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75-років юннатівському руху 
Херсонщини 

 
04 вересня 2020 року тривали офіційні заходи з нагоди відзначення 75-

річниці юннатівського руху в Херсонській області та часу заснування 

комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради. 

Проведено ювілейний Зліт юних натуралістів Херсонщини. На 

урочистому Пленумі Зльоту відбулося підведення підсумків еколого-

натуралістичного напряму роботи з учнівською молоддю. Організатори 

запосили позашкільників України прийняти участь у заході дистанційно. 

Національний еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді організував 

відеоконференцзв’язок з онлайн-трансляцією події, переглянути запис відео 

якої можна за посиланням:  https://youtu.be/my66FYtAGzI. 

04 вересня 2020 року особисто привітати юннатів завітали почесні гості: 

Василь Зеленчук – перший заступник голови Херсонської обласної ради; 

Галина Толубець – депутат обласної ради; 

Юрій Рожков – депутат обласної ради; 

Володимир Сальдо – депутат міської ради; 

Юлія Румянцева – головний спеціаліст відділу позашкільної та 

спеціальної освіти управління освіти і науки Херсонської обласної державної 

адміністрації; 

Михайло Линецький – депутат Херсонської міської ради, директор 

Департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної 

адміністрації; 

Галина Литвиненко  – заступник начальника організаційного відділу 

виконавчого комітету Херсонської обласної ради; 

Ірина Ноздріна – головний спеціаліст управління освіти і науки 

Херсонської міської ради; 

Лариса Поліщук – голова Херсонської міської організації Профспілки 

працівників освіти і науки України; 

Сергій Осипенко – директор з науки науково-виробничого підприємства 

«Інститут «ТЕКМАШ»; 

https://youtu.be/my66FYtAGzI
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 а також інші представники організацій, навчальних закладів та 

установ, що вже багато років співпрацюють з Центром та підтримують 

юннатівський рух на Херсонщині. 

  

    
 

Крім присутніх, завдяки онлайн – трансляції,  до ювілейного зльоту 

приєдналися представники позашкільних закладів еколого-натуралістичної 

освіти  з різних куточків України на чолі з Вербицьким Володимиром 

Валентиновичем – доктором педагогічних наук, професором, академіком 

Академії наук вищої освіти України,  директором Національного еколого-

натуралістичного Центр учнівської молоді міністерства освіти і науки України. 

Під час зльоту було проведено три заходи: «Юннатівський вогник», 

«Урочистий пленум» та екскурсія на катері – «Природні таємниці плавнів 

Дніпра». 

Серед безлічі приємних сюрпризом та моментів можна виділити виступ 

екс-директорки Центру Ухової Олени Павлівни, яскраві театралізовані виступи 

гуртка «Екологічний театр» та усіх гостей що щиро вітали заклад. 

Завдяки злагодженим діям педагогічного колективу, на чолі з 

директоркою Ельвірою Вітренко захід пройшов на високому організаційному 

рівні панувала святкова атмосфера тепла, затишку, добра і радості. 
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П’ята онлайн-нарада з директорами 

 
09 вересня об 11.00 відбулася чергова онлайн-нарада з 

директорами закладів позашкільної освіти, яка пройшла у вигляді 
відеоконференцзв’язку. Мета – продовження обговорення 

ключових аспектів діяльності профільних установ. Головні 
питання, які виносилися на нараду: про початок нового 

навчального року в системі позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму, організація дослідництва в умовах 

карантину, виконання плану організаційно-масових заходів на 
2020 рік, перебіг Всеукраїнської ювілейної естафети “Стежками 
юннатівського руху” та ряд інших. 

 
 
Спікер наради, директор НЕНЦ Вербицький Володимир 

Валентинович, привітав позашкільників з початком нового 
навчального року, педагогів комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 
ради та юних натуралістів Херсонщини з 75-річним ювілеєм, 

накреслив найважливіші теми для обговорення. Відбулось 
представлення нового директора Львівського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості Львівської обласної ради – 
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Казиміра Михайла Миколайовича, к.с/г.н. Головуючий подякував 

за роботу в. о.  директора, заступнику директора з навчально-
виховної роботи КЗ ЛОР “ЛОЦЕНТум” Кульчицькій Ользі Іванівні. 

