів із патріотичного виховання об'єднує тренерів із

національно-патріотичного виховання,  які  пройшли повний курс навчання  за
програмою  тренінгу  з  національно-патріотичного  виховання  «З  Україною  в
серці» на  базі  Національного еколого-натуралістичного і  отримали свідоцтво
встановленого зразка тренера із патріотичного виховання.

Метою  створення  та  діяльності  Об’єднання  є  пропагування  та
розповсюдження ідей духовного відродження української нації, її культурного
та  освітнього  відродження;  організація  та  проведення  соціальних,
психологічних, виховних та культурно-освітніх заходів для членів організації та
учнівської  молоді;  підтримка  та  розвиток  інноваційних  ідей  громадянського,
патріотичного  виховання;  сприяння  органам  державної  влади  та  місцевого
самоврядування  в  побудові  громадянського  суспільства  та  взаємодії  з
громадськістю. 

ГО «Спілка освітян України» створена з метою захисту прав і свобод всіх
освітян,  задоволення  їхніх  суспільних,  економічних,  соціальних,  культурних,
екологічних та  інших інтересів,  а  також забезпечення захисту законних прав
всіх вікових, національних, верств населення.

Перед  Спілкою  постають  важливі  питання,  такі  як  реалізація  світової
стратегії  сталого  (збалансованого)  розвитку  в  галузі  освіти,  сприяння
організації  і  проведенню  зустрічей, круглих  столів,  семінарів,  виставок,
фестивалів, форумів, надання консультацій, залучення експертів у галузі освіти
і  психолого-педагогічної  науки;  сприяння  реалізації
просвітницьких, соціальних,  екологічних,  біологічних  проектів  та  надання
підтримки іншим організаціям в реалізації проектів, спрямованих на виконання
мети ГО; організація та проведення підготовки та перепідготовки педагогічних
працівників,  проведення  для  освітян  курсів  підвищення кваліфікації,
сертифікації  вчителів  тощо;  сприяння  соціальному,  законодавчому  захисту
освітян, науковців,  учнів,  студентів,  аспірантів  та  інших  працівників  галузі,
тощо. 

15  грудня  ц.р.  ГО «Спілка освітян  України» проводить І  Національний
конгрес освітян України. 

Напрям «Організація навчально-виховної роботи»
У 2016-2017 навчальному році в Центрі організовано роботу 41  творчих

учнівських об’єднань природоохоронного, біологічного, сільськогосподарського
та  декоративно-ужиткового  напряму;  охоплено  гуртковою  діяльністю  467
вихованців.  Навчально-пізнавальний  процес  у  Центрі  грунтується  на



компетентнісно  орієнтованих  завданнях  з  використанням  сучасних  освітніх
технологій, організації дослідницької, проектної та практичної діяльності учнів,
вихованців,  слухачів. Основну  увагу  педагоги  зосереджують  на  формуванні
компетентностей,  потрібних  для  успішної  самореалізації  вихованців  в
суспільстві, здатності планувати власну діяльність та оцінювати роботу інших з
дотриманням  вимог  збереження  власного  здоров'я  та  безпеки  оточуючих,
охорони навколишнього середовища та сталого розвитку людства.

Значна  увага  приділяється  патріотичному  вихованню  дітей  засобами
еколого-натуралістичної  роботи.  Вихованці  НЕНЦ  постійно  відвідують
Київський  Головний  військовий  клінічний  госпіталь,  спілкуються  з
військовослужбовцями,  приносять  подарунки,  виготовлені  у  лабораторіях
Центру  та  овочі  й  фрукти,  власноруч  вирощені  на  навчально-дослідних
ділянках, в юннатівських ягідниках та садах.

З  метою  посилення  патріотичного  виховання  учнівської  молоді  та
активізації засобів системи національно-патріотичного виховання, проводиться
щорічна  Всеукраїнська  дитячо-юнацька  еколого-  патріотична  гра
«Паросток». Основними завданнями гри є: формування нового українця, що діє
на  основі  національних  та  європейських  цінностей,  готовності  до  активної
громадянської  позиції  та  екологічної  діяльності;  розвиток  пізнавального
інтересу,  логічного  мислення;  виховання  громадянина-патріота  України,
бережливого і шанобливого ставлення до традицій українського народу.

Потенціал центрів еколого-натуралістичної творчості збагачує освітній і
професійний  напрям  допрофільної  підготовки,  розширює  можливості  для
професійного самовизначення через різні форми освітньої діяльності: гуртки та
творчі об’єднання вищого рівня: Природничу школу учнівської молоді, наукове
товариство  учнів  «Ерудит»,  Позашкільний  природничий  ліцей, «Університет
юного біохіміка», дослідницькі практики, квазіпрофесійну діяльність.

Реалізуючи  соціально-педагогічну  концепцію екологічної  освіти,  НЕНЦ
плідно співпрацює із закладом загальної середньої освіти № 2 ім. Д. Карбишева
м. Києва,  започаткувавши  на  власній  базі,  викладання  курсу  за  вибором
«Основи екології» для учнів 8-9-10-х класів, а також ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 і
№ 14 Оболонського району столиці. 

Протягом 2017 року проведено 23 організаційно-масові заходи (очного
типу). 

На розвиток інтелектуальних і творчих здібностей обдарованої учнівської
молоді  у  галузі  природничих  наук,  підвищення  мотивації  до  пізнання,
саморозвитку,  творчості  спрямована  робота  Природничої  школи  учнівської
молоді.  У наукових відділеннях школи за напрямами: біологія,  хімія,  народні
ремесла, флористика та фітодизайн проведені лекційні та семінарські заняття,
тренінги, тематичні екскурсії. Викладачами Школи є співробітники провідних
вишів  та  галузевих  інститутів  НАН  України.  Вони  підтримують  постійний
зв'язок  з  учнями.  Дистанційно  молодь  опрацьовує  теоретичний  матеріал,



виконує  практичні  завдання,  перевіряє  рівень  знань  за  допомогою  тестів.
Завдяки  цьому  молодь  здобуває  якісну  освіту,  набуває  досвіду  проведення
наукових досліджень у галузі біології та аграрних наук. Навчання здійснюється
за семестровою системою: з 13 по 17 березня - весняна сесія, з 23 по 27 жовтня
2017 року – осіння. Наразі здобувають освіту – 77 учнів.

13  лютого  2017  року  у  складі  Природничої  школи  учнівської  молоді
Національного  еколого-натуралістичного  центру  відкрилась  Зимова  школа
наукового  відділення  біоінформатики.  Протягом  тижня  учні брали участь  у
тренінгу  з  «Програмування  та  інформаційних  технологій».  У  секції
«Програмування  з  елементами  біології»  прочитані  лекції  про  перспективи  і
сучасний стан використання інформаційних технологій у вирішенні актуальних
задач біології та медицини, проведені практичні заняття для підвищення рівня з
програмування і створення програм для розв’язку (моделювання) біологічних
задач.

06-09  червня  2017  року  на  базі  Всеукраїнського  профільного  табору
«Юннат» була проведена Всеукраїнська літня Стартап Школа «StartChemist».
Тут  здобували  освіту  учасники  всеукраїнських  та  міжнародних  конкурсів
хімічного  профілю  з  Донецької,  Кіровоградської,  Львівської,  Харківської,
Чернівецької областей та м. Києва.

Програма роботи Стартап Школи «StartChemist» була досить насиченою.
7 червня учні взяли участь у роботі IX INTERNATIONAL CONFERENCE IN
CHEMISTRY KYIV-TOULOUSE (ICKT-9), секція для школярів «Всесвіт хімії».

Учні  Стартап  Школи  «StartChemist»  відвідали  також ТОВ  «НВП
«ЄНАМІН». Юні хіміки також мали змогу ознайомитися з роботою скануючою
ядерного  мікрозонду Інституту  високих  технологій Київського  національного
університету імені Тараса Шевченка. 

Викладачі  хіміко-технологічного  факультету  НТУУ  КПІ  ім.  Ігоря
Сікорського познайомили учасників  Школи  з  роботою  хіміко-технологічного
факультету,  особливостями  вступу  та  навчання  на  факультеті.  Також  були
продемонстровані досліди з електрохімії,  крапельного аналізу. По завершенні
програми всі учасники Стартап Школи «StartChemist» отримали сертифікати.

Залученню  старшокласників  до  винахідницької  і  дослідно-
експериментальної  роботи  сприяють  проведення  конкурсів:  Всеукраїнського
конкурсу  "Юний  селекціонер  і  генетик",  Всеукраїнського конкурсу  юних
зоологів  і  тваринників,  Всеукраїнського  конкурсу  «Інтел  Еко-Україна»,
Всеукраїнського конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і
середовище»;  Всеукраїнського  чемпіонату  з  інформаційних  технологій
«Екософт-  2017»,  ІІІ  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких  робіт  учнів-членів  МАН  України  (відділення  екології  та
аграрних  наук);  ІІІ  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (відділення хімії та біології),
Всеукраїнського форуму учнівської  та  студентської  молоді  «Дотик природи»,
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Всеукраїнської екологічної олімпіади наукових  проектів  з  охорони  довкілля
«DreamEco».  Наймасштабнішими  серед  них  є  Всеукраїнський  конкурс
винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного
напряму для  різних  вікових  категорій.  Мета  заходів  –  підтримка  творчої
діяльності  дітей  і  молоді  в  галузях  природознавства,  винахідництва  та
раціоналізаторства.  У  рамках  конкурсу  проводяться  тренінги,  семінари,
майстер-класи  з  природничих  наук.  Завдяки  цьому  в  учасників  заходів
формується науковий світогляд, виникає бажання реалізувати себе в науці. 

Найкращі проекти учасників Всеукраїнськ  ого   конкурс  у   винахідницьких і
раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного  напряму для  різних
вікових  категорій  експонувалались  21  квітня  на  загальнодержавній  виставці
«Винахід року» з нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності в Україні
під гаслом “Інновації для якості життя”.

Організаторами  виступили  Державна  служба  інтелектуальної  власності
України, ДП «Український інститут інтелектуальної власності» та Міністерство
оборони України.

Поряд  з  винаходами  досвідчених  винахідників  презентували  свої
здобутки  призери  Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  і
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму:

• РАКУШЕВ ДМИТРО, учень 8 класу, вихованець Житомирського міського

центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  з  проектом
«Отримання електроенергії з опадів «Вітряк для опадів»»;

• КРАВЧУК  ВОЛОДИМИР  та  АРПУЛЬ  ОЛЕГ,  студенти  ІІ  курсу

Державного закладу освіти «Київський професійний коледж з посиленою
військовою  та  фізичною  підготовкою»,  з  проектом  «Модернізація
військової сухопутної техніки для АТО «Сталевий патріот»;

• ВЕРХОВЕЦЬКА  ВІКТОРІЯ,  учениця  11  класу  гімназії  міжнародних

відносин  № 323  м. Києва,  вихованка  Малої  академії  наук  м. Києва,  з
проектом «Синтез нових лікарських засобів на основі каркасних сполук»;

• ІВАЩЕНКО  ІГОР,  учень  V  курсу  Маріупольського  вищого

металургійного  професійного  училища  Донецької  області,  з  проектом
«Пристрій для обробки сферичних поверхонь»;

• ВАСИЛЕНКО АРТЕМ, ВАШАКІДЗЕ АРТУР та СЕЛЕЗНЬОВ ЄВГЕНІЙ,

студенти  ІІ курсу  Державного  закладу  освіти  «Київський  професійний
коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», з проектом
«Віртуальна  лабораторія  діагностики  автомобільних  засобів
«AutoDiagnostic 3.0»;

• МАТВІЙЧУК  ІРИНА,  студентка  І  курсу  ВНЗ  «Київський  медичний

коледж  № 3»,  вихованка  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру
«Камелія» м. Бровари Київської області з проектом «Вплив меланін-гелю
на загоєння повношарових вирізаних площинних ран»;
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• АБРАМОВ  РОСТИСЛАВ,  учень  8  класу  Криворізької  гімназії  № 49

Дніпропетровської  області  з  проектом  «Проект  гусеничної
високоброньованої  машини  з  капсулою  виживаємості  екіпажу  відсіком
для  розміщення  контрштурмової  групи,  та  підвищеною  боєвою  міццю
(УБТм) «Ротегаст»».
Учнівська молодь отримала від організаторів виставкової події дипломи

призерів  та  цінні  подарунки.  Але  головним  свідченням  успіхів  юних
винахідників стала серйозна зацікавленість у представлених ними інноваційних
розробках провідних вчених і практиків у військовій галузі щодо впровадження.

У  звітньому  році  в  рамках  Всеукраїнського  біологічного  форуму
учнівської  та  студентської  молоді  «Дотик  природи»  вперше  проведено
Фестиваль кращих учнівських і студентських стартапів. Учасниками заходу
стали учні закладів загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної
освіти, студенти природничих факультетів вищих закладів освіти з 20 регіонів
України.  130  учасників  фіналу  представляли  наукові  проекти  в  категоріях:
анатомія  і  фізіологія  людини,  ботаніка,  екологія  та  проблеми  довкілля,
енергозберігаючі  технології,  зоологія,  мікробіологія,  науки  про  Землю
(географія, геологія), психологія та охорона здоров’я, фізика і астрономія, хімія
і біохімія.

16 - 18 травня 2017 року на базі Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді відбувся фінальний етап ХІІ Всеукраїнського конкурсу
дослідницько-експериментальних робіт  з  природознавства “Юний дослідник”
для дітей 9-11 років.  104 представники з 23 областей України захищали свої
дослідницько-  експериментальні  роботи  в  секціях:  “Я  і  природа”,  “Рослини
навколо  нас”,  “Тваринний  світ”,  “Охорона  здоров'я”,  “Народознавство,
краєзнавство».

21-23  березня  2017  року  за  підтримки  ТОВ  «УкрХімАналіз»  було
проведено  командне  змагання  учнів  6-9  класів  загальноосвітніх  та
позашкільних  навчальних  закладів  освіти  у  вмінні  вирішувати  дослідницькі
природничо-наукові проблеми – ІV Всеукраїнський Турнір юних натуралістів.

