
                      О.В. Геревич  Закарпатський обласний  
                       еколого – натуралістичний центр  

                     учнівської молоді                    
 тел (03122) 64-18-78, факс 64-12-33, e-mail zoenc.zag@gmail.com   WWW zoenc edukit.ua 



       
                     Природа – одна із наймогутніших сил у 
                    вихованні людини. Виховання без врахування 
                    цієї сили – однобоке виховання.           
                                                                             К. Ушинський 
  
          
   

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (ЗОЕНЦ) 
– позашкільний навчально-виховний заклад, який реалізовує державну 

політику в галузі освіти і науки, Концепцію екологічної освіти в Україні, сприяє 
розвитку творчої особистості учнів і є координуючим центром інформаційно-

методичної, природоохоронної і дослідницько-експериментальної роботи 
педагогів, учнів та юннатів шкіл і позашкільних закладів області.  

 

• В екологічному центрі працюють 2 фахові та 2 загальні відділи: 

• Екології та природоохоронної роботи;      

• Біології та дослідницько - експериментальної роботи;    

• Інформаційно - методичної роботи;                                                                                   

• Організаційно - масової роботи. 



 
 
 
 
 
 
 
           
             Станом на 2015/2016 навчальний рік в ЗОЕНЦ працюють 65 творчих учнівських 

об’єднань, в яких навчаються 918 учнів. Безпосередньо в закладі – діють 23 гуртки, де 
займаються 260 учнів із загальноосвітніх шкіл міста  Ужгорода, що становить 35,38% від 
загальної кількості юннатів ЗОЕНЦ. В ДВЗ Ужгорода, сільській місцевості працюють 14 
гуртків, в яких займаються 237 учнів, що становить 18,76% від загальної кількості юннатів.    

        В ЗОЕНЦ створено три філії, в яких протягом року працюють гуртки, а в канікулярний 
період на їх базі проводяться всеукраїнські, обласні, районні масово - виховні 
натуралістичні заходи, впроваджуються виїзні форми натуралістичної роботи. 

            У філіях  ЗОЕНЦ працюють 28 гуртків, в яких займається  421 учень,  що становить 45,86% 
від загальної кількості учнів, зокрема у: 

     - Хустській філії, натуралістичній базі „Нарцис” – 11 гуртків, 163 учні; 
     - Рахівській філії, натуралістичній базі „Едельвейс” – 6 гуртків, 89 учнів;   
     - Воловецькій філії, натуралістичній базі  „Арніка” – 11 гуртків, 169 учнів.  
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      Творчими лабораторіями педагогам і 
 юннатам  слугують: навчально-методичні  
кабінети  відділів, комп’ютерний клас, 
навчально-дослідна земельна ділянка, 
 виноградник, ягідник, плодовий сад, 
 дендрологічний парк, куток живої природи, 
пташник-вольєра,навчально-декоративна  
водойма, крільчатник, юннатівська пасіка, 
дитяча екологічна відеостудія „Дивосвіт”. 
     Крім надання додаткових, поглиблених 
знань із фахових біолого-екологічних 
напрямів,  значна увага приділяється 
вихованню молоді в напрямі формування 
зрілої, гармонійної, особистості,  
національної самосвідомості, духовному,  
патріотичному, естетичному, фізичному й 
валеологічному вихованню юннатів, як на 
заняттях гуртків, так і під час проведення  
масово-виховних  заходів та реалізації  
короткочасних та довготривалих виїзних 
форм екологічної 
освіти і виховання 
в тому числі й 
засобами рідної  
мови, культури, 
народних звичаїв   
та традицій. 



 

         У педагогічній, як і в будь-якій іншій діяльності, справа вартує уваги лише тоді, 
якщо вона у постійному розвитку, пошуку нового, має добрі, відчутні результати 
й залишає позитивний слід у душах дітей.  

 

         Відомо, що стан оточуючого природного середовища - приємна зелень дібров, 
буяння квітів, веселий гомін пташок, синь неба й чистота повітря, криниць, 
джерел, річок у великій мірі залежать від того як люди, і не абстрактно, хтось, 
десь, тут, там, а всі ми,  конкретно, кожен із нас, як  користуємося цими благами, 
тобто,  від рівня екологічної свідомості й культури, кожної особи.  