На початку свого слова Володимир Валентинович підкреслив, що 
головна цінність по роботі з вихованцями упродовж навчального 

року визначатиметься у дослідництві. Саме експериментальна, 
науково-дослідна діяльність повинна передувати у навчально-

виховному процесі в ЗПО. 
Важливою деталлю сьогодення є безумовне виконання 

планових завдань 2020 року, у т.ч. проведення восени 
перенесених з квітня-травня,у зв’язку з  COVID-19, організаційно-
масових заходів з учнівською молоддю. Можливо слід провести 

онлайн всеукраїнські педагогічні заходи, організація яких була 
покладена на педагогічні колективи Одеського обласного 

гуманітарного центру та Центру творчості дітей та юнацтва 
Київщини. Надалі спікер неодноразово підкрелював насклільки 

важливо застосовувати будь-які педагогічні прийоми і 
організаційні механізми для наповнення гуртків. Адже це головна 

складова успішної роботи закладу. Слід уважно придивитись до 
можливості роботи творчих учнівських об’єднань у вихідні дні. 

Плідно співпрацювати зі школами, іншими позашкільними 
закладами, ЗПТО та ЗВО. Задля підвищення якості роботи а 

головне підтримки периферійних установ, Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді готовий організовувати 

онлайн педагогічні ради з педколективами окремих районних і 
міських закладів позашкільної освіти за участі обласного ЕНЦ. 

Торкнувася ведучий і питання затвердження типових 
навчальних програм. На жаль в МОН України ліквідована комісія 

з позашкільної освіти Науково-матодичної ради з питань освіти, 
яка розглядала та затверджувала освітні програми. Тому НЕНЦ 
власноруч займається виданням методичних матеріалів і 

програмних засобів, маючи гриф МОН. Ми маємо оновлювати свої 
здобутки, крокуючи в ногу з часом, ефективно працювати в 

напрямку реклами і пропаганди власних досягнень.  Представив 
директор НЕНЦ Рому Андріанну Ігорівну, керівника прес-служби 

НЕНЦ та відповідальну за роботу з громадськістю, яка у свою 
чергу поділилася новими ідеями щодо проведення акції “Прибери 

сміття” та “Посади дерево на ЕНЦ”. 
Обговорили учасники онлайн-зустрічі також підготовку до 

святкування 95-річчя юннатівського руху в України. Інціатори 
проведення Всеукраїнської ювілейної естафети “Стежками 

юннатівського руху”, представники КЗ Сумської обласної ради 
“Центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молодю” детально ознайомили з елементами естафетного руху. У 
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обговоренні даної теми взяли участь директори ЦТДЮТ Київщини, 

Тернопільського, Закарпатського, Луганського, Одеського, 
Чернівецького, Донецького, Івано-Франківського, Херсонського, 

Хмельницького, Черкаського та інших обласних еколого-
натуралістичних центрів.  Крім того підіймалось чимало питань 

щодо різних аспектів діяльності позашкільних установ в умовах 
карантину.  Колегіально було вирішено продовжити спілкування в 

онлайн ефірі наступного разу – 29 жовтня. Наприкінці наради 
Володимир Валентинович підвів риску, підсумовуючи її 

результати. Він акцентував увагу учасників на трьох важливих 
речах: 1)  розпочати навчальний рік в ЗПО у будь-яких формах в 
залежності від карантинної зональності; 2) зебереги педагогічні 

колективи; 3) реалізувати нові ідеї, створити цікаві форми і 
структурні елементи для покращення діяльності установ та 

притоку учнівської молоді у творчі учнівські об’єднання. 
Онлайн-нарада тривала майже дві академічні години без 

перерви. Прийняло участь в онлайн-зустрічі близко 100 
директорів, адміністраторів та педагогів закладів позашкільної 

освіти. Відеозапис наради можна переглянути за 
посиланням: https://youtu.be/NssuIK4ysGc. 