У фіналі Турніру взяли участь 9 команд з Вінницької, Дніпропетровської,
Житомирської,  Одеської,  Рівненської,  Сумської  областей.  Відповідно  до
рішення  наукового  журі  переможцем  Турніру  визнано  команду  «Ендеміки»
Дубровицького  навчально-виховного  комплексу  «Ліцей  -  школа»  Рівненської
області  у  складі:  Кліценко  Іванна  (капітан),  Клюйко  Марина,  Кондрашина
Наталія, Кохно Дарина, Лясковець Анна, Сірко Станіслав. 

Серед виїзних форм навчально-виховної роботи з комплексного вивчення
природи, які  здійснюються на об'єктах природно-заповідного фонду України:
екологічні експедиції, походи, польові практики.

З цією метою проводяться щорічні Всеукраїнські експедиційно-польові
збори  команд  юних екологів  і  натуралістів  за  основними  профілями



еколого-натуралістичного напряму  позашкільної  освіти  (екологія,
ботаніка, зоологія):

• 07-09 червня 2017р. на базі  Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді та Національного природного
парку  «Кременецькі  гори»  відбувся  Всеукраїнський  експедиційно-
польовий збір команд юних екологів. 15 команд з різних куточків України
(Вінницької,  Дніпропетровської,  Донецької,  Закарпатської,  Запорізької,
Івано-Франківської,  Кіровоградської,  Львівської,  Полтавської,
Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Хмельницької,  Чернівецької,  та
Чернігівської областей) представили свої спостереження, дослідження та
фотоматеріали щодо екологічної ситуації їхніх регіонів.

• На базі  Національного природного парку  «Кременецькі  гори»  команди

взяли  участь  у  тематичному  екологічному  практикумі  «Моделювання
екологічної  ситуації  в  навколишньому  середовищі  та  прогнозування  її
змін».  Учасники  збору  ознайомились  з  історичними  пам’ятками  та
природно-заповідними об’єктами області.

• 06-08  червня  2017  року  Богородчанським  еколого-натуралістичним

центром учнівської  молоді  Івано-Франківської  області  спільно  з  НЕНЦ
був проведений Всеукраїнський експедиційно-польовий збір юних екологів
в  рамках  Всеукраїнського  еколого-природничого  комплексу  «Екологос»
(об’єднання профільних та наметових таборів різних областей України). В
заході  взяли  участь  експедиційні  загони  з  12  областей  України.
Учасниками  заходу  була  здійснена  наукова  експедиція  в  с.  Старуня  та
з’ясовано  причини  виникнення  та  функціонування  грязевого  вулкану,
соляних криниць, археологічних знахідок в околицях села.

• 13-15  червня  на  базі  об’єктів  природно-заповідного  фонду

Кіровоградської області Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської молоді спільно з Кіровоградським обласним центром еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  проведений  VI
Всеукраїнський  експедиційно-польовий  збір  команд  юних  ботаніків.  У
заході  взяли  участь  18  команд  із  16  областей  України.  Учасники
експедиційно-польового  збору  презентували  дослідницькі  роботи  з
ботаніки та фотовиставку «Рослини, які поширені на території України та
підлягають  особливій  охороні»,  взяли  участь  у  польовому  практикумі
«Дослідження  біорізноманіття  дослідно-селекційного  дендрологічного
лісового  центру  «Веселі  Боковеньки»,  досліджували  характер  і  типи
ландшафту геоботанічної  ділянки,  з‘ясовували зв‘язки між рослинними
угрупуваннями, рельєфом, ґрунтами.

• З 07 до 09 червня 2017 року у м. Ужгород НЕНЦ спільно з департаментом

освіти  і  науки  Закарпатської  обласної  державної  адміністрації  та
Закарпатським  обласним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської
молоді на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та ВАТ



„Закарпатський  рибокомбінат”  було  проведено  V  Всеукраїнський
експедиційно-польовий збір команд юних зоологів. В заході взяли участь
учнівські делегації із 19 регіонів України. Юні зоологи ознайомилися із
технологією  вирощування  форелі  райдужної,  здійснили  польові
практикуми  із  орнітології  та  ентомології,  відвідали  зоологічний  музей
Ужгородського  національного  університету  та  відділ  природи
Закарпатського обласного краєзнавчого музею. 
З  метою формування  в  молоді  екологічної  культури  засобами  кіно-  та

фотомистецтва  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської
молоді спільно з комунальним закладом „Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” з 3 по 5 червня 2017 року у місті
Вижниця Чернівецької  області  на  базі  туристичного комплексу  „Кремениця”
проведено  Всеукраїнський  юнацький  фестиваль  „В  об’єктиві  натураліста  –
2017”  за  темою  „Ландшафти  як  середовище  життя  та  об’єкти  охорони”.
Змагання проходили у чотирьох номінаціях: краща фоторобота, кращий слайд-
фільм, кращий відеоролик, кращий відеофільм.

НЕНЦ  виступає  одним  з  активних  пропагандистів  вивчення  та
збереження  флористичного  багатства  країни.  Другий  рік  поспіль  вихованці
Центру є активними учасниками масових заходів до «Дня рослин» (Fascination
of  Plants  Day).  Це  традиційний  волонтерський  просвітницький  захід,  який
триває  під  егідою Європейської  організації  біологів  рослин  EPSO  (European
Plant Science Organisation), в різних країнах світу кожні два роки.

Спільно з  Інститутом харчової  біотехнології  та  геноміки НАН України
проведено  Всеукраїнський  заочний  конкурс  «День  рослин  –  2017».  Серед
учасників  учні  закладів  загальної  середньої  освіти,  професійно-технічних  і
позашкільних  закладів  освіти,  які  цікавляться  біологією  рослин  або  просто
захоплюються різноманітним світом флори. Були відкриті дві категорії для робіт
конкурсу:  «Науково-художній  твір  на  тему  «Цей  цікавий  світ  рослин»»  та
«Фотоконкурс авторських фотографій «Ця дивовижна квітка»». Організаційний
комітет з підготовки та проведення конкурсу отримав 113 прозових творів та
1586 фотоматеріалів від 412-ти авторів. 

Компетентне журі підвело підсумки та визначило переможців і призерів,
чиї  роботи  протягом року, публікуватимуться  в  науково-художньому журналі
для  дітей  та  юнацтва  «Паросток»  та  газеті  «Юний  натураліст».  Кращими
визнано роботи 15 юних публіцистів та 45 фотоаматорів.

16-18  травня  2017  року  спільно  з  Полтавським  обласним  центром
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  проведений
Всеукраїнський конкурс колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний
дім»  за  участі  представників  з  22  областей  України. Учасники  конкурсу
представили  на  розсуд  журі  результати  своєї  творчості,  які  розкривають
актуальні  проблеми  збереження  природи,  якості  довкілля  та  збалансованого
розвитку  людства  на  тему  «Ландшафти  як  середовище  життя  та  об’єкти



охорони».  Під  час  конкурсу  працювала  виставка  творчих  робіт  вихованців
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

Гран-прі  Всеукраїнського  конкурсу  колективів  екологічної  просвіти
«Земля  –  наш  спільний  дім»  здобула  екологічна  агітбригада  «Вітаміни»
комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та
юнацтва  Київщини,  Боярського  НВК  «Колегіум-загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів №3» Києво-Святошинського району Київської області. 

Формування  допрофесійної  компетентності вихованців,  учнів,  слухачів
здійснюється  через  організацію  роботи  учнівських  лісництв,  унівських
виробничих  бригад,  навчально-дослідних  земельних  ділянок,  навчально-
дослідних  тваринницьких  комплексів,  а  також проведення  профільних  очно-
заочних масових заходів, а саме:

• 27-29  вересня  2017  року  на  базі  державних  лісогосподарських

підприємств і закладів освіти Житомирської області проведено ІІ етап ХІ
Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої
та позашкільної освіти - щорічний підсумок роботи учнівських об’єднань
з  лісівництва,  що  поєднує  компоненти  профорієнтації,  технологічної
підготовки,  навчально-дослідницької  діяльності.  Цьогорічні  змагання
представляли 23 команди з різних областей України.
У межах заходу: масштабна виставка напрацювань учнівських лісництв у

Житомирському  національному  агроекологічному  університеті,  знайомство  з
роботою ДП «Баранівське ЛМГ», захист науково-дослідницьких робіт на базі
Баранівської гімназії, створення «Алеї єдності лісівників України». Серед 150
учасників зльоту журі обрало кращі команди, які й отримали відзнаки та цінні
подарунки.  Гран-прі  виборола  команда  учнівського  лісництва  «Совенятко»
Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Сумської області міста.
Перше  місце  посіла  команда  юних  лісівників  Гайсинської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Вінницької  області.  Призовий  фонд
зльоту  доволі  солідний.  Володарі  гран-прі  отримали  квадрокоптер.  Золото,
срібло та  бронза – ноутбуки,  мультифункціональні  системи та  відеопроектор
відповідно;

• 20  –  22  вересня  2017  року  спільно  з  Департаментом  освіти  і  науки

Запорізької  обласної  державної  адміністрації,  Запорізьким  обласним
центром  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  було
проведено  ХІ  Всеукраїнський  зліт  учнівських  виробничих  бригад,
трудових  аграрних  об’єднань  закладів  загальної  середньої  та
позашкільної освіти. Учасниками зльоту стали юні аграрії та педагоги з
19 областей України. Відповідно до програми зльоту проведено виставку
«Щедрість  рідної  землі»,  захист  науково-дослідницьких  робіт  на  базі
Таврійського  державного  агротехнологічного  університету  в  м.
Мелітополь,  творчий  звіт  учнівських  виробничих  бригад  та  трудових
аграрних  об’єднань  старшокласників,  педагогічних  читань  керівників



делегацій  «Стратегія  виховання  учнівської  молоді  в  умовах  реформи
освіти в України»». 
На виставці широко представлені результати участі аграрних учнівських

об’єднань  у  забезпеченні  продовольчої  безпеки  України,  реалізації  галузевій
комплесній  програмі  «Овочі  України-2020»,  впровадження  сучасних
агротехнологій у практику роботи учнівських виробничих бригад,  результати
співпраці  з  колективними  фермерськими  господарствами,
сільськогосподарськими  підприємствами,  науково-дослідними  установами  та
вищими закладами освіти; організація дослідницької роботи учнів з опанування
інноваційними  технологіями  вирощування  сільськогосподарських  культур,
перспективних сортів, адаптованих до конкретних грунтово-кліматичних умов,
застосування  інтегрованих  систем  захисту  від  шкідників,  хвороб  і  бур’янів
тощо експонувались зразки нових сортів польових та ягідних культур, органічні
бренди овочевої продукції, колекції насіння тощо; 

• 4-6 жовтня ц. р на базі  НЕНЦ проведено VІІ Всеукраїнський фестиваль

«Україна  -  сад».  Участь  у  фінальному етапі  Фестивалю взяли  команди
загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти з 14 областей України.
Відповідно  до  програми  заходу  проведено:  виставку-презентацію
науково-дослідницьких та виробничих досягнень у садівництві; майстер-
класи;  науково-практична  конференція  «Симиренківські  читання»,
традиційна посадка саджанців у плодовому саду «Україна - сад». Захід
проведено  за  підтримки:  ТОВ  «Водоспад  –  професійний  садовий
інструмент»,  Національного  ботанічного  саду  ім.  М.  М.  Гришка
Національної академії наук України, редакції журналу «Нескучний сад».
Володарем  Гран-прі  визнано  вихованців  гуртка  «Юні  садівники»
середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Кузьминці
Гайсинського району Вінницької області; 
-з 10  по  12 травня  2017  року  НЕНЦ провів  Всеукраїнський конкурс  з

квітникарства  та  ландшафтного  дизайну  “Квітуча  Україна”.  До  участі  у
фінальному  етапі  були  запрошені  команди-переможці  відбіркового  етапу  з
Київської,  Рівненської,  Івано-Франківської,  Харківської,  Запорізької,
Полтавської,  Дніпропетровської,  Житомирської,  Волинської,  Вінницької,
Львівської,  Сумської,  Чернівецької  та  Чернігівської  областей.  Програмою
заходу  було  передбачено:  проведення  командами-учасниками  презентацій
представлених на конкурс проектів з квітникарства та ландшафтного дизайну;
втілення  презентованих  проектів  клумб  та  ландшафтних  композицій.  За
результатами  конкурсного  змагання  Ґран-прі  у  Всеукраїнському  конкурсі  з
квітникарства  та  ландшафтного  дизайну  “Квітуча  Україна”  здобула  команда
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради
Рівненської області, тема проекту: «Метаморфози хвиль у саду»;

• з 18 до 20 вересня 2017 року НЕНЦ при сприянні Міжнародної академії

флористики Наталії Агеєвої провів Всеукраїнський конкурс з флористики



та  фітодизайну «Україна  вишивана» .Участь  у  фінальному  етапі  взяли
команди-переможці відбіркового етапу з 12 областей України. 
Під час Конкурсу юні флористи та фітодизайнери втілювали свої проекти

у  двох  номінаціях:  “Квіткові  килими”  та  “Флористична  скульптура”,
застосовували знання та навички, здобуті під час занять у гуртках позашкільних
закладів  освіти.  В  номінації «Квіткові  килими» найсильнішими  виявилися
вихованці  гуртка  “Флористика”  Івано  –  Франківської  міської  дитячої
екологічної станції, з конкурсним проектом: «Гуцульська джирга»;

• профільні  заочні  всеукраїнські  конкурси:  Всеукраїнський  конкурс

навчально-дослідних  земельних  ділянок  (НДЗД);  Всеукраїнський
конкурс-огляд «Дивовижна теплиця», 
З  метою  екологічного,  природоохоронного  та  естетичного  виховання

учнівської молоді та залучення до громадського руху за збереження від порубок
дерев хвойних порід і поширення досвіду цієї діяльності серед молоді НЕНЦ з
20  грудня  2016  року  по  20  січня  2017  року  проведено  традиційну  щорічну
новорічно-різдвяну виставку ”Новорічна композиція”.  Завданнями виставки є
пропаганда  серед  учнівської  молоді  бережливого  ставлення  до  природи;
розвиток творчої ініціативи молоді; формування практичних умінь та навичок
по  виготовленню  новорічно-різдвяної  атрибутики,  сприяння  розвитку
флористичного мистецтва в Україні. На виставці демонструвались більше 750
робіт,  виконаних  учнями  у  в  різних  техніках  та  з  найрізноманітніших
матеріалів, що надійшли з усіх куточків України. 