          Життя, досвід країн, громадяни яких у ставленні до навколишнього 
природного середовища демонструють позитивний приклад, показує, що якості 
такі не завжди з’являються самі по собі та  стверджуються  від вродженої 
самосвідомості. Їх потрібно виховувати, при чому  змалку, наполегливо та 
постійно. Саме тому в системі екологічної освіти й виховання учнівської молоді 
вагоме місце мають займати не лише теоретичні заняття на уроках біології, 
інших природничих дисциплін, чи заняттях в гуртках юннатів, але й практичне 
навчання навикам екологічно грамотного природокористування, охороні 
рослинного, тваринного світу, взагалі природи, будь-яких біотопів, екосистем. 
Більше ефективним таке навчання буде якщо його проводити  безпосередньо у 
природі із залученням науковців, фахівців природоохоронної справи.  

 

           У повній мірі ці аксіоми стосуються впровадження у навчально-виховний 
процес виїзних форм і постійному їх креативному вдосконаленню, що є більше 
доступними  /посильними/ для реалізації   саме у позашкільних навчально - 
виховних  закладах.  



    Особлива увага виїзним формам роботи  приділяється в період 

канікул  у поєднанні їх із організацією  активного відпочинку та 

оздоровлення  учнів. 
    Серед таких проведення: 
• одноденних автобусних чи піших тематичних екскурсій,  
• 2-3 денних пізнавальних походів, вишколів-тренінгів, 
• 5-7-10 денних навчально-польових дослідницьких практик,  
• 14-18 денних профільних натуралістичних таборів, 
• 14-22 денних комплексних еколого - освітніх таборів - експедицій,  
• 2 - 5 -7 денних еколого-краєзнавчих водних подорожей:  “Річки  
   Закарпаття вивчаємо, досліджуємо і охороняємо”, 
• 5-10 денних конгрес-турів: “Педагогам і юннатам про Карпати”  
   та “Педагогічний досвід – реалії і перспективи”.  
  
 
 
 
 



За програмами екскурсій  відвідуємо об’єкти автобусних, кінних, вело чи пішохідних екологічних, 
історико - патріотичних, етно - культурних маршрутів, якими є: природні комплекси, музеї, 

ботанічні сади, замки, діюча “Кузня Гамора”, старовинні й сучасні церкви, прогулянки 
вузькоколейкою… 



Літній екологічний вишкіл в натуралістичній базі “Нарцис”,  учасниками якого стали волонтери 
корпусу миру /США/, юннати  і педагоги ЗОЕНЦ  та Мукачівського міськЕНЦ 



Упродовж двох років реалізовувався міжнародний  проект “Співпраця прикордонних країн 
Угорщина, Україна, Словаччина /HUSKUA/”. 3 групи юннатів ЗОЕНЦ  пройшли 10-ти денну 
програму “Екологічна школа в природі” у Словаччині в молодіжному екологічному центрі 

“Regetovka” 



Під час реалізації виїзних програм вчимо молодь досліджувати і оберігати  кожну 
рослинку і тваринку нашого краю... 



... як і всю чарівну природу Карпат 



Еколого-освітній табір експедиція “Ойкос”- став справжньою візітівкою юних 
природолюбів України … 



…І відзначив у 2012 році своє 20-ти річчя. 
За цей період в роботі експедиції взяло участь понад 1000 учнів і студентів, педагогів, науковців 

Карпатського біосферного заповідника, Національного природного парку “Синевир” , 
трьохлатерального біосферного резервату “Східні Карпати” та багатьох вищих навчальних закладів 

України й зарубіжжя: 



 
 

В таборі-експедиції  “Ойкос” гармонійно поєднуються екологічне навчання, виховання, 
дослідницька й практична природоохоронна робота, яку проводять з учнівською 

молоддю педагоги НЕНЦ, Закарпатського обласного, інших еколого-натуралістичних 
центрів учнівської молоді, разом із науковцями,  фахівцями  екологами. 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після урочистого відкриття зміни в КБЗ чи у Рахівській Філії ЗОЕНЦ, 

натуралістичній базі  “Едельвейс” розпочинаються планові тематичні будні 

експедиції, що  проводиться у  два етапи: сухопутний та водний. 