 

   

 
 

https://youtu.be/NssuIK4ysGc
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НЕНЦ – вибір майбутнього 
10 вересня 2020 року відбулася відкрита Педагогічна рада 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

МОН України, яка тривала з 10.00 по 12.30 (у прикінцевій частині 
без відеозапису).  Серед учасників ради в офлайн і онлайн – 

педагогічні працівники Центру, директори, педагоги ЕНЦ, СЮН. 
Місце і формат проведення: 

-в очному режимі: велика актова зала головного корпусу, 
-онлайн за посиланням: https://meet.google.com/zru-njgc-zgw. 

 

 
 

Тема педради: «НЕНЦ – вибір майбутнього». 
Питання для розгляду: 

“НЕНЦ – вибір для майбутнього” (Вербицький В.В., директор 
НЕНЦ, доктор педагогічних наук, професор); 

“Освітній процес в умовах адаптивного карантину” 
(Вербицька Т.А., заступник директора з НВР); 

“Нові законодавчі та нормативно-правові документи”, 

“Типові навчальні програми і програмні засоби”  (Драган О.А., 
завідувач інформаційно-методичним відділом); 

“Дослідництво: методи наукового пізнання” (Безусько А.Г., 
методист відділу біології, кандидат біологічних наук); 

“Новації позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
напряму” (Якубова Н.М., методист відділу біології); 

“Цифровізація Центру та нові інтерактивні можливості для 
роботи педагога” (Комендантов В.Ф., завідувач лабораторією 

інформатики); 
“Літні оздоровчі зміни онлайн” (Рома А.І., прес-служба 

Центру). 

https://meet.google.com/zru-njgc-zgw
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Переглянути відеозапис Педагогічної ради можна за 

посиланням: https://youtu.be/Ij2DY4h3GzA.  

 

День відкритих дверей в обласних 
ЕНЦ (СЮН) 

 
КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради 
З метою залучення учнівської молоді до еколого-

натуралістичного руху, в рамках Днів відкритих дверей, з 01 по 11 
вересня 2020 року педагогічними працівниками та вихованцями 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 
обласної ради проведено екскурсії, виїзні майстер-класи, 
флешмоби, співанки на території закладу та у дворах будинків по 

вул. Віденській, Студентській. 

06 вересня 2020 року на території комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» відбувся День відкритих дверей. 
Цього року він проходив у дещо незвичному форматі. Педагоги 

закладу запросили усіх бажаючих, хто вже стомився від 
перебування вдома, відпочити та зустріти нових друзів у 

«Зеленому класі» закладу. 
Під час заходу діти та батьки стали учасниками: 

·    майстер-класів «Подарунок своїми руками»; 
·    музичного марафону «Співанка»; 

·    флеш-мобу «З Україною в серці». 
Цікавою була екскурсія лабораторіями, дендрокуточком, 

«живим куточком»  та теплицями Станції юних натуралістів. Гості 
отримали нові враження та позитивні емоції. Творчі об’єднання 

закладу позашкільної освіти поповнилась допитливими малюками, 
юнаками та юнками. 

 

   

https://youtu.be/Ij2DY4h3GzA
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Під час заходів діти виготовили власноруч подарунки з 

паперу, сухоцвітів, живих квітів, мали можливість познайомитися 
з тваринами живого куточка, взяли участь в рухливих іграх, 

розучували пісні та танцювальні рухи на свіжому повітрі, що 
сприяло соціально-психологічній реабілітації учнівської молоді у 

період адаптивного карантину, пов’язаного з поширенням 

коронавірусу COVID-19. 

   

 КЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді” Херсонської обласної ради 

11 вересня на базі КЗ “Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді” Херсонської обласної ради в рамках 
Всеукраїнської акції “День юного натураліста”, під керівництвом 

директора Вітренко Ельвіри Валентинівни було проведено День 
відкритих дверей. 