У Всеукраїнській виставці–конкурсі “Український сувенір” взяли участь
понад  500  учасників:  вихованців  позашкільних  закладів  освіти,  сімейних
колективів  з  22  областей  України  та  м.Києва.  На  огляд  широкого  загалу
представлені 427 виробів з глини, дерева, лози, соломи, трави, тканини, паперу,
солоного  тіста,  які  відповідають  визначенню  «сувенір»  і  які  є  зразками
традиційних  і  копіями  стародавніх  іграшок,  дизайнерські  вироби,  сучасні
саморобні іграшки і предмети вжитку, де органічно поєднуються національні
художні традиції і сучасні тенденції формотворення.

З  10  по  16  квітня  2017  року  НЕНЦ був  проведений  Всеукраїнський
родинний  конкурс  «Секрети  великоднього  хліба»,  в  якому  взяли  участь  93
закладів  освіти  з  17  областей  України.  Конкурсні  роботи  подавалися  в
номінаціях:  Великодній  хліб  (паска),  писанки,  великодній  рушник.  Кращі
роботи  учасників  конкурсу  експонуються  в  Народному  музеї  хліба  НЕНЦ,
розміщені  в  журналі  для  дітей  та  юнацтва  «Паросток»,  в  газеті  «Юнний
натураліст».

З метою розвитку дослідницької роботи в закладах загальної середньої та
позашкільної освіти України, розвитку мережі гуртків сільськогосподарського
напряму,  виявлення  і  розповсюдження  кращого  досвіду,  нових  напрямів  в
організації роботи на навчально-дослідних земельних ділянках протягом 2017
року  НЕНЦ  організував  проведення  всеукраїнських  заочних  конкурсів:



«Плекаємо  сад»,  «Дослідницький  марафон»,  «Кролик»,  «Юннатівський
зеленбуд».

Серед трудових акцій:
• щорічна Всеукраїнська трудова акція  "Парад квітів біля  школи".  Акція

передбачає  активізацію  роботи  закладів  освіти  з  покращення  стану
зовнішнього озеленення; спрямування зусиль на спільні практичні дії по
оздоровленню  навколишнього  середовища  та  благоустрою  прилеглої
території; впорядкування території закладів соціальної сфери; залучення
дітей та підлітків до розробки проектів озеленення навчальних закладів та
практичне впровадження цих проектів.

• Всеукраїнський  Конкурс-огляд  внутрішнього  озеленення  приміщень

навчальних  закладів  «Галерея  кімнатних  рослин».  Даний  конкурс
проводиться  з  метою  покращення  стану  внутрішнього  озеленення
загальноосвітніх  і  позашкільних  закладів  освіти,  створення  колекцій
кімнатних  рослин,  збагачення  їх  видового  складу;  розробку  планів  та
проектів озеленення приміщень закладів освіти.
Проводились традиційні природоохоронні конкурси, акції: «День Землі»,

«День  Довкілля»,  «До  чистих  джерел»,  «Ліси  для  нащадків»,  «Птах  року»,
«Годівничка»,  «День  зустрічі  птахів»,  заочний  конкурс  дитячого  малюнка
«Зоологічна  галерея»,  Всеукраїнський  заочний  конкурс  робіт  юних
фотоаматорів «Моя країна – Україна!», «Вчимося заповідати» тощо.

21 січня цього року у  павільйоні  виставкового центру КиївЕкспоПлаза
спільно  з  Всеукраїнською  асоціацією  голубівників  проведено  національну
виставку  голубів  під  гаслом  «Голуб  –  птах  миру  в  Україні».  Мета  заходу:
проведення  змагання  між  окремими  голубівниками  і  відбір  найкращих
екземплярів голубів в кожній породі; передача досвіду від старшого покоління
молодшому;  залучення  молоді  до  науково-дослідницької  діяльності  в  галузі
голубівництва  та  популяризація  голубівництва  серед  широких  верств
населення.

З експозицією виставки ознайомилась значна кількість відвідувачів. Серед
почесних гостей виставки – генерал армії України Леонід Деркач.

8  квітня  2017  року  керівництво  та  колектив  Міністерства  екології  та
природних ресурсів України спільно з Національним еколого-натуралістичним
центром  учнівської  молоді  МОН  України  з  нагоди  Дня  довкілля  проведено
весняну толоку з упорядкування і озеленення дендропарку місцевого значення
“Юннатський».  Заступник  міністра  екології  та  природних  ресурсів  Віктор
Вакараш, директор Центру Володимир Вербицький разом з юннатами висадили
пам’ятну  алею  на  честь  воїнів  АТО  та  заклали  розсадник  дерев  культур
зразкового типу.



Напрям «Інтеграція позашкільної освіти в європейський та світовий
освітній простір»

Досягнення учнівської молоді у міжнародних конкурсах та програмах, в яких 
НЕНЦ пройшов афіляцію протягом 2017 року

З метою залучення обдарованої учнівської молоді в галузі природничих
наук  до  участі  у  міжнародних  заходах  протягом  2017  року  педагогічним
колективом  Національного  еколого-натуралістичного  центру  проведена
потужна  робота  щодо підготовки  та  організації  участі  українських  команд у
фіналах  восьми  міжнародних  конкурсів  та  одній  міжнародній  програмі
(Міжнародна науково-освітня програми GLOBE).

З метою підготовки українських команд для участі у фіналах міжнародних
конкурсів на базі  НЕНЦ була організована Всеукраїнська школа з підготовки
учасників міжнародних конкурсів.

Міжнародний конкурс «Традиції народів України, Болгарії і Молдови щодо
раціонального використання, збереження та відновлення біорізноманіття»

НЕНЦ, Громадська організація «Екологічний клуб «Еремурус» та Бюро з
питань  екології  УГКЦ  протягом  2016-2017  н.  р.  провели  заочний  етап
Національного  туру  Міжнародного  конкурсу  «Традиції  народів  України,
Болгарії  і  Молдови  щодо  раціонального  використання,  збереження  та
відновлення  біорізноманіття».  Метою проведення  конкурсу стала  пропаганда
ідей сталого розвитку з опорою на краєзнавчі звичаї і традиції щодо збереження
та  відновлення  біологічного  різноманіття  народів,  що  населяли  територію
України, Болгарії і Молдови.

Учасники конкурсу з 18 областей України, а це учні 7-11 класів, вихованці
професійно-технічних і  закладів позашкільної освіти віком від 12 до 18 років
включно, надіслали більше 118 робіт.

Переможцями Національного туру конкурсу стали 23 учасники України, з
числа яких четверо посіли призові місця на Міжнародному етапі заходу, а саме:
номінація 1. «Традиційні форми сталого використання біоресурсів» (вікова
категорія учасників: учні 7-9 класів)
ІІІ місце
Кушнир Валерія, учениця 9  класу ліцею №3 м.  Чернівці,  вихованка гуртка
“Юні  екологи”  Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді з роботою «Живі символи Буковини». 

номінація 2. «Обряди і свята, повір'я, пов'язані з окремими видами рослин
і тварин» (вікова категорія учасників: учні 7-9 класів)
І місце
Махиня Надія, Олійник Софія, Шумейко Дарина, учні 7 класу Лубенського
загальної середньої освіти № 10 Лубенської міської ради Полтавської області, з



роботою: «Гарбузець, гарбузяка, гарбузище: гарбуз в українському фольклорі та
обрядах».

номінація 3. «Використання рослинних і тваринних елементів в оздобленні
предметів побуту, одягу і приміщень» (вікова категорія учасників: учні 7-9
класів)
І місце
Зеленько Анастасія,  учениця 9 класу Лубенської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №6 Лубенської міської ради Полтавської області, з роботою: «Образ
маку в українському декоративно-ужитковому мистецтві».
Вікова категорія учасників: учні 10-11 класів
ІІ місце
Бугай  Іванна,  вихованка  гуртка  «Краєзнавець»  Васильківського  міського
Центру дитячої та юнацької творчості Київської області, з роботою: «Рослинні і
тваринні символи у писанкарстві як відображення етапів формування людської
свідомості».
Х  Міжнародний  конкурс  еколого-валеологічної  спрямованості  «Вода  –
джерело життя»

НЕНЦ у співпраці з Департаментом охорони здоров'я та соціальних справ
Міського  управління  Вроцлава  під  егідою  Вроцлавського  Природничого
Університету  провели  Міжнародний  конкурс  еколого-валеологічної
спрямованості на тему: «Вода – джерело життя». Конкурс проводився з метою
формування  мотивації  дітей  та  молоді  на  здоровий спосіб  життя  та
спрямований на розширення знань про проблему забруднення води, розуміння
значення  чистої  води  для  природи  в  цілому,  усвідомлення  необхідності
дотримання якості  та  економії  води,  ознайомлення з  наслідками подальшого
забруднення води на нашій планеті, розвитку творчого мислення.

Про рівень зацікавленості даною проблемою в Україні свідчить наступне:
на Національний етап конкурсу було надіслано 2080 робіт за 8 номінаціями,

а саме:
• оповідання з діалогом "Розмова з краплею води" - 334 роботи;

• "пейзаж з водою на тлі" – 290 робіт;

• символ води в скульптурі (H2O)– 92 роботи;

• мультимедійна  презентація  "Природні  водойми  моєї  місцевості  та  їх

важливість для місцевої громади"– 169 робіт;
• вода – це здоров'я (моя етикетка на пляшці) – 156 робіт; 

• "крапля води в об'єктиві" (природний стан води) – 463 роботи;

• вірш «Розмова з краплею води" – 318 робіт; 

• художня робота "Життя в воді" – 258 роботи.

Важливою  особливістю  конкурсу  стало  залучення  до  участі  дітей
дошкільного  (5-6  років)  та  молодшого  шкільного  віку  (1-3  класи),  що  є



важливою  складовою  неперервної  екологічної  освіти  та  виховання  дитини,
гармонізації  її  світосприйняття  в  єдності  з  природою.  Високий  рівень
виконання  робіт  засвідчує  той  факт,  що  із  86  робіт  переможців  (І  місце)
Національного  етапу  конкурсу  «Вода  –  джерело  життя»  29  –  стали
переможцями Міжнародного етапу.

Міжнародний конкурс науково-технічної творчості для школярів Intel ISEF
«Intel-Еко  Україна»  -  це  національний  етап  всесвітньо  відомого

Міжнародного конкурсу науково-технічної  творчості  для  школярів  Intel  ISEF
(International Science and Engineering Fair). З 2008 року Національний еколого-
натуралістичний центр є афілійованою організацією, яка проводить відбір та
організацію участі  команди від  України.  Кожного року близько 200 учнів  та
студентів  перших  курсів  з  усієї  України  представляють  власні  дослідницькі
проекти. Щороку ця кількість зростає. Учасники представляють свої роботи у
17 категоріях. 

У цьому році фінал Міжнародного конкурсу Intel ISEF відбуся з 14 до 19
травня 2017 р. у м. Лос-Анджелес (штат Каліфорнія, США).

Склад української команди:
1. Лівочка Анастасія, учениця 11 класу Львівського технологічного ліцею. 

2. Коваленко Ксенія, учениця 10 класу Комунального закладу освіти "Хіміко-
екологічний ліцей" м. Дніпро 
3.  Самсонов  Ілля,  учень  10  класу  Комунального  закладу  освіти  "Хіміко-
екологічний ліцей" м. Дніпро. 

ХХІ Білоруська конференція учнів
ХХІ  Білоруська  конференція-конкурс  робіт  учнів  дослідницького

характеру з астрономії, біології, інформатики, математики, фізики і хімії була
проведена з 24 по 26 лютого 2017 року у м. Мінськ під егідою Міністерства
освіти Республіки Білорусь на базі Мінського державного обласного ліцею та за
підтримки Білоруського державного університету.

У цьому конкурсі  традиційно  беруть  участь  школярі  Білорусі,  Росії  та
України.

У  ХХІ  Білоруській  конференції  взяли  участь 154  учасника. Україну
представляли сім школярів, переможці заочного відбіркового етапу, який провів
Національний  еколого-натуралістичний  центр  МОН  України.  Делегацію
очолював  доктор  технічних  наук,  професор  ВОЛЗ  Одеської  національної
академії зв’язку ім. О.С. Попова І.В. Троцишин.

За  результатами  ХХІ  Білоруської  конференції:  із  семи  делегатів  п’ять
отримали призові нагороди. 



Отже, українська команда в цьому році показала такі результати:
І місце:

Абражевич  Поліна,  учениця  11  класу  спеціалізованої  школи  №3  м.  Києва,
вихованка  гуртка  «Юні  екологи» Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді. Категорія «Біологія». Тема роботи: «Перші відомості
про  панцирних  кліщів  (Acariformes,  Oribatida)  ботанічного  заказника
«Романівське болото». Секція «Біологія»

ІІ місце:
Командний проект:

Чорній Валерія та Чорній Вікторія, учениці 10 класу Іллічівської гімназії №1
Чорноморської  міської  ради  Одеської  області.  Категорія  «Біологія».  Тема
роботи:  «Генетична характеристика та  вивчення проявів патогенності  штамів
Erwinia carotovora». Секція «Біологія»

ІІІ місце
Іваніченко Олександр, учень 9 класу Одеського навчально-виховного комплексу
№ 49 «Спеціалізована  школа  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Одеської
міської ради Одеської області. Категорія «Інформатика». Тема роботи: «Біонічна
модель термодинаміки квітки плодового дерева – програма «BIONA-1». Секція:
«Біологія»

Заохочувальні призи:
Калюжний Леонід, учень 11 класу Одеського навчально-виховного комплексу №
49  «Спеціалізована  школа  -  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Одеської
міської  ради  Одеської  області.  Категорія  «Інформатика».  Тема  роботи:
«Стилістичний  контент-аналізатор  текстів  –  програма  «TEST_Det».  Секція
«Інформатики»

Перелигіна Софія, учениця 10 класу Шосткинського НВК: спеціалізована школа
І-ІІ  ступенів-ліцей  м.  Шостка  Сумської  області.  Категорія:  «Фізика».  Тема
роботи: «Сонячний колектор "Sunlight". Секція «Фізика».
Міжнародний конкурс  I-SWEEEP - 2017

I – SWEEEP 2017 це 700 висококваліфікованих проектів із понад 60 країн,
які  були  представлені  в  конференц-центрі  Джорджа  Р. Брауна  ( м.  Х’юстон
(штат Техас, США) з 3 по 8 травня 2017 року.