           У програмі сухопутної частини: знайомство із роботою науковців Карпатського біосферного 
заповідника, Національного природного парку «Синевир», тематичні екскурсії: екологічними 
стежками, до музею “Екології Карпат”, озера “Синевир”,  Чорногірського масиву КБЗ зі 
сходженням на найвищу гору Українських Карпат -Говерлу, відвідання букових пралісів 
Угольсько-Широколужанського масиву, карстового мосту, знайомство із печерами “Дружба”, 
“Молочний камінь”. 

       Відвідання і знайомство з роботою Міжгірської, Хустської районних станцій юних натуралістів, 
Тячівського районного і Закарпатського обласного еколого-натуралістичних центрів учнівської 
молоді.        



У процесі цієї комплексної експедиції знайомство, також, із етнографією, історією 

та культурою  краю, відвідання Хустського, Королівського, Мукачівського, 

Ужгородського, Невицького замків. 

              Водна частина: це поєднання  програми польової практики юних іхтіологів та 
еколого-краєзнавчої подорожі - сплаву на гумових катамаранах від м. Хуст до смт. 
Вілок.  Загальна протяжність водного маршруту 85 км. У програмі: гідробіологічні 
дослідження, радіальні обліки-вивчення  фауни і флори прибережних смуг річок 
Тиси, Ріки, Тереблі. Оздоровлення, дозвілля: купання, засмагання, екологічні ігри в 
природі.  



“Пелікан рожевий  птах -  2 0 1 5” 

 

25 річницю відзначив і табір “Птах року” /польова практика юних орнітологів/, які у різні періоди 
проводилися в околицях Ужгорода, спортивно-оздоровчому комплексі УжНУ “Скалка”, долинах 

річок Уж та Латориця, на базі Хустської та Рахівської філіях ЗОЕНЦ. 





 
   … добавились   маршрути    річками  Уж  та  Боржава  

 



          Позитивні висновки щодо виїзних форми - тепер вже традиційних для педагогічного 
колективу ЗОЕНЦ  напрошуються самі по собі, а саме: 

• можливість проведення у природі тривалих досліджень різного еколого-натуралістичного 
спрямування, відтак, ґрунтовного практичного закріплення теоретичних знань набутих 
учнями протягом навчального року; 

• для юннатів, що декілька разів беруть участь в таборах чи експедиціях можливість  
зробити свої перші відкриття, аналітичні висновки, щодо змін, які відбулися за рік /роки/ в 
різних біотопах, проаналізувати стан окремих видів рослин і тварин, поспостерігати, як 
змінились русла річок, наскільки причетний до змін в довкіллі антропогенний 
/антропічний/ фактор тощо; 

• можливість обміну досвідом роботи з екологічної освіти й виховання учнівської молоді для 
педагогів різних регіонів України  та зарубіжних фахівців; 

• можливість участі в міжнародних акціях (проектах),  проведення практичної 
природоохоронної роботи та виконання посильних для юннатів завдань науковців і 
фахівців природоохоронної справи з вивчення, дослідження й охорони різних екосистем; 

• можливість знайомства учасників таборів, польових практик експедицій із  України та 
зарубіжжя із еколого-натуралістичним рухом в Закарпатті відвідуючи позашкільні заклади 
області. 

• можливість у процесі здійснення виїзних заходів проводити курси-тренінги /вишкіл/ для 
педагогів, які вперше беруть участь в них, з метою навчання організації та здійснення 
аналогічних заходів у своїх регіонах; 

• можливість поряд із природоохоронним вихованням гармонійно здійснювати  і 
        національне,  патріотичне,  духовне, трудове,фізичне, валеологічне, естетичне.  