Починаючи з 14:00 і до 19:00 в країні ЮННАТІЇ для всіх 
відвідувачів працювали цікаві та змістовні локації: 

– в музеї Хліба Тетяна Коротка ознайомила дітей з 
традиціями та обрядами, що пов’язані із хлібом; 

– в живому куточку Інна Коваленко проводила екскурсію із 
знайомством з екзотичними мешканцями та умовами їх 

утримання; 
– в бібліотеці Центру Тетяна Мудрак продемонструвала 

можливості використання мікроскопів для вивчення 

мікроскопічних живих об’єктів; 
– в навчальному кабінеті Іриною Альоновою був проведений 

майстер-клас із виготовлення патріотичної квітки в технології 
квілингу; 

– Анна Хандусь навчила відвідувачів готувати смаколики для 
тварин із врахуванням їх раціону та денних потреб; 

– на свіжому повітрі у бесідці Галина Зуєва провела майстер-
клас «Виготовлення ляльки з листків кукурудзи»; 
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– в зеленому класі корисними фіто-чаями пригощала всіх 

Тетяна Пирожок. 
 

   
 

Загалом, під час заходу заклад відвідали близько 250 дітей, їх 
батьків та вчителів. Завідувачка організаційно-масового відділу 

Ольга Коломойченко забезпечила дотримання санітарно-
гігієнічних вимог для запобігання розповсюдження коронавірусної 

хвороби. 
Також відбулась благодійна АКЦІЯ від Маломуж Валентини 

Михайлівни – всі гості отримали знижку на ультразвукове 
дослідження. 

В цілому, захід проведено на високому організаційно-
методичному рівні, дітлахи та їх батьки із захопленням провели 

час і тепер можуть вирішувати які гуртки відвідувати. 
 

   

 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді 

Відповідно до Закону про позашкільну освіту розпочато 

новий навчальний рік в дитячих об’єднання Закарпатського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/05.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/05.jpg
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Враховуючи сьогоднішню ситуацію, заняття проводилися з 

дотриманням усіх вимог адаптивного карантину. 
Перед початком занять, які проводилися безпосередньо в 

екоцентрі до юних натуралістів із словами вітання з початком 
навчального року, побажаннями здоров’я, благополуччя та успіхів 

в навчанні звернулися директор ЗОЕНЦ Олександр Геревич і 
заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи 

Василь Кузьма. А до всіх юннатів, їх батьків та колег педагогів, що 
проводять гуртки від ЗОЕНЦ в Хустському, Іршавському та 

Рахівському районах Олександр Геревич звернувся через 
відеозвернення, в якому, зокрема, відмітив, яку важливу роль 
відіграють набуті знання у становленні наших вихованців як 

громадян, активних, екологічно грамотних природоохоронців. 
 

   
Сьогодні в багатьох країнах світу і в Україні вагома роль в 

освіті й вихованні молоді покладена саме на підвищення 
екологічної свідомості й культури, відтак збереження 

навколишнього природного середовища. Постійно 
організовуються різні природоохоронні заходи, екологічні акції, 

направлені на вивчення, дослідження, охорону і примноження 
природних ресурсів. 

Педагоги провели перші гурткові заняття в ЗОЕНЦ, на базі 
шкіл м. Ужгорода та області. 

  



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                          Номер 9, вересень, 2020 

Детальна інформація на сайті                                                              https://nenc.gov.ua  

КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

16 вересня 2020 року на базі комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради (директор Педан Ю.Ф.) 
відбувся “День відкритих дверей”, на який були запрошені всі 

бажаючі, в тому числі учні комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 76” Дніпровської міської ради (директор 

Сазанська Г.О.). 
Знайомство керівників гуртків центру і дітей відбувались на 

свіжому повітрі, з дотриманням карантинних вимог та 
санітарного регламенту (заздалегідь зроблена розмітка на 

майданчику, для оптимального розміщення дітей, клас поділено на 
невеликі групи до 8 осіб), педагоги центру підготували рухливі 

ігри, конкурси, загадки та вікторини. 
Діти мали змогу познайомитись з мешканцями живого 

куточку, з захопленням роздивлялись екзотичних птахів, щурів, 
хом’яків та шиншил, дізнались цікаві факти про тварин, дерева та 

квіти. 
При підведені підсумків кожен юннат отримав “Пам’ятку 

юного натураліста”, де записані головні заповіді природолюба. 
Першокласників було запрошено на заняття, адже природа 
містить безліч таємниць, цікавих і неосяжних, розкрити які дітям 

допоможуть наші керівники гуртка. 
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На базі КЗО “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради відбулась педагогічна 

нарада 
08 вересня 2020 року на базі комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 

(директор Педан Ю.Ф.), згідно з річним планом роботи, відбулась 
педагогічна нарада за темою “Здоров’язбережувальний аспект 
діяльності гуртка еколого-натуралістичного профілю”. 