Переможець національного етапу конкурсу I-SWEEEP, який проходив у м.
Києві з 31 січня по 3 лютого цього року (організатор: Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України)
виборола право представляти Україну на всесвітньому науковому конкурсі.

Склад української команди:

http://isweeep.org/


Малкіна Катерина, учениця 10 класу, Комунального закладу "Маріупольський
технічний  ліцей"  Маріупольської  міської  ради  Донецької  області,  Донецька
область; тема проекту: "Новий метод біогенної утилізації HDPE"". 

Переможець національного етапу конкурсу отримала грошову допомогу
від Президентського фонду Леоніда Кучми «Україна».

За результатами Міжнародного конкурсу I – SWEEEP: друге місце та
срібна медаль – Малкіна Катерина.

Міжнародний конкурс екологічних проектів учнів GENIUS Olympiad 2017
12-17 червня 2017 року в м. Освіго (Штат Нью-Йорк, США) відбувся ІV

Міжнародний конкурс екологічних проектів GENIUS Olympiad 2017. На цьому
конкурсі свої  проекти  в  5  категоріях  (Наука,  Мистецтво,  Музика,
Письменництво, Дизайн та Бізнес) представили 850 учнів з 65 країн світу та 40
штатів  США.  Цього  року  Україну  на  конкурсі  представляли  переможці
національного етапу конкурсу екологічних проектів GENIUS, який проходив у
м. Києві з 30 січня по 3 лютого цього року (організатор: Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України),
а саме: 

Бутенко Євген,  учень 11 класу, закладу загальної  середньої  освіти І-ІІІ
ступенів № 9 м. Києва; тема проекту: "Розробка способу ранньої діагностики
лейкемії і критеріїв оцінки ефективності результатів її лікування". 

Іванченко Микола, учень 11 класу, закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів  №225  м.  Києва,  тема  проекту:  "Адсорбент  для  нафти  та
нафтопродуктів  у  середовищі  води  та  підвищеної  вологості  на  основі
гідрофобізованого перліту". 

За  результатами захисту перед високоповажним професійним науковим
журі Іванченко Микола,  виборов І місце та Золоту Медаль, четверте місце -
Бутенко Євген.

Міжнародний конкурс «INFOMATRIX – 2017»
Україна  взяла участь у Міжнародному конкурсі  комп’ютерних проектів

серед учнівської та студентської молоді «INFOMATRIX -2017», який проходив у
Бухаресті (Румунія) в період з 27 квітня по 1 травня 2017 р. 

Починаючи з 2010 р. Україна виступає повноправною країною-учасницею
INFOMATRIX, після проведення національного етапу. Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді (НЕНЦ) Міністерства освіти і науки
України виступає у якості організатора національного етапу в Україні.

INFOMATRIX – це міжнародний конкурс комп’ютерних проектів.
Змагання  проводились  у  5  категоріях:  програмування;  інформаційна

інженерія; робототехніка; комп’ютерне мистецтво; короткометражний фільм. 
В конкурсі приймали участь з 572 учасників із 45 країн із 367 проектами

на міжнародному фіналі. 

http://www.dneprunnat.dp.ua/ru/zviti-doents/674-informatsiya-pro-uchast-delegatsiji-dnipropetrovskoji-oblasti-v-xii-mizhnarodnomu-baltijskomu-naukovo-inzhenernomu-konkursi
http://www.dneprunnat.dp.ua/ru/zviti-doents/674-informatsiya-pro-uchast-delegatsiji-dnipropetrovskoji-oblasti-v-xii-mizhnarodnomu-baltijskomu-naukovo-inzhenernomu-konkursi
http://www.dneprunnat.dp.ua/ru/zviti-doents/674-informatsiya-pro-uchast-delegatsiji-dnipropetrovskoji-oblasti-v-xii-mizhnarodnomu-baltijskomu-naukovo-inzhenernomu-konkursi


У фіналі Міжнародного конкурсу INFOMATRIX – 2017 Україну представляли 7
проектів, які перемогли в національному суперфіналі.

Результати участі у конкурсі української команди:
всі 7 проектів учасників української команди вибороли призові місця:
Срібло вибороли:
1. Жикова Катерина, учениця 10 класу Одеського закладу загальної середньої
освіти № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, з авторською
розробкою «Серія «Флора та фауна».
2.  Мулько  Михайло,  учень  8  класу  Міжнародної  школи  І-ІІІ  ступенів
«Меридіан» м. Києва, з авторською розробкою «Faster».

Бронзу вибороли:
1.  Шмідт  Даніїл,  учень  10  класу  Житомирської  закладу  загальної  середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 17, з авторською розробкою «Розумійка».
2.Іноземець  Анна,  учениця  8  класу  Черкаської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів  №  3  Черкаської  міської  ради  Черкаської  області,  з  авторською
розробкою «Мама - не просто слово».
3.  Жуковський  Ігор,  Корешков  Михайло,  Лобанов  Георгій,  учні  10  класу
Політехнічного ліцею НТУУ КПІ ім. І.  Сікорського,  з авторською розробкою
«DoubleAbstragation» («QThing»).
4. Мікуш Павло, учень 10 класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» м.
Києва, з авторською розробкою «Universal Robotic Assistant for people with visual
disabilities».
5.  Вашакідзе Артур, студент II курсу Державного закладу  освіти «Київський
професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та  фізичною  підготовкою»,  з
авторською розробкою «Цифровий освітній ресурс «Діагностика автомобілів».

Міжнародна  науково-освітня  програма  GLOBE  (Global  Learning  and
Observations to Benefit the Environment) 

GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) – це
міжнародна  науково-освітня  програма,  яка  надає  можливість  учням  та
громадянам  з  усього  світу  брати  участь  у  процесі  збору  даних  та  наукових
дослідженнях для того щоб робити внесок у наше розуміння Землі як системи
та навколишнього середовища. Місія: сприяти викладанню і вивченню науки,
підвищенню екологічної  грамотності  та  лідерства серед населення,  сприяння
науковим відкриттям.

До програми входить більш ніж 110 країн світу. Програма підтримується
Національним управлінням з аеронавтики і дослідження космічного простору
(NASA),  Національним  управлінням  океанічних  і  атмосферних  досліджень
(NOAA) та Національним науковим фондом (NFS). 

На  сьогодні  мережа  учнівських  об'єднань  в  Україні,  що  працюють  за
програмою  GLOBE,  включає  443  заклади  загальної  середньої  освіти  та



позашкільні заклади освіти, 379 вчителів, більш ніж 4,000 учнів. За 2017 рік до
програми приєдналося 115 нових учасників. Була сформована Координаційна
Рада GLOBE з активних вчителів та методистів. 

В  рамках  програми  українські  школярі  взяли  участь  в  Європейському
конкурсі фотографій «Календар GLOBE 2017» (жовтень 2016 р. – січень 2017
р.). Мета конкурсу: висвітити і зафіксувати місцеві громади GLOBE з регіону
Європи  та  Євразії.  Конкурс  проходив  у  рамках  європейського  конкурсу
«GLOBE  at  My  School  Picture  Contest  2017».  Учасники  завантажували
фотографії на тему «GLOBE у моїй школі» безпосередньо на веб-сайт програми
GLOBE,  де  їх  оцінювали  члени  Колегії  GLOBЕ  Європи  та  Євразії  до  якої
входять  представники  6  країн.  Загалом  було  отримало  більш  ніж  500
фотографій, в тому числі 105 світлин від учасників з України. Відповідно до
рішення Колегії GLOBЕ Європи та Євразії 7 учасників від України були визнані
переможцями конкурсу, а їх фотографії розміщені в Європейському календарі
GLOBE 2017.

Представники НЕНЦ взяли участь також в щорічній Регіональній зустрічі
координаторів програми GLOBE з Європи та Євразії (6-10 листопада 2017 р., м.
Зіхрон Яков (Ізраїль). На зустрічі були присутні 35 представники з 21 країн в
тому  числі  директор  Головного  офісу  програми  GLOBE  доктор  Тоні  Мерфі
(США).  Мета  зустрічі  -  обмін досвідом в  управлінні  програмою, звітування,
представлення  нових  проектів,  а  також  міжнародне  співробітництво  та
проведення тренінгів та лекцій.

Загалом  Україна  показала  непогані  досягнення  на  фіналах  міжнародних
етапів про що свідчать численні призові місця. З метою підготовки українських
команд  для  участі  у  фіналах  міжнародних  конкурсів  на  базі  НЕНЦ  щороку
проходить Всеукраїнська школа з підготовки учасників міжнародних конкурсів,
на  яку  запрошуються  як  фіналісти  попередніх  етапів,  так  і  фахівці  та
спеціалісти, які допомагають учасникам підготуватися до фіналу. Такий підхід
підготовки  команд  до  участі  у  конкурсах,  вагомість  одержаних  результатів
отримали  високу  оцінку  членів  журі  міжнародних  конкурсів.  І  як  результат,
перемоги у фіналах міжнародних конкурсів.

Загальні  результати участі  юних дослідників  у міжнародних конкурсах,  в
яких НЕНЦ пройшов афіляцію:

І місце – 12 нагород;
ІІ місце – 10 нагород;
ІІІ місце – 11 нагород;
ІV – 1 нагорода;
золота медаль – 1; срібна медаль – 3; бронзова медаль – 5.
відзнаки – 7.



Напрям «Оздоровлення дітей та учнівської молоді»
Міністерством освіти і науки України, Міністерством соціальної політики

України,  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді,
державним  підприємством  "Український  дитячий  центр  "Молода  гвардія"
проведено ІІ Всеукраїнський форум юних екологів «До кришталевих джерел».
Метою  форуму  є  підтримка  обдарованих  дітей  та  молоді,  які  займаються
природоохоронною  та  просвітницькою  діяльністю  в  екологічній  сфері,
організації їх змістовного дозвілля.  Під час форуму проведено: фотовернісаж
«Біорізноматіння природних територій», виставу «Дог-шоу», інтерактивну гру-
флешмоб  «Збережемо  рідний  край»,  природоохоронний  квест  «Зелений
фургон».  Юні  екологи  вчилися  працювати  в  команді  з  метою  досягнення
спільного  результату  при  проведенні  екологічних  заходів  та  здійсненні
просвітницької діяльності серед молоді.

На підтримку обдарованих дітей і молоді, які займаються практичною та
експериментально-дослідницькою  роботою  в  аграрній  галузі,  Міністерством
освіти  і  науки  України,  Міністерством  соціальної  політики  України,
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, державним
підприємством  "Український  дитячий  центр  "Молода  гвардія"  проведено  ІІ
Всеукраїнський  форум  учнівських  трудових  об'єднань.  У  межах  програми
відкрита  виставка  досягнень  юних  дослідників  «Щедрість  рідної  землі»,
демонструвались  результати  дослідницької  роботи  учнівських  трудових
об’єднань (проекти, щоденники, зразки продукції, колекції, фотоальбоми тощо).

Найяскравіші враження учні отримали під час екскурсії  до лабораторій
компанії «Syngenta» в Одеському рослинницькому діагностичному центрі. Юні
аграрії  ознайомилися  з  напрямами  роботи  компанії  «Syngenta»  та  програми
технічної  підтримки  «АгроГід».  Учні  мали  змогу  дізнатися  про  важливість
фітопатологічної  діагностики  посівного  матеріалу, моніторингу  шкідників  та
збудників  інфекцій  у  період  вегетації  рослин  й  аналізу  якісних  показників
зібраного  врожаю.  Учасникам  проведено  практичний  курс,  який  дозволив
власноруч  продіагностувати  насіннєві  інфекції  та  шкідників  за
симптоматичними ознаками й ідентифікувати збудника. 

Під час екскурсії на агрофірмі «Евріка» школярі детально ознайомилися з
усіма етапами виробництва продукції торговельної марки «З бабусиної грядки»
— від  етапу  посіву й  збору  врожаю до  консервації  та  стерилізації  кінцевої
продукції. Учні відвідали теплиці, де вирощують різноманітні гібриди перцю, і
ознайомились із сучасним технічним оснащенням заводу.

Учасники  форуму  побували  також  в  Одеській  національній  академії
харчових  технологій  та  Одеському  державному  аграрному  університеті,
ознайомилися  з  новим  сучасним  обладнанням  та  напрямами  діяльності
лабораторій, побували на екскурсіях в музеї ґрунтів України та музеї польових
культур, ознайомилися з умовами сучасного виробництва сільськогосподарської
продукції, її перевірки, дізналися про сучасні сільськогосподарські професії. 



Підсумком  роботи  форуму  стала  науково-практична  конференція
Заслуховувалися  роботи  з  рослинництва,  овочівництва,  лісівництва,
тваринництва та природоохоронної діяльності.

З метою формуванню громадянської позиції в галузі збереження довкілля
12-15  червня  2017  року  на  базі  базі  Всеукраїнського  профільного  табору
оздоровлення  та  відпочинку  «Юннат»  (м.  Київ) проведено  збір  лідерів
Всеукраїнської  дитячої  спілки  «Дитячий  екологічний  парламент»  та
юннатських секцій охорони природи, в якому взяли участь представники з 21
області. 

Упродовж червня 2017 року в Національному еколого-натуралістичному
центрі  учнівської  молоді,  на  базі  Всеукраїнського  профільного  табору
оздоровлення  та  відпочинку  «Юннат»,  проведено  Всеукраїнський  фестиваль
патріотичних  дій  для  переможців  Всеукраїнської  дитячо-юнацької  еколого-
патріотичної  гри  «Паросток»,  приурочений  до  26-й  річниці  незалежності
України.  Молодь  презентувала  свої  напрацювання  у  сфері  національно-
патріотичної  діяльності,  демонструвала  знання  з  історії  свого  краю,  брала
участь  у  еколого-патріотичній  грі  «Паросток»,  різноманітних  конкурсах,
майстер-класах, тренінгах. Невід’ємною частиною зміни стала Школа першої
медичної  допомоги  «Швидко,  своєчасно,  першокласно».  Своїми  знаннями
надання  кваліфікованої  першої  медичної  допомоги  за  сучасними
Європейськими  стандартами  з  використанням  сучасних  технологій  на
максимально  модернізованих манекенах  поділилися  військові  лікарі,  учасник
АТО.  Молодь  вчилася  застосовувати  набуті  теоретичні  знання  та  практичні
навички при виконанні завдань, що передбачають прийняття рішень у змінних
та нестандартних ситуаціях.