 

 А з чим можна порівняти вагомість набутого досвіду від колег для педагогів,  
а молоді, від знайомства й спілкування з новими друзями як із різних регіонів  України 

так  із  зарубіжних країн?  

  



             
          Водночас, слід пам’ятати, що, власне, проведення виїзних форм, це лише  “айсберг”, 

прикінцевий момент їх організації, якому передує спочатку копітка, протягом всього року, 
робота із підготовки до їх проведення, а після завершення, не менш важливий етап -  
камеральний обробіток зібраних матеріалів, аналіз наслідків роботи кожної зміні, поширення 
інформацій в пресі, по радіо, телебаченню.  

 

               У першому, підготовчому періоді необхідна чітка розробка, складання та впорядкування 
документів: наказів, кошторису, загального та щоденного планів проведення заходів, програм 
теоретичних занять, для учнів, вишколу /тренінгів/  для педагогів  з науково-методичним  
обґрунтуванням, передбаченням практичної природоохоронної й науково-дослідницької 
роботи. Все це відповідальна, далеко не проста справа, що потребує ще й значного часу на 
підбір кадрів, пошук науковців, врегулювання  домовленостей із керівниками місцевого 
самоврядування, заповідних установ на території й базі яких проводитимуться табори й 
експедиції. 

 

                Та хочеться відмітити, і те, що, на жаль, навіть багатьом освітянам виїзні форми роботи, 
здаються, не значимими в розвитку дітей, не обов’язковими для навчально-виховного процесу.  
Та це лише на перший погляд. А як же само слово НАТУРАЛІСТ? Хіба ж не дослідник природи?  
Для нас це поняття не може обмежуватись класним приміщенням. Ствердно про це можу 
сказати маючи понад тридцятирічний досвід з організації тематичних природничих екскурсій, 
пізнавальних походів, профільних стаціонарних і наметових таборів, комбінованих еколого-
освітніх експедицій, польових практик, еколого-краєзнавчих подорожей.  

 

              Роботу, перш за все педагогів, а також науковців, медпрацівників, якщо такі передбачені, 
кухарів, водіїв зайнятих у виїзних формах роботи, без перебільшення, можна назвати крім 
високо професіональною, ще й патріотичною. Адже, протягом тривалого часу, цілодобово, за 
будь-яких, часом, надзвичайно складних погодних умов і не простих  сьогоднішніх дитячих 
характерів, відповідати за їх життя та здоров’я,  під силу не кожному.  І при цьому, водночас, ще 
й забезпечувати виконання навчальних програм, практичної корисної роботи у гармонійному 
поєднанні з активним відпочинком і оздоровленням учасників цих заходів.  



В ЗОЕНЦ добре налагоджена співпраця із засобами масової інформації, телебаченням, пресою, 
радіо. Відтак матеріали з досвіду організації і проведення виїзних форм природоохоронної освіти 

й виховання висвітлюються на сторінках газет: „Новини Закарпаття”,  „Слово вчителя”, журналів 
„Позашкілля”,  „Рідна школа”,  „Паросток”, „Зелені Карпати” в теле та радіопередачах - „Новини”, 

„Шовкова косиця”, „Екограма”, „Телевіконечко”,  „Дитяча година”, „Актуальне  інтерв’ю”, а також у 
підбірці “Бібліотечка позашкільника” та розміщуються на вебсайті ЗОЕНЦ. 

  

     Концептуальне питання колективу: „Співпраця – шлях до поліпшення 

ефективності роботи позашкільного закладу, підвищення фахового біологічного, 

еколого-природоохоронного рівня та професійної майстерності педагогів”.  
 

Кредо педколективу ЗОЕНЦ: 
Жити в гармонії з природою, разом із юннатами вивчати,  

досліджувати, берегти і примножувати її багатства. 



справі навчання і виховання молоді 
      заради збереження довкілля. 

        Відтак, педагоги ЗОЕНЦ завжди раді співпраці у  



Дякую за увагу.  

    Всім здоров’я, великих успіхів у житті й роботі! 

Дякую за увагу.  

    Всім здоров’я, великих успіхів у житті й роботі! 