Розглянуті основні положення санітарного регламенту, 
педколектив ознайомлений з нормативними документами та 

протоколами Міністерства Охорони Здоров’я і наказами, які 
регламентують роботу закладу у 2020-2021 навчальному році. 

Керівники гуртків отримали рекомендації щодо гурткової 
роботи, ведення документації у 2020-2021 навчальному році. 

Педрада відбулась згідно правил сьогодення, в масках та з 
дотриманням соціальної дистанції. 
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Всеукраїнська ювілейна естафета 
«Стежками юннатівського руху»  

КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

Чернігово-Сіверський край – колиска юннатівського руху, 
адже перший гурток любителів природи було організовано саме на 

Чернігівщині, у Ковтунівській школі Прилуцького району. 
12-14 вересня 2020 року юні натуралісти нашої області прийняли 

естафетні атрибути та в рамках Всеукраїнської ювілейної 
естафети провели для здобувачів освіти майстер-класи, квести, 

засідання за «круглим столом», екологічні акції, конкурсно-
пізнавальні та екскурсійні програми, обмін досвідом еколого-

натуралістичної та природоохоронної роботи, зустрічі з 
ветеранами юннатівського руху. 

      
 

14 вересня за участі начальника Управління освіти і науки 
Чернігівської облдержадміністрації Миколи Конопацького, 
ветеранів юннатівського руху, педагогів, вихованців комунального 

закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів», 
переможців Всеукраїнських еколого-натуралістичних конкурсів та 

акцій відбулось підведення підсумків проведення Всеукраїнська 
ювілейної естафети «Стежками юннатівського руху» на 

Чернігівщині, заповнення сторінки у естафетній книзі, написання 
вітання учасникам юннатівського руху України з нагоди 95-річчя. 

У ході заходу Микола Конопацький побажав учасникам естафети 
яскравих вражень, успіхів, натхнення, наполегливості у 

досягненні творчих задумів. 
 

 
Завершилось дійство флешмобом вихованців комунального 

закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 
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«Юннатія» та передачею естафетних атрибутів юннатам 

Київщини. 
 

КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 

Історія юннатівського руху на Київщині бере свій початок з 
20-их років минулого століття. Юннатівські об’єднання виникали 

й розвивались у школах. Це була позакласна робота в гуртках за 
інтересами. Перших юннатів називали юними любителями саду. 

Тут діти опановували найелементарніші навички вирощування 
плодових дерев. 

У 1953 році було створено Київську обласну станцію юних 
натуралістів-мічурінців, яка широко розгорнула свою діяльність: 

організувала роботу гуртків юних натуралістів, садівників, 
квітникарів, овочівників, зоологів-тваринників. Юннати 

Київщини підтримували тісний зв’язок з ученими і проводили 
дослідницьку роботу під їхнім керівництвом, вирощуючи нові 

культури. 
 

     
 

Нові яскраві сторінки у книгу історії юннатівського руху 
Київщини сьогодні вписують понад 5 тисяч вихованців гуртків 

еколого-натуралістичного напряму, які проводять дослідницьку 
роботу в ландшафтних садах, теплицях, куточках живої природи, 

що дозволяє поєднувати теоретичні знання з виробничою 
практикою та застосуванням інноваційних наукових технологій. 
На їхньому рахунку щорічні перемоги у всеукраїнських та 

міжнародних конкурсах, проєктах, акціях. 
15-16 вересня 2020 року з нагоди святкування 95-річчя 

юннатівського руху в Україні  вихованці закладів позашкільної 
освіти Київщини взяли участь у Всеукраїнській ювілейній естафеті 

«Стежками юннатівського руху», в межах якої