Напрям «Методична робота НЕНЦ МОН України»
З  метою  надання  методичної  допомоги  вчителям  біології,  керівникам

творчих  учнівських  об’єднань,  вихователям  закладів  дошкільної  освіти,
методичною  службою  Центру  проводилися  виїзди,  семінари-практикуми,
майстер-класи,  круглі  столи,  консультації.  Систематично  розроблялися  та
готувалися до друку інструктивно-методичні матеріали, положення, тематика та
методика  науково-дослідницьких  робіт.  Протягом  року  підготовлено  93
інформаційно-аналітичних та 78 інструктивно-методичних матеріалів. 

Для  інформування  педагогічних  працівників  та  учнівської  молоді  про
події в Центрі широко використовувалися можливості Інтернет-сторінки сайту
НЕНЦ, зокрема на сайт підготовлено та подано 197 інформаційно-методичних
матеріалів. 

З метою оновлення змісту позашкільної еколого-біологічної освіти також
проведено конкурс навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з
еколого-натуралістичної освіти; відкритий рейтинг якості позашкільної освіти
«Золота  когорта  позашкільників-2017»;  конкурс  соціально-педагогічних



виховних  систем, конкурс  проектів  діяльності  позашкільних  навчальних
закладів  «Погляд  в  майбутнє»,  позашкільні  педагогічні  читання-виставка
видавничої  продукції  з  питань позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного
напряму тощо. 

Протягом  звітного  року  методичною  службою  Центру  значна  увага
приділялась  питанням  збереження  мережі  позашкільних  закладів  освіти  в
умовах  децентралізації.  Так,  19  квітня  2017  року  Національним  еколого-
натуралістичним центром учнівської  молоді  спільно  із  КЗ  «Кіровоградський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  в  м.
Кропивницькому  проведено  розширену  виїзну  методичну  раду  на  тему:
“Позашкільна освіта в умовах децентралізації: регіональний аспект”.

В  рамках  заходу  під  керівництвом  першого  заступника  голови
облдержадміністрації  Сергія Коваленка відбулося засідання “круглого столу”.
Учасники  заходу  обговорили  методику  підвищення  якості  та  удосконалення
змісту позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.

Під  час  “круглого  столу”  директор  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Олег Поркуян та вихованці гуртків
та  творчих  учнівських  об’єднань  презентували  результати  своєї  роботи  за
еколого-природоохоронним,  дослідно-експериментальним,  профорієнтаційним
та реабілітаційно-оздоровчим напрямами. Безпосередньо на базі комунального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  в  атмосфері  жвавої  дискусії  обговорювалися  питання
функціонування закладів позашкільної освіти в умовах децентралізації.

27 вересня 2017 року відбулось засідання розширеної педагогічної ради
«Шляхи формування якісної позашкільної освіти в контексті компетентнісного
підходу до освітнього процесу» в м. Житомирі.

В роботі педагогічної ради взяли участь директор Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук, професор
Вербицький  В.  В.,  педагогічні  працівники  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  Єпіфанцева  І.  М.,  головний
спеціаліст  відділу  загальноосвітньої,  позашкільної  та  дошкільної  освіти
управління  освіти  і  науки  Житомирської  облдержадміністрації,  педагогічні
працівники  Житомирського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради, директори, методисти
позашкільних закладів освіти, методисти районних методкабінетів області.

У звітному році педагогічний колектив НЕНЦ продовжував вивчення та
поширення педагогічного досвіду. Узагальнено досвід:

• Запорізького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді. Тема досвіду: «Розвиток дослідницької компетентності
учасників аграрних учнівських об’єднань»; 

http://nenc.gov.ua/../doc/nakaz/2013/n14_1-2013.pdf
http://nenc.gov.ua/../doc/nakaz/2013/n14_1-2013.pdf
http://nenc.gov.ua/../doc/nakaz/2013/n14_1-2013.pdf


• Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру.  Тема

досвіду: Позашкільний заклад освіти як інститут формування та розвитку
соціально-адаптованої особистості»; 

• Нікопольського  міського  еколого-натуралістичного  центру

Дніпропетровської  області.  Тема  досвіду:  «Створення  еколого-
розвивального середовища в позашкільному закладі освіти»; 

• Богородчанської районної станції юних натуралістів Івано- Франківської

області.  Тема  досвіду:  «Патріотичне  виховання  учнів  в  умовах
учнівського лісництва»; 

• Хустської  філії  ЗОЕНЦ  «Нарцис».  Тема  досвіду:  «Реалізація

регіонального  компоненту  позашкільної  освіти  при  дослідженні
біорізномаття»; 

• Новокаховської  міськСЮН  Херсонської  області  за  темою:  «Освітній

простір  міської  станції  юннатів  як  середовище  особистісного розвитку
вихованців».

За  науково-методичної  допомоги  Інституту  модернізації  і  змісту  освіти  з
метою  формування  екологічної  компетентності,  посилення
здоров’язбережувального  виховання  та  підвищення  ролі  позашкільної  освіти
освіти  в  соціалізації  дітей  та  молоді  на  базі  регіональних  позашкільних
навчальних закладів продовжували роботу експериментальні майданчики, яким
надано  статус  експериментального  позашкільного  навчального  закладу
всеукраїнського рівня:

• на  базі  Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді

Херсонської обласної ради (наказ МОН України № 581 від 13.05.2014 р.).
Тема:  «Екологізація  дослідницької  діяльності  учнівської  молоді  у
взаємодії  позашкільного  навчального  закладу  із  об’єктами  природо-
заповідного фонду»;

• на  базі  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних

натуралістів»  Чернігівської  області  (наказ  МОН  України  №923  від
11.08.2014  р.).  Тема:  «Формування  культурно-створювальної  позиції  у
вихованців позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного
напряму»;

• на базі комунального закладу Сумської міської ради - Сумський міський
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Тема: «Формування життєвої компетентності вихованців у позашкільному
навчальному закладі – Школі сприяння здоров’ю» (наказ МОН України №
648 від 09.06.2016 р.).

Напрям «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів
позашкільної освіти»

Проведено Всеукраїнські курси підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів  закладів  позашкільної  освіти  з  використанням  дистанційної  форми



навчання  для  різних  категорій  педагогічних  працівників  (ліцензія:  Серія  АЕ
№270777, Наказ МОН України від 01.07. 2013 №2494л.). 

Навчально-тематичний план розрахований на 120 годин і складається із
трьох модулів, які є типовими для навчальних планів гуманітарно-соціального,
професійного та діагностичного із розрахунку: очна частина складає 32 год.,
заочна частина –  88 год. Модель курсів за формою проведення – очно-заочна.
Усього  протягом  року  курсову  перепідготовку  пройшли  47  методистів,  24
заступники директорів та 30 директорів позашкільних закладів освіти з різних
регіонів України.

Успішно  працює  Всеукраїнська  очно-дистанційна  школа  методиста
позашкільного закладу освіти. є

Учасниками  Всеукраїнської  школи  методиста  стали  педагоги  із  різних
регіонів України.

За  час  навчання  для  слухачів  було  прочитано  цикл  лекцій  з  теорії  та
практики  управління  аналітико-експертною  діяльністю  у  сфері  методичної
служби, проведено тренінги з таких питань: «Розробка критеріїв ефективності
методичної  діяльності  позашкільного  закладу»,  «Інтерпретація  результатів
аналітико-експертного  дослідження»,  «Використання  методів  математичної
статистики для обробки кількісної інформації», «Технологія прийняття рішень
на основі аналітико-експертної інформації». 

Результати  роботи  школи:  розроблена  модель  методичних  та
управлінських компетенцій методиста, посадові інструкції та модель критеріїв
оцінювання діяльності методичних служб у сфері позашкільної освіти.

По закінченню навчання у Всеукраїнській школі методиста позашкільного
навчального закладу слухачі отримали свідоцтва державного зразка. 

У  2017  році  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді  відзначив  п’ятирічний  ювілей  діяльності  Всеукраїнської  школи
методиста позашкільної освіти.

Школа  працює  за  авторською  методикою  Боднар  Оксани  Степанівни,
доктора педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки та менеджменту освіти
Тернопільського національного педагогічного університету імені  Володимира
Гнатюка.

За  п’ять  років  роботи  школи  підвищили  свій  фаховий  рівень  біля  100
методистів закладів позашкільної освіти із різних регіонів України.

В структурі Всеукраїнської школи методиста позашкільного навчального
закладу  у  2017  році  організовано  садівниче  відділення.  Слухачі  мали  змогу
проаналізувати  зміст  навчальних  програм,  ознайомитися  з  навчально-
методичною  літературою,  з  сучасними  технологіями  вирощування  плодових
культур та догляду за ягідниками.

Успішно проводиться тренінгова діяльність.
У  2017  році  продовжено  співпрацю  з  з  Товариством  з  обмеженою

відповідальністю  «Соціальний  консалтинг  «Параграф».  З  9  по  11  лютого



проведено  навчальний  тренінг  з  фандрайзингу,  стратегічного  та
операційного планування та грантової діяльності позашкільних закладів
освіти.  Учасниками заходу стали  49 педагогічних працівників  із  19  регіонів
України,  а  саме:  Вінницької,  Волинської,  Донецької,  Житомирської,
Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Одеської,
Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської,
Чернівецької  та  Чернігівської  областей  та  м.  Києва.  Навчальна  програма
тренінгу розрахована на 64 години, включаючи заочне консультування. Під час
навчання  тренери  використовували  сучасні  інноваційні  комунікаційні
технології, модераційні прийоми для організації. 
Проведено навчальний тренінг з питань організації роботи з охорони праці
та  безпеки  життєдіяльності  в  позашкільному  та  загальноосвітньому
навчальному закладі. НЕНЦ за участю провідних фахівців в галузі з охорони
праці  та  безпеки  життєдіяльності  провів  навчальний  тренінг  з  питань
організації  роботи  з  охорони  праці  та  безпеки  життєдіяльності  в  закладах
позашкільної та загальної середньої освіти.

1. Тренінг проводився з метою надання, оновлення та вдосконалення
знань  і  вмінь,  необхідних  для  ефективного  вирішення  завдань  з
питань охорони праці під час професійної діяльності посадових осіб
та фахівців навчальних закладів.

1. Під час навчання слухачі дізналися про:
• закони й  нормативно-правові  акти,  що регулюють порядок і  організацію

охорони праці та безпечної експлуатації  машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки;

• основні положення щодо управління охороною праці;

• порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

• основні вимоги гігієни праці.

Автор  тренінгової  програми:  Грімович  Юрій  Васильович,  технічний
експерт  з  промислової  безпеки,  керівник  відділу  ТОВ  «НВЦ  «Професійна
безпека».

2. Після  завершення  тренінгу  всі  учасники  отримали  сертифікат
встановленого зразка.

Екологічні  тренінги  з  моніторингу  навколишнього  природного
середовища.

Проведено  цикл  екологічних  тренінгів  з  моніторингу  навколишнього
природного середовища. Вдруге підготовлено лігу тренерів з екологічної освіти
та виховання.

Цього  року  цикл  практичного  навчання  педагогів  був  доповнений
тренінгом  «Моніторингові  дослідження  біологічного  різноманіття».  На  базі
Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України та Інституту зоології ім. І.
І.  Шмальгаузена НАН України педагогам надана можливість  ознайомитися з
сучасними методиками дослідження флори і фауни.



Тренінги  із  національно-патріотичного  виховання  за  програмою  «З
Україною в серці».

Спільно з Інститутом проблем виховання НАПН України НЕНЦ проводить
цикл  тренінгів  з  національно-патріотичного  виховання  за  програмою  «З
Україною  в  серці»;  підготовлено  лігу  тренерів  із  національно-патріотичного
виховання.

Тренінг  проводився в  два  етапи.  Перший  етап  включав  проведення
загального тренінгу з патріотичного виховання дітей та молоді. Другий етап –
проведення  тренінгу  з  метою  підготовки  сертифікованих  тренерів  із
національно-патріотичного виховання

За  результатами навчальної  діяльності  32 педагога отримали свідоцтво
тренера із національно-патріотичного виховання

Протягом  останніх  років  цілеспрямовано  розвивається  навчальне  і
соціальне  партнерство  Національного  еколого-натуралістичного  центру  з
організаціями  і  установами,  бізнес-структурами.  Наприклад:  спільно  з
Українською  асоціацією  підприємств  водопровідно-каналізаційного
господарства  “Укрводоканалекологія”  педагоги  Центру  провели  заочний
Всеукраїнський конкурс - грант «10х10». 

За підсумками конкурсу дев’ять переможців та призерів отримали гранти
на  розвиток  еколого-натуралістичної  освіти  від  Української  асоціації
підприємств  водопровідно-каналізаційного  господарства
“Укрводоканалекологія”. 

З  метою  розвитку  мережі  куточків  живої  природи  в  загальноосвітніх
навчальних закладах, забезпечення матеріально-технічної бази, необхідної для
повноцінного  їх  функціонування,  а  також  залучення  учнів  до  поглибленого
вивчення  природничих  наук  і  науково-дослідницької  діяльності  у  2017  році
НЕНЦ  спільно  з  РЛП  «Фельдман  Еко-парк»  та  КЗ  «Харківський  обласний
Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  проведено  заочний  Всеукраїнський
конкурс-грант «Проект шкільного куточка живої природи Фельдмана».

За підсумками конкурсу  7  переможців та призерів отримали грант РЛП
«Фельдман Еко-парк»:  необхідне поповнення колекції  тварин,  птахів,  рослин
для куточку живої природи.

