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 Як зауважив американський еколог Баррі Коммонер: 

«Пошуки витоків будь-якої проблеми, пов’язаної з 

навколишнім середовищем, призводять до незаперечної 

істини, що корінна причина кризи полягає не в тому, як 

люди взаємодіють з природою, а в тому, як вони 

взаємодіють один з одним ... і що, нарешті, миру між 

людьми і природою повинен передувати мир між 

людьми» 

 



Сєвєродонецький міський Центр  

еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді 



Екологічне виховання ˗ розвиток 

екологічної культури особистості через 

емоційне сприйняття навколишнього 

світу, екологічну етику. 

Екскурсії, 
вікторини, 
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ігри 
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тваринами 
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Гуртки Центру  

працюють в теплицях: 

СЗШ № 17 

СЗШ № 4 

СЗШ № 8 

СЗШ № 14 

Колегіумі 

СЗШ № 16 



Профілі гуртків: 
Юні квітникарі                                            

Флористи-фітодизайнери 

Основи ландшафтного дизайну 

Основи екологічних знань 

Юні валеологи 

Юні друзі природи 

Художники-натуралісти 

Сувенір 



Догляд за 

рослинами  



Догляд за тваринами 



Екскурсії, 

вікторини, 

екологічні ігри 



Виготовлення поробок 



Практична робота в теплиці 



Сучасна 

матеріальна 

база 

Інноваційні 
технології 

Креативний 
педагог 



СПІВПРАЦЯ 

СМ ЦЕНТУМ 

Відділ 
освіти 

Національний 

еколого- 

натуралістичний 

Центр 

ЛОІППО 
Освітні 

заклади 
 

Громадські 
організації 

Міжнародні 
організації 





СМ 
ЦЕНТУМ 

Управління 
екології та 

природних ресурсів 
Луганської 

обласної державної 
адміністрації 



СМ 
ЦЕНТУМ 



«Краудфандинг» - (в перекл. з англ.) 

означає «фінансування натовпом», 

добровільний збір грошей від 

населення (підприємців) для 

реалізації конкретних ідей (проектів) 

в соціальній (бізнес) сфері. 





РОЗУМНА ЕНЕРГЕТИКА В ОСВІТІ 



Кактус і комп’ютери  

Ліки на підвіконні  

Тропіки поряд з нами  

Різнокольорова Україна  

Ікебана  

Сєвєродонецький міський Центр 

еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді переможець 

Конкурсу з підтримки молодіжних 

громад задля чистого довкілля. 

«НАША КРАЇНА У 

СВІТЛИНАХ» 

Фото- висвітлення діяльності 

людини як творця та руйнівника 

природи 

Сєвєродонецький міський Центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді  



 
Сєвєродонецький міський Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді 

Формування громадянських 
компетентностей особистості  

Науково-методична тема 

“Шляхи формування якісної 

позашкільної освіти в контексті 

компетентісного підходу до 

навчально-виховного процесу” 

Участь у проекті за підтримки Міжнародної 

організації з міграцій «Згуртованість – крок в 

майбутнє» 





«Вважаю, – писав В.О. Сухомлинський, – що 

школа майбутнього повинна найповніше 

використовувати для гармонійного розвитку 

людини все, що дає природа і що зможе 

зробити людина для того, щоб природа 

служила їй. Тільки через це ми повинні берегти 
і поповнювати природні багатства, які маємо»  




