Електронна бібліотека натуралістів Хмельниччини
З нагоди відзначення в 2015 році 90 - річчя юннатівського руху в
Україні та з метою забезпечення педагогам, учням і вихованцям навчальних
закладів області вільного доступу до змістовних та цікавих джерел знань про
природу рідного краю, Хмельницький ОЕНЦУМ спільно з Національним
ЕНЦУМ та Хмельницьким ОІППО, за підтримки Національної АПН України,
розпочали створення на ресурсах сайтів Інституту та НЕНЦ електронної
екологічної бібліотеки. У ній уже розміщено ряд книг природничокраєзнавчого і національно-патріотичного змісту, котрі отримали високу
оцінку педагогів та науковців Хмельниччини й України.
Усі ці книги й брошури, значна частина яких тепер якісно оцифрована і
розміщена в Інтернеті за допомогою ХОІППО, були раніше надруковані
хмельницькими натуралістами багатотисячним тиражем (понад 27 тис. екз.) у
рамках спільного науково-освітнього проекту з НАПН України та НЕНЦУМ
МОН України і безоплатно передані навчальним закладам області для дітей
шкільного віку та їх педагогів.
Одночасно кожному користувачу цієї бібліотеки варто пам’ятати, що
авторські права на усі ці книги застережені законодавством України.
Літературу електронної бібліотеки юннатів Хмельниччини можна
знайти за посиланнями на головній сторінці сайту Хмельницького ОЕНЦУМ,
у рубриці «регіональні позашкільні заклади» Національного ЕНЦУМ або у
розділах «електронний вісник» чи «екологія» сайту Хмельницького ОІППО
та відкривати в Інтернеті за посиланнями у цьому переліку книг:
Натуралісти України. Збірник інформаційно-довідкових матеріалів. /За
редакцією В.В. Вербицького, д.п.н., директора Національного ЕНЦУМ/.
-Хмельницький. «Поліграфіст-2», 2011. -80 с. іл.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQUUY3Zy1OVE42Slk/view

Юннати Хмельниччини (нарис з історії юннатівського руху Хмельницької
області) - Видання друге, доповнене і перероблене за редакцією Климчука
В.В. /упорядники: Холевінська М.Я., Степанець Г.І., Зотова О.В./. Хмельницький, «Поліграфіст -2», 2011.-160 с. іл.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQbFFfZHp4UWk2aGc/view

Риби, земноводні, плазуни і звірі Хмельниччини. Серія: «Фауна Поділля». Говорун
В.Д., Тимощук О.О., Антонюк Н.І. Навчальний посібник для педагогів, учнівської
та студентської молоді. - Хмельницький, «Поліграфіст», 2007. - 140 с. іл.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQVVRSTzBvZFBuWkU/view

Птахи Хмельниччини. Навчальний посібник. В.Д. Говорун, О.О. Тимощук, Н.І.
Антонюк. - Хмельницький, «Поліграфіст», 2009. - 192 с. іл.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQSXlrR3ZWb2tyRjg/view

Річки Хмельниччини. Навчальний посібник /Видання друге/. Говорун В.Д.,
Тимощук О.О. – Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2010. - 240 с. іл.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQcWNGWE5vcS0yZWM/view

Гриби Хмельниччини. Навчальний посібник. Говорун В.Д., Тимощук О.О. Хмельницький: «Поліграфіст-2», 2014. - 176 с. іл.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQS2dud3JYVXhPOEk/view

Ф.С. Бацура. Метод бесіди як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів
на уроках ботаніки /наукове видання/. - Київ: Радянська школа, 1964. - 65 с.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQbHBPZGVnYmhybWc/view

Бацура Федір Степанович /інформаційно-біографічний фотоальбом/.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQQTNhXzZGcTB2MTg/view
http://nenc.gov.ua/doc/regions/hmelnitsk/batsura.pdf

В гармонії з природою (збірник еколого-натуралістичних заходів, шкільних
свят): Учбово-методичне видання за редакцією директора ХОЕНЦУМ
Климчука В.В. /укладачі Іова В.Ю., Красномовець Л.В., Степанець Г.І.,
Редзинець З.В./. - Хмельницький, «Поділля»,1999. - 160 с.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQTlVRSHJscWR0Slk/view

Організація і зміст еколого-натуралістичної та дослідницької роботи з
учнями і юннатами на шкільних навчально-дослідних земельних ділянках.
Навчально-методичний посібник. /автор і упорядник - О.В.Зотова, завідуюча
сільськогосподарським відділом ХОЕНЦУМ/. - Хмельницький, «Поділля»,
2000. - 227 с.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQanliOFMwYzU4Vm8/view

Історія міст і сіл Хмельниччини (за працями Ю.Й.Сіцінського і
М.І.Теодоровича). Навчальний посібник /упорядник Тимощук О.О./. Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2011. - 560 с. іл.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQeEJZcmZldXZnNjg/view

Двірецько-Пересопницьке Євангеліє: Історія. Творці. Таємниці. Навчальний
посібник. Тимощук О.О. - Хмельницький, «Поліграфіст», 2012. - 120 с. іл.
https://drive.google.com/file/d/0B-VgRj-3i6hAd2pWQVVLU3lRb0k/view

Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
/Інформаційний буклет/. - Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2013.- 20 с.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQN1dHcTlqUW1TdDg/view

Інформаційний буклет «ІV Всеукраїнський збір учасників екологічних
експедицій, походів та польових практик на базі Національного природного
парку «Подільські Товтри» 6-8 липня 2010 року». - Хмельницький,
«Поліграфіст», 2010.- 24 с. іл.

https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQZUFxcFF6Nlk4Zlk/view

Довідник водно-болотних угідь Старокостянтинівщини /Автор і упорядник
В.Г. Борищук/. ХОЕНЦУМ-Великомацевицька ЗОШ І-ІІІ ст., 2008. - 69 с. іл.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQaTUzSWlSNTd5emM/view

Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного інтернет-семінару
17 вересня 2014 року «Дослідницький компонент у діяльності позашкільних
навчальних закладів» /НЕНЦУМ МОН України та ХОЕНЦУМ. Укладач
Гораль О.О., завідувачка відділом екології ХОЕНЦУМ/. Київ Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2011. - 55с.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQZjFXOTJ0eC1Ta28/view

Туристичні маршрути Хмельниччини. Туристичний путівник /Автори
проекту: Сергій Федоченко, Тетяна Колесниченко. Автори тексту: Сергій
Єсюнін, Віра Шпильова, Ігор Западенко, Олексій Тимощук, Тетяна
Колесниченко/. - Хмельницький, «Поліграфіст-2», 2013. - 176 с. іл.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQTlZhdWdCYUxhSTA/view

Червона книга України: рослини Хмельниччини. Друге видання, виправлене і
доповнене (Серія «Terra incognita: Хмельниччина»). /Автор Казімірова Л.П./. Кам’янець-Подільський, ПП Мошинський В.С., 2010. - 52 с. іл.
https://drive.google.com/file/d/0B6nl_pqnifGQczc4LTEzZjBnNHc/view

Робота Хмельницького ОЕНЦУМ над поповненням електронної
бібліотеки юннатів Хмельниччини новими літературними джерелами
продовжується. До участі у цій важливій справі запрошуються педагоги
загальноосвітніх шкіл і позашкільних закладів, науковці, спеціалісти та
методисти управлінь і відділів освіти, котрі мають власні авторські книги
науково-педагогічного та методичного змісту, що варті поширення у
освітянському просторі регіону для забезпечення потреб навчальновиховного процесу і усіх, хто цікавиться природою рідного краю.