У  контексті  досягнення  цілей  освіти  в  інтересах  сталого  розвитку
протягом  звітнього  періоду  проведено профільні конференції,  форуми  для
педагогічних працівників:

• ІІІ Всеукраїнський форум «Освіта для збалансованого розвитку»;

• Всеукраїнську  науково-практичну  конференцію  до  Міжнародного  Дня

Лісу «Відтворимо ліси разом»; 
• за  сприяння  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Всеукраїнської

екологічної  ліги  проведено  Всеукраїнську  конференцію
«Енергоефективна школа»;

• з 6 до 7 червня 2017 року у м. Києві  НЕНЦ спільно з Дитячим центром



розвитку  «ДивоГрай»  провів перший  Всеукраїнський  форум  «Ранній
розвиток  дитини -  право кожного».  Учасниками заходу  стали  педагоги
закладів  позашкільної,  загальної  середньої  і  дошкільної  освіти,  шкіл
раннього  розвитку  різних  форм  власності,  науковці,  викладачі  вищих
закладів освіти із різних регіонів України; 

• з  13  по  15  червня  2017  року  у  Рівненській  області  НЕНЦ  спільно  з

комунальним закладом „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної
ради проведений Всеукраїнський навчальний тренінг для координаторів
програми  GLOBE  в  Україні  на  тему „Реалізація  Міжнародної  науково-
освітньої програми GLOBE в освітніх закладах України”.  У заході взяли
участь  координатори науково-освітньої  програми  GLOBE  із  різних
регіонів України;

• з 16 по 18 травня 2017 року на базі Хмельницького обласного еколого-

натуралістичного  центру  учнівської  молоді  та  позашкільних  закладів
освіти  Хмельницької  області  проведено  Всеукраїнський  семінар-
практикум на тему «Формування ціннісних орієнтирів учнівської молоді у
контексті  впровадження  в  освітній  процес  сучасних  інноваційних
педагогічних  технологій».  Учасниками  заходу  стали  заступники
директорів  обласних  центрів  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді (станцій юних натуралістів) з різних регіонів України;

• з 20 по 22 червня 2017 року у Полтавській області спільно з Полтавським

обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді проведено
Всеукраїнський  педагогічний  практикум  „Світ  творчості”.  Учасники
практикуму  - директори  обласних  еколого-натуралістичних  центрів
(станцій юних натуралістів). Учасники ознайомилися із досвідом роботи
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді,  а  також філій  центру. Презентована  робота  Обласного  дитячо-
юнацького оздоровчого табору «Еколог»; обласної екологічної експедиції
«Чиста  хвиля»,  польової  екологічної  практики  слухачів  очно-заочної
біологічної  школи,  яка  проходить  у  формі  наметового  містечка  на
території геологічної пам’ятки природи «Бутова гора»;

• з 21 до 22 серпня ц.р.  у  м.  Київ  НЕНЦ спільно з  Інститутом проблем

виховання  НАПН  України,  Всеукраїнською  громадською  асоціацією
«Спілка  освітян  України»,  Всеукраїнською  асоціацією  педагогів-
позашкільників  «Фактор»  проведено  Всеукраїнську  серпневу
конференцію «Педагогічний пошук – 2017» на тему: «Модернізація змісту
біолого-екологічної освіти: в пошуках оптимальних рішень»;

• 06-08  вересня  2017  року  на  базі  Волинського  обласного  еколого-

натуралістичного  центру  управління  освіти  науки  та  молоді
облдержадміністрації  проведено  Всеукраїнську  семінар-нараду
директорів обласних еколого-натуралістичних центрів. У межах програми
проведено:  нараду  директорів  “Новації  позашкільної  освіти  в  умовах



децентралізації”,  круглий  стіл  “Формування  компетентностей  еколого-
натуралістичного напряму позашкільної  освіти відповідно до ключових
вимог “Нової української школи”;

• 11 -12 жовтня 2017 року НЕНЦ спільно із Національним університетом

біоресурсів  та  природокористування  України  провели  Всеукраїнський
освітянський форум «Аграрна практика позашкільних та загальноосвітніх
навчальних закладів: тенденції та перспективи». 

• 14 грудня проведення колегії для директорів обласних ЕНЦ (СЮН). 

Практикується  проведення  профільних  вебінарів, он-лайн  лекцій  для
учнівської молоді та педагогів.

Напрям «Видання НЕНЦ»
Запорукою  реалізації  освітніх  ініціатив  Національного  еколого-

натуралістичного центру є популяризація діяльності Центру в засобах масової
інформації,  на  сторінках  журналу  «Паросток»,  на  шпальтах  газети  «Юнний
натураліст»,  щорічному  збірнику  «Новації  позашкільної  освіти»  науково-
методичному віснику «Позашкільна  освіта»  (який  видається  двічі на  рік),
щомісячному електронному виданні «Інформаційний бюлетень НЕНЦ».

Найбільш  ефективні  і  прогресивні  напрацювання  в  освітній  сфері,
широку  палітру  інноваційних  підходів  до  позашкільної  освіти  в  Україні
презентували позашкільні заклади освіти еколого-натуралістичного напряму під
час виїзних заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

З метою підвищення якості позашкільної освіти, поліпшення її науково-
методичного забезпечення, розвитку творчого потенціалу педагогів, поширення
передового  педагогічного  досвіду,  Національним  еколого-натуралістичним
центром учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  у  2017  році
видано: 

• Матеріали  Всеукраїнського  семінару-наради  директорів  обласних,

Київського міського еколого-натуралістичних  центрів  учнівської  молоді
(станцій юних натуралістів) [«Новації позашкільної освіти - 2017»], (06-
08 вересня 2017 р.) / МОН України, НЕНЦ, Волинський облЕНЦ – Луцьк,
2017. – 100 с. 

• Матеріали Всеукраїнської серпневої конференції [«Педагогічний пошук -

2017»], (21-22 серпня 2017 р.) / МОН України, НЕНЦ, Інститут проблем
виховання  НАПН  України,  ВГО  “Спілка  освітян  України”,  ВАПП
“Фактор” – Київ, 2017. – 141 с. 

• Матеріали  Всеукраїнського  педагогічного  практикуму  для  директорів

обласних  еколого-натуралістичних  центрів  (станцій  юних  натуралістів)
“Світ  творчості”  [«Формування  екологічної  культури  та  здорового
способу  життя  шляхом  залучення  учнівської  молоді  до  науково-
дослідницької  та  експедиційної  діяльності  в  умовах об’єктів  природно-
заповідного  фонду»],  (20-22  червня  2017  р.)  /  МОН  України,  НЕНЦ,



Полтавський облЕНЦ – м. Полтава: ТОВ “Фірма “Техсервіс”, 2017. – 212
с. 

• Матеріали  Педагогічних  читань  [«Стратегія  трудового  виховання

учнівської  молоді  в  умовах реформи освіти в Україні»],  (20-22 вересня
2017 р.) / МОН України, НЕНЦ, Запорізький обл.ЦЕНТ – м. Запоріжжя,
2017. – 148 с. 

• Матеріали  ХІ  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, (27-29 вересня 2017
р.) / МОН України, НЕНЦ, Житомирський обл.ЦЕНТ – м. Житомир, 2017.
– 77 с. 

• Матеріали  Всеукраїнського  освітянського  форуму  [«Аграрна  практика

позашкільних  та  загальноосвітніх  навчальних  закладів:  тенденції  та
перспективи»],  (11-12  жовтня  2017  р.)  /  МОН  України,  НЕНЦ,  ВГО
“Спілка освітян України”, ВАПП “Фактор” – м. Київ, 2017. – 116 с. 

• Електронні видання “Інформаційний бюлетень НЕНЦ”, № 1-11 — 2017;

• «Науковий  вісник  Національного  еколого-натуралістичного  центру

учнівської молоді» 
• Видано журнал «Паросток:

• Журнал «Паросток». – № 1. – 2017.

• Журнал «Паросток». – № 2. – 2017.

• Журнал «Паросток». – № 3. – 2017. 

• Газета “Юний натураліст”, № 1-10 — 2017.

Протягом 2017 року в засобах масової інформації опубліковано 73 статті.
Відбулось 15 виступів педагогічних працівників НЕНЦ на радіо та телебаченні.

Головні завдання Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді на 2018 рік:

• розроблення  й  упровадження у  практику  нових  нормативно-правових  і
організаційно-методичних матеріалів з організації і здійснення навчально-
виховної  роботи  закладів позашкільної  освіти еколого-натуралістичного
профілю та відновлення або ж створення нових філій, окремих гуртків,
секцій, клубів на базі опорних шкіл, і насамперед, у  закладах загальної
середньої освіти сільської місцевості;

• розроблення  сучасного  навчально-методичного  забезпечення  для
позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю;

• відновлення  мережі  філій  закладів  позашкільної  освіти чи  окремих
гуртків,  клубів,  секцій  та  інших творчих об’єднань дітей та  учнівської
молоді  за  місцем  проживання,  фінансова  підтримка  яких  має
здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів;

• урізноманітнення напрямів позашкільної освіти еколого-натуралістичного
профілю,  удосконалення  її  організаційних  форм,  методів  і  засобів
навчально-виховного процесу;



• розвиток  системи  патріотичного  (громадянського)  виховання  дітей  та
молоді засобами ПО;

• удосконалення  системи  підготовки  та  перепідготовки  кадрів  для

позашкільної освіти;
• створення  комп’ютерних  класів,  центрів  та  електронних  бібліотек

позашкільних  навчальних  закладів  різних  форм  власності  й
підпорядкування.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



 Звіт
про всеукраїнські  заходи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю
за 2017 рік

№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

Для керівників закладів

1. Всеукраїнський
педагогічний  практикум
«Світ  творчості»  Тема
практикуму  –
«Формування
екологічної  культури  та
здорового способу життя
шляхом  залучення
учнівської  молоді  до
науково-дослідницької та
експедиційної діяльності
в  умовах  об’єктів
природно-заповідного
фонду»

м. Полтава
 на базі

обласного
еколого-

натуралістичног
о центру

учнівської
молоді 

20 по 22
червня 2017

року 

Учасниками  заходу
стали 
директори  обласних
позашкільних
навчальних  закладів
еколого-
натуралістичного
напряму  з  21  області
України 

Вербицький  В.  В., доктор
педагогічних наук,  професор,
директор  Національного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;
О.В.  Харченко,  директор
Департаменту освіти і науки; 
В.Г.  Бедніна,  директор
Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.

Видання  збірки
матеріалів  учасників
«Формування
екологічної культури та
здорового  способу
життя  шляхом
залучення  учнівської
молоді  до  пошуково-
дослідницької  та
експериментальної
діяльності  в  умовах
об’єктів  природо-
заповідного  фонду»
Підсумковий  наказ.
НЕНЦ № 63 
від 29.06.2017р.



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

2. Всеукраїнський  семінар-
нарада  для  директорів
обласних  еколого-
натуралістичних центрів

на базі 
Волинського 
обласного 
еколого-
натуралістичног
о центру 
управління 
освіти науки та 
молоді 
Волинської 
облдержадмініст
рації

6- 8 вересня
2017 року

Учасниками заходу 
стали директори 
обласних еколого-
натуралістичних 
центрів учнівської 
молоді (станцій юних 
натуралістів). 

Вербицький  В.В.,  директор
Національного  еколого-
натуралістичного  центру
учнівської  молоді  МОН
України,  доктор педагогічних
наук,  професор,  академік
Академії наук вищої освіти, 
Мишковець  С.В.,  заступник
голови  облдержадміністрації,
Плахотна  В.В., начальник
управління  освіти,  науки  та
молоді  облдержадміністрації,
Олешко  П.  С.,  ректор
Волинського  інституту
післядипломної  педагогічної
освіти,  Семенов  О.С.,
кандидат  педагогічних  наук,
доцент  кафедри  педагогіки
Східноєвропейського
національного  університету
ім. Лесі Українки,
Бабеляс  Б.П., начальник
відділу  управління  лісового
та  мисливського
господарства.

Видано збірку 
матеріалів 
«Формування 
компетентностей 
еколого-
натуралістичного 
напряму позашкільної 
освіти відповідно до 
ключових вимог 
«Нової української 
школи»



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

3 Курси  підвищення
кваліфікації  директорів
позашкільних
навчальних закладів.

НЕНЦ Період: 
6 - 24

березня

26 директорів ПНЗ із 16
регіонів України.

Середницька  А.Д.,
начальник  відділу
позашкільної  освіти,
виховної  роботи  та
захисту  прав  дитини
МОН України;
Вербицький  В.  В.,
директор  НЕНЦ,  доктор
педагогічних  наук,
професор;
Шкура  Г.  А., директор
Українського  державного
центру  позашкільної
освіти МОН України;
Неділько С. В., директор
Українського  державного
центру  туризму  та
краєзнавства  учнівської
молоді

- 26 свідоцтв 
встановленого зразка
Наказ НЕНЦ від «24» 
березня 2017 р. 31 - О

4 Курси підвищення 
кваліфікації «Керівні 
кадри позашкільних 
навчальних закладів»

НЕНЦ 9-13 жовтня 18  учасники
заступники  директорів
закладів  позашкільної
освіти

Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді

18 свідоцтв 
встановленого зразка
Наказ НЕНЦ від «24» 
березня 2017 р. 31 - О



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

5 Розширена  виїзна
методична рада на тему:
“Позашкільна  освіта  в
умовах  децентралізації:
регіональний аспект”. На
базі  КЗ
«Кіровоградський
обласний центр еколого-
натуралістичної
творчості  учнівської
молоді»  в  м.
Кропивницькому

НЕНЦ,
«Кіровоградськи
й  обласний
центр  еколого-
натуралістичної
творчості
учнівської
молоді»

19  квітня
2017 року, м.
Кропивницьк
ому 

Педагоги ЗПО, ЗЗО, 
ЗВО, інституту 
підвищення 
кваліфікації 
Кіровоградської 
області,  педагоги 
НЕНЦ

Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді; 
Таборанський В.П., 
начальник управління освіти, 
науки, молоді та спорту 
Кіровоградської ОДА;
Шатна Л.Ф., заступник 
начальника управління 
освіти, науки, молоді та 
спорту Кіровоградської ОДА.

Рішення методичної 
ради



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

6 розширена  педагогічна
рада  «Шляхи
формування  якісної
позашкільної  освіти  в
контексті
компетентнісного
підходу  до  навчально-
виховного процесу» 

НЕНЦ,
Житомирський
облЕНЦ

27  вересня
2017  м.
Житомир

Педагоги ЗПО, ЗЗО, 
ЗВО Житомирської 
області, представники 
лісництв, педагоги 
НЕНЦ

Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді;
Єпіфанцева І.М., головний 
спеціаліст відділу 
загальноосвітньої, 
позашкільної та дошкільної 
освіти управління освіти і 
науки Житомирської ОДА;
Смагіна  Т.  М.,  кандидат
педагогічних  наук,  завідувач
кафедри  методики
викладання  навчальних
предметів  комунального
закладу  «Житомирський
обласний  інститут
післядипломної  педагогічної
освіти»  Житомирської
обласної ради.

Рішення педагогічної 
ради



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

7 Всеукраїнський  семінар-
практикум  для
заступників  директорів
обласних  Київського
міського  еколого-
натуралістичних  центрів
(станцій  юних
натуралістів) за темою: 
«Формування  ціннісних
орієнтирів  учнівської
молоді  у  контексті
впровадження  в
навчально-виховний
процес  сучасних
інноваційних
педагогічних
технологій»
 

НЕНЦ,
Хмельницький
обласний центр

еколого-
натуралістичної

творчості

16 до 18
травня. м.

Хмельницьк
ий

Учасниками  заходу
стали  заступники
директорів  обласних
центрів  еколого-
натуралістичної
творчості  учнівської
молоді  (станцій  юних
натуралістів)  з  різних
регіонів  України,
колектив лісівників ДП
«Шепетівський
лісгосп»,  педагогічні
колективи  Пліщінської
ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Шепетівського  району,
центру  туризму  і
краєзнавства  міста
Нетішин,  педагоги-
натуралісти  із  міст
Камянець  –
Подільський  та
Шепетівка

Вербицький  В.В., директор
Національного  еколого-
натуралістичного  центру
учнівської молоді; Тараненко
В.І.,  заступник  директора
НЕНЦ МОН України; Фасоля
О.І., директор  Департаменту
освіти  і  науки  Хмельницької
ОДА;  Віктор  Берека,  ректор
Хмельницького ОІППО;
Сасюк  А.В.,  директор
Національного  природного
парку «Мале Полісся» ;
Ганзюк  А.Я.,  представник
Хмельницького
національного  університету,
кандидат  технічних  наук,
керівник  гуртків  доцент
кафедри хімії .

- - Підсумковий  наказ
НЕНЦ№ 49 
23. 05. 2017 р.

Збірник  матеріалів
учасників  семінар-
практикуму
«Формування
ціннісних  орієнтирів
учнівської  молоді  у
контексті
впровадження  в
навчально-виховний
процес  сучасних
інноваційних
педагогічних
технологій»

Для методистів закладів



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

8 ІІІ  Всеукраїнський
форум  «Освіта  для
збалансованого
розвитку».

НЕНЦ
м.Київ

12-13 квітня педагоги закладів 
загальної середньої та 
позашкільної освіти, 
науковці, завідуючі 
кафедрами екології  
закладів вищої освіти, 
керівники дитячих 
громадських 
організацій, менеджери
з еколого-освітньої 
роботи установ 
природно-заповідного 
фонду, представники 
громадських 
екологічних та 
природоохоронних 
організацій, студенти 
закладів вищої освіти 
та екологічна 
громадськість України

Вербицький  В.  В.,  доктор
педагогічних наук,  професор,
академік Академії наук вищої
освіти  України,  директор
Національного  еколого-
натуралістичного  центру
учнівської  молоді  МОН
України;
Бойченко  О. К.,  радник
Міністра  екології  та
природних ресурсів України
Пащенко  О.В.,  координатор
Всеукраїнської дитячої спілки
«Екологічна  варта»,
екологічної  ліги,  голова
Національної  екологічної
ради України
Корвін-Піотровська 
Катерина. менеджер проекту 
«Інтеграція положень 
Конвенцій Ріо в національну 
політика України» ПРООН в 
Україні

Збірник матеріалів 
учасників ІІІ 
Всеукраїнського 
форуму «Освіта для 
збалансованого 
розвитку»
Наказ НЕНЦ №41-0 від
13.04.2017 р. «Про 
видачу сертифікатів 
учасникам 
Всеукраїнського 
форуму»



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

9 Всеукраїнська  науково-
практична  конференція
«Відтворимо ліси разом»
присвячена
Міжнародному дню Лісу.

НЕНЦ
м.Київ

14-15
березня 2017

працівники установ 
лісового господарства, 
наукові та науково-
педагогічні працівники 
закладів вищої освіти, 
профільних науково-
дослідних установ, 
методисти та керівники
учнівських лісництв 
закладів загальної 
середньої та 
позашкільної освіти, 
громадськість з 18 
областей України

Вербицький  В.В.,  директор
НЕНЦ МОН України, 
Яресько  О.П., голова
товариства  лісівників
України, 
Мовчан  М.М., заступник
директора  департаменту
Міністерства  екології  та
природних ресурсів України.,
 Гузенко  Р.В.  –  перший
заступник начальника
Київського  обласного  та  по
місту  Києву  управління
лісового та  мисливського
господарства  –  головний
лісничий  Київщини.
Мельник  В.І., доктор
біологічних  наук,  професор
відділу  природної  флори
Національного  ботанічного
саду ім.. М. М. Гришка НАН
України.

Наказ НЕНЦ № 
Сертифікат учасника 
конференції отримав 
кожен учасник заходу
Електронний Збірник 
матеріалів 
Всеукраїнської 
науково-практична 
конференція 
«Відтворимо ліси 
разом» 



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

10 Всеукраїнська  серпнева
конференція
«Педагогічний  пошук  –
2017».

НЕНЦ
м. Київ 

21  –  22
серпня ц. р.

керівники  творчих
учнівських  об’єднань
та  методисти
позашкільних
навчальних  закладів
еколого-
натуралістичного
напряму,  фахівці
інститутів
післядипломної
педагогічної  освіти,
вчителі  біології
загальноосвітніх
навчальних  закладів,
наукові  та  науково-
педагогічні  працівники
вищих  навчальних
закладів  з  17  областей
України та м. Києва.

Вербицький  В.В., директор
Національного  еколого-
натуралістичного  центру
учнівської молоді;
Машков  О.А., проректор  з
наукової  роботи  Державної
екологічної  академії
післядипломної  освіти  та
управління  Мінприроди
України,  доктор  технічних
наук,  професор,  Заслужений
діяч науки і техніки України;
 Мачуський  В.  В., старший
науковий  співробітник,
завідувач  лабораторії
позашкільної  освіти
Інституту проблем виховання
НАПН  України,  кандидат
педагогічних наук; 
Власенко  О.  В.,  головний
редактор  газети
«Позашкілля».

Підсумковий  наказ
НЕНЦ № 61-0 
22.  08.  2017  р.  про
видачу  сертифікатів
учасника 

Збірник  матеріалів
учасників
Всеукраїнська
серпнева  конференція
«Педагогічний пошук –
2017».



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

11 Перший Всеукраїнський 
форум «Ранній розвиток 
дитини – право кожного»

НЕНЦ
м.Київ

6 -7 червня
2017

вчителі-практики 
закладів загальної 
середньої та 
позашкільної освіти, 
працівники дошкільних
установ, шкіл раннього 
розвитку різних форм 
власності, науковці, 
викладачі закладів 
вищої освіти із різних 
регіонів України

Бех  І.  Д., директор
Інституту  проблем
виховання  НАПН  України,
д-р. психол.н., професор. 
Рагозіна  В.  В., канд.пед.н.,
провідний  науковий
співробітник  лабораторії
дошкільної  освіти  та
виховання  Інституту
проблем  виховання  НАПН
України. 
Семенов  О.  С., доцент
кафедри  педагогіки
Східноєвропейського
національного  університету
імені  Лесі  Українки,
канд.пед.н.. 
Коваль  Л..В., завідувачка
лабораторії  проблем
інклюзивної  освіти
Інституту  спеціальної
педагогіки НАПН України. 

всі учасники отримали 
відповідний сертифікат

https://www.facebook.com/forumrozvutok/
https://www.facebook.com/forumrozvutok/
https://www.facebook.com/forumrozvutok/


№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

12 Всеукраїнський 
освітянський форум 
«Аграрна практика 
позашкільних та 
загальноосвітніх 
навчальних 
закладів: тенденції 
та перспективи»

На базі 
НЕНЦ та НУБіП

11-13 жовтня
2017 року

Педагоги  закладів
позашкільної  освіти,
науково-педагогічні
працівники  закладів
вищої  освіти,  вчені
профільних  науково-
дослідних інститутів

Вербицький  В.  В., доктор
педагогічних наук,  професор,
директор  Національного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;
Ніколаєнко  С.М.,   ректор
НУБіП  України,  член-
кореспондент НАПН України,
доктор  педагогічних  наук,
професор;
Забалуєв  В.О., декан
агробіологічного  факультету
НУБіП  України,  доктор
сільськогосподарських  наук,
професор;
Іващенко  О.О., доктор
сільськогосподарських  наук,
професор,  академік  НААН
України,  головний  науковий
співробітник  Інституту
біоенергетичних  культур  і
цукрових  буряків  НААН
України 

Електронна збірка 
матеріалів  учасників 
Всеукраїнського 
освітянського форуму 
«Аграрна практика 
позашкільних та 
загальноосвітніх 
навчальних закладів: 
тенденції та 
перспективи». Всі 
учасники заходу 
отримали сертифікат 
учасника (наказ НЕНЦ 
№79-0 від 12.10.2017 
р.). 



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

13 Третій форум
українських
патріотичних справ “Ми
українці”

НЕНЦ 1-3 грудня Біля 300 учасників із 
різних регіонів України

Павленко Р. заступник 
Голови Адміністрації 
Президента України 
Хобзей П., заступник 
Міністра освіти і науки 
України 
Вербицький В.В., директор 
НЕНЦ, доктор педагогічних 
наук, професор

- -

14 Навчальний тренінг з 
питань написання 
грантів, планування 
діяльності 
позашкільного 
навчального закладу та 
організації фандрайзингу

НЕНЦ 9 - 10 лютого 49 педагогічних
працівників із 19
регіонів України

Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді

49 сертифікати 
встановленого зразка

15 Курси підвищення 
кваліфікації методистів 
позашкільних 
навчальних закладів

НЕНЦ 20–24лютого
2017 

9-13 жовтня

47 педагогів-
позашкільників;

6 педагогів-
позашкільників

Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді

- Наказ № 21-О  від 
26.02 2016 р
47 свідоцтв 
встановленого зразка 
6 свідоцтв 
встановленого зразка
Наказ НЕНЦ від «24» 
березня 2017 р. 31 - О



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

16 Всеукраїнський семінар-
тренінг в рамках 
Міжнародної  науково-
освітньої програми 
GLOBE тему „Реалізація
Міжнародної науково-
освітньої програми 
GLOBE в освітніх 
закладах України”. 

комунальний 
заклад „Станція 
юних 
натуралістів” 
Рівненської 
обласної ради

13 по 15 
червня 2017 ,
комунальног
о закладу 
„Станція 
юних 
натуралістів”
Рівненської 
обласної 
ради

координатори науково-
освітньої  програми
GLOBE  із  різних
регіонів України.

Тараненко В. І., заступник 
директора з наукової роботи 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді, Ровкач А. 
В., головний спеціаліст 
відділу виховної роботи та 
соціального захисту дітей 
управління освіти і науки 
Рівненської обласної 
державної адміністрації; 
Остафійчук Т. В., директор 
комунального закладу 
„Станція юних натуралістів” 
Рівненської обласної ради

- Учасники  отримали
сертифікати  вчителів
GLOBE  міжнародного
зразка, що дають право
працювати  за
програмою  і  вносити
дані  спостережень  та
досліджень на веб-сайт
GLOBE.

17 Регіональна зустріч 
національних 
координаторів 
програми GLOBE з 
Європи та Євразії

м. Зіхрон Яков 
(Ізраїль)

З  6  по  10
листопада
2017 р. 

На зустрічі були 
присутні 35 
представників з 21 
країн в тому числі 

директор Головного офісу 
програми GLOBE доктор Тоні
Мерфі (США),
Федоренко Н.М., помічник 
національного координатора 
програми GLOBE в Україні
 

 - Сертифікат учасника



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)
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проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

8 Навчальний стартап з 
підготовки вчителів 
біології до професійної 
сертифікації

І курс: «Методика 
викладання генетики і 
молекулярної біології в 
школі».

ІІ курс: «Методика 
викладання біохімії, 
молекулярної біології та 
генетики людини в 
школі».

ІІІ курс: «Методика 
викладання 
еволюційного вчення в 
школі».

ІVкурс:
«Фундаментальна
екологія»

НЕНЦ

17-18 січня

21-22
березня

15-16 червня

28-29
вересня

18  педагогів,  вчителів
біології,  екології  та
хімії  загальноосвітніх
та  керівники  гуртків
біологічного  профілю
позашкільних
навчальних  закладів
України

17 учасників

17 учасників

17 учасників

Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді;
Козленко  О.Г.,  кандидат
педагогічних  наук,  науковий
співробітник  Інституту
педагогіки АПН України, 

Рушковський С.Р., кандидат
біологічних  наук,  доцент
кафедри  генетики  ННЦ
«Інститут  біології  та
медицини»

Ковальчук  О.,  кандидат
біологічних  наук,  науковий
співробітник
Палеонтологічного  музею
НАН  України,  кандидат
біологічних наук

Адріанов  В.Л., методист
НЕНЦ,  заслужений  вчитель
України.

- Наказ № 3-О
від 18.01 2017 р.

18  сертифікатів
учасника  навчального
«Startup»  з  підготовки
до  професійної
сертифікації  за  курсом
«Генетика  і
молекулярна біологія в
школі» 

Наказ № 29-О
від 22.03 2017 р.

17  сертифікатів
учасника  навчального
«Startup»  з  підготовки
до  професійної
сертифікації  за  курсом
«Методика  викладання
біохімії,  молекулярної
біології  та  генетики
людини в школі»

17  сертифікатів
учасника
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19 Навчальний тренінг з 
питань організації 
роботи з охорони праці 
та безпеки 
життєдіяльності в 
позашкільному та 
загальноосвітньому 
навчальному закладі

другий етап навчального 
тренінгу 

НЕНЦ І етап
26 до 27

квітня 2017
року

ІІ етап

04 - 05
жовтня 2017

року

Педагоги ЗПО та ЗЗО Грімович Ю. В., експерт 
технічний з промислової 
безпеки, керівник відділу 
ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека

Грімович Ю. В., експерт 
технічний з промислової 
безпеки, керівник відділу 
ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека

всі учасники отримали
сертифікат

встановленого зразка.

Наказ  №77-О  від
5.10.17р
Про видасу  дипломів

про завершення
навчання тренінгу 



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

20 Всеукраїнська школа 
методиста ПНЗ

НЕНЦ І очна сесія:
11 - 13
травня 

І
дистанційни
й  етап: 29
травня  –30
червня
2017р.
ІІ
дистанційни
й  етап: 4
вересня  –23
жовтня
2017р.
ІІ очна сесія:
19-20 жовтня
2017 р.

20 педагогів-
позашкільників 

Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді, доктор 
педагогічних наук;
Боднар О. С., доктор 
педагогічних наук, завідуюча 
кафедрою методики 
викладання навчальних 
предметів і освітнього 
менеджменту 
Тернопільського обласного 
комунального інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти 

- Наказ НЕНЦ від 
„20  жовтня” 2017 р. № 
82-О

«Про відрахування 
слухачів із курсів
підвищення 
кваліфікації за 
програмою
«Всеукраїнської школи 
методиста
позашкільного 
навчального закладу»

21 Авторське відділення 
Всеукраїнської школи 
методиста 
позашкільного 
навчального закладу 
садівничого профілю
(І сесія)

НЕНЦ І сесія
5 - 7 вересня

2017р 

Педагоги ЗПО Мазур П.О., завідувач 
науково-дослідної лабораторії
садівництва НЕНЦ



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

22 Тренінг «Моніторингові 
дослідження стану 
природних вод».

НЕНЦ 15 - 16
березня

21
Працівник  ЗПО,
завідуючі  відділами
екології,  методисти  та
керівники  творчих
учнівських  об`єднань
екологічного напряму 

Вербицький В.В., директор 
НЕНЦ; Мосякін С.Л., 
директор Інституту ботаніки 
ім. М. Г. Холодного; 
Афанасьєв С.О., директор 
Інституту гідробіології НАН 
України;
Радченко О. Г.,провідний 
науковий співробітник відділу
систематики ентомофагів та 
екологічних основ біометоду 
інституту зоології ім. І.І. 
Шмальгаузена НАН України 
тощо

Наказ НЕНЦ № 22-О 
від 16.03 2017 р.

21 сертифікат учасника
тренінгу

23 Екологічний тренінг
«Моніторингові
дослідження
біорізноманіття:  флора
та фауна» 

Національний
університет
біоресурсів  і
природокористу
вання України

14-17
березня

2017

 педагоги  закладів
загальної  середньої  та
позашкільної  освіти з
різних регіонів України

Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді;
Радченко Т.Д., зав. відділу 
екології;
Новосад В.В.,
директор ботанічного музею 
ННПМ НАНУ 

Наказ № 23-0
від 17.03.2017р.
«Про  підсумки
проведення  тренінгу
«Моніторингові
дослідження
біорізноманіття:  флора
та фауна»
21 сертифікат учасника
тренінгу



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

24 Метеорологічний 
тренінг
«Стан атмосфери та його
дослідження»

 НЕНЦ ,
Український 
гідрометеоролог
ічний інститут 
Державної 
служби з 
надзвичайних 
ситуацій та 
Національної 
академії наук 
України 

10-11 квітня 
2017р.

21 учасник: -  завідувачі
відділів  екології,
сільського
господарства,
методисти та керівники
творчих  учнівських
об’єднань аграрного та
екологічного  напряму
позашкільних  і
загальноосвітніх
навчальних закладів 

Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
Радченко Т.Д,, зав. відділу 
екології НЕНЦ;
 В.І. Осадчий, директор Укр 
ГМІ, чл. – кор. НАН України, 
д. геогр. наук 
 

21 сертифікат учасника
тренінгу

Наказ №39-О 
від 11.04.17р.
«Про  видачу
сертифікатів учасникам
метеорологічного
тренінгу  «Стан
атмосфери  та  його
дослідження»

25 Екологічний  тренінг  з
моніторингу
навколишнього
природного середовища

НЕНЦ 10-12 квітня
2017 р

педагоги  закладів
загальної  середньої  та
позашкільної  освіти з
різних регіонів України

Вербицький  В.  В.,  доктор
педагогічних наук,  професор,
академік Академії наук вищої
освіти  України,  директор
Національного  еколого-
натуралістичного  центру
учнівської  молоді  МОН
України;

 19  педагогів,  що
пройшли  повний  курс
навчання,  .  отримали
свідоцтва  тренера  з
екологічної  освіти  і
виховання
Наказ  НЕНЦ  №40-О
від 12.04.217



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

26 Тренінг з патріотичного 
виховання дітей та 
молоді за програмою «З 
Україною в серці»,
І етап

НЕНЦ 4 - 6 квітня 
2017р.

25 педагогічних 
працівників 
загальноосвітніх і 
позашкільних 
навчальних закладів, 
методисти інститутів 
післядипломної освіти, 
методичних кабінетів із
12 регіонів України

Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
Бех І.Д. - академік НАПН 
України, директор Інституту 
проблем виховання НАПН 
України, доктор 
психологічних наук, 
професор;
Петрочко Ж.В., заступник 
директора з науково-
експериментальної роботи 
Інституту проблем виховання 
НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор; 
Кириченко В. І, завідувач 
лабораторії фізичного 
розвитку та здорового 
способу життя Інституту 
проблем виховання НАПН 
України, кандидат 
педагогічних наук, старший 
науковий співробітник

- Наказ № 37-0
Від 06.04.2017р.

26 сертифікатів 
учасника



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

27 Тренінг з патріотичного 
виховання дітей та 
молоді «З Україною в 
серці»,
І етап

НЕНЦ Період:
12 до 14
квітня
2017р.

25 педагогічних 
працівників 
загальноосвітніх і 
позашкільних 
навчальних закладів, 
методисти інститутів 
післядипломної освіти, 
методичних кабінетів із
11 регіонів України

Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
Бех І.Д. - академік НАПН 
України, директор Інституту 
проблем виховання НАПН 
України, доктор 
психологічних наук, 
професор.

Наказ НЕНЦ 
№ 42-0
Від 14.04.2017р.

25 сертифікатів 
учасника тренінгу

28 Тренінг з патріотичного 
виховання дітей та 
молоді «З Україною в 
серці»,
І етап

НЕНЦ 23 до 25
травня
2017р.

12 педагогічних 
працівників 
загальноосвітніх і 
позашкільних 
навчальних закладів, 
методисти інститутів 
післядипломної освіти, 
методичних кабінетів із
різних регіонів 
України.

Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
Бех І.Д. - академік НАПН 
України, директор Інституту 
проблем виховання НАПН 
України, доктор 
психологічних наук, 
професор.

Наказ НЕНЦ 
№ 50-0
Від25.05.2017р.

12  сертифікатів 
учасників



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

29 Тренінг з патріотичного 
виховання дітей та 
молоді «З Україною в 
серці»,
ІІ етап

НЕНЦ 4-6 жовтня
2017р.

15 педагогічних 
працівників 
загальноосвітніх та 
позашкільних 
навчальних закладів 

Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
Бех І.Д. - академік НАПН 
України, директор Інституту 
проблем виховання НАПН 
України, доктор 
психологічних наук, 
професор.

Наказ НЕНЦ 
«6» жовтня 2017 р.№ 
78-О
«Про відрахування 
слухачів з курсів 
підвищення 
кваліфікаціїза 
програмою тренінгу з 
національно-
патріотичного 
виховання

30 тренінг з патріотичного 
виховання дітей та 
молоді «З Україною в 
серці»,
ІІ етап

НЕНЦ 18 – 20
жовтня ц.р

17 педагогічних 
працівників 
загальноосвітніх та 
позашкільних 
навчальних закладів

Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
Бех І.Д. - академік НАПН 
України, директор Інституту 
проблем виховання НАПН 
України, доктор 
психологічних наук, 
професор.

Наказ НЕНЦ 
20» жовтня 2017 р. 83-
О  «Про відрахування 
слухачів з курсів 
підвищення 
кваліфікації за 
програмою тренінгу з 
національно-
патріотичного 
виховання



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

31 семінар-практикум
 «Інноваційна  освітня
діяльність».

НЕНЦ 23—27
жовтня 2017

Керівники  учнівських
делегацій  Природничої
школи  учнівської
молоді

співробітники Національної 
наукової 
сільськогосподарської 
бібліотеки Національної 
академії аграрних наук 
України: 
І.С. Бородай, заступник з 
наукової роботи ННСГБ 
НААН д.і.н., професор ; 
співробітники відділу 
документного забезпечення та
збереження наукових фондів 
ННСГБ НААН: С.Д. 
Коваленко, завідувачка, к.і.н., 
с.н.с.; 
Т.О. Бондур, провідний 
науковий співробітник к.е.н.;
В.В. Мамрай, старший 
науковий співробітник 

Сертифікати учасника

Досдідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

32 педагогічні  читання
«Стратегія  трудового
виховання  учнівської
молоді  в  умовах
реформи  освіти  в
Україні»

м.  Запоріжжя,
НЕНЦ,
Запорізький
обласний  центр
еколого-
натуралістичної
творчості
учнівської
молоді

20 по 22
вересня 2017

року

 36  педагогів  із  різних
регіонів України

Ярмощук  Микола
Анатолійович –  директор
Запорізького  обласного  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;
Пінчук  М.О., завідувач
відділом  агарних  досліджень
НЕНЦ

- - Збірник  матеріалів
педагогічних читань  та
науково-дослідницьких
робіт
«Стратегія  трудового
виховання  учнівської
молоді  в  умовах
реформи  освіти  в
Україні» 

33 педагогічні читання 
«Виховна система В. О. 
Сухомлинського у 
становленні змісту 
трудового та 
екологічного виховання 
учнівської молоді на 
сучасному етапі 
розвитку освіти»

 м. Житомир,
НЕНЦ. 
Житомирський 
обласний центр 
еколого-
натуралістичної 
творчості 
учнівської 
молоді 
Житомирської 
обласної ради

27 по 29 
вересня 2017
року

Бурдюк Н.С., директор 
ЖОЦЕНТУМ;
Вербицькийц В.В., директор 
НЕНЦ,
Федорчук М.І., завідувач 
лабораторії дендрології НЕНЦ;

Збірник тез учасників
педагогічних читань 
«Виховна система В. О.
Сухомлинського у 
становленні змісту 
трудового та 
екологічного виховання
учнівської молоді на 
сучасному етапі 
розвитку освіти»



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

34 Симиренківські читання 
«Дослідницька робота з 
садівництва в творчих 
учнівських об’єднаннях”
(в рамках 
Всеукраїнського 
фестивалю «Україна - 
сад»)

НЕНЦ 4-6 жовтня  25 педагога із різних 
регіонів України

Мазур П.О., завідувач
науково-дослідною 
лабораторією садівництва 
НЕНЦ;
Трохимчук Г.І., кандидат с/г 
наук, науковий співробітник 
Українського науково-
дослідницького Інституту 
садівництва НАН України;
Гончарук Ю.Д., завідувач 
відділу селекції плодово-
ягідних культур Українського 
науково-дослідницького 
Інституту садівництва НАН 
України

- Підсумковий наказ 
НЕНЦ Наказ №756 від 
6.10. 2017 р.

Заочні заходи+

35 Позашкільні педагогічні 
читання-виставка 
видавничої продукції з 
питань позашкільної 
освіти еколого-
натуралістичного 
напряму

Протягом 
року

180
 роботи продовжують 
надходити

Підсумки підводяться

36. Всеукраїнський конкурс 
науково- методичних 
розробок та віртуальних 
ресурсів з еколого- 
натуралістичного 
напряму позашкільної 
освіти 

Протягом 
року

90 
роботи продовжують 
надходити

Підсумки підводяться



№
з/п

Назва заходу Місце
проведення

(місто, область, назва
закладу)

Точна дата
проведення

Чисельність
учасників заходу за

категоріями 

Рівень представництва на
заході

(МОН України
облдержадміністрація,

державний центр – П.І.Б.)

Сума
використан

их
бюджетних

коштів
державними

центрами 

Сума
використа

них
залучених

коштів 

Результати
проведення заходу
(резолюції, проект

документів,
рекомендації тощо )

37 Відкритий рейтинг 
якості позашкільної 
освіти «Золота когорта 
позашкільників»

Протягом 
року

48 
роботи продовжують 
надходити

Підсумки підводяться

38 Всеукраїнський конкурс 
–огляд соціально-
педагогічних виховних 
систем позашкільних 
навчальних закладів

Протягом 
року

Понад 35
роботи продовжують 
надходити

Підсумки підводяться

39 Всеукраїнський конкурс 
рукописів навчальної 
літератури еколого-
натуралістичного 
напряму для 
позашкільних 
навчальних закладів

Протягом 
року

  30 
роботи продовжують 
надходити

Підсумки підводяться

40 Всеукраїнський конкурс 
–огляд позашкільних 
навчальних закладів 
«Погляд в майбутнє»

Протягом 
року

 27 проектів Підсумки підводяться

41 Всеукраїнський конкурс 
–огляд тепличного 
господарства 
загальноосвітніх та 
позашкільних 
навчальних закладів 
«Дивовижна теплиця»

Протягом 
року

   18 проектів
роботи продовжують 
надходити

Підсумки підводяться



Декоративно-ужитковий

Сільськогосподарський

Біологічний

Екологічний
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Рис. 1 Розподіл вихованців НЕНЦ за напрямами діяльності у 2017 р.

25,00%

18,00%

18,00%

24,00%

7,00%

8,00%

Заходи екологічного та 
природоохоронного 
напряму
Заходи аграрного 
напряму
Заходи біологічного 
напряму
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Заходи декоративно-
ужиткового напряму
Заходи інформаційно-
комунікаційного 
напряму

Рис. 2 Розподіл за напрямами всеукраїнських очних заходів, 
проведених НЕНЦ у 2017 р.

 



Творчі конкурси

Форуми

Читання, майстер-класи, тренінги
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Рис. 3 Методичні заходи, проведені НЕНЦ з метою підвищення кваліфікації
педагогічних працівників у 2017 р.
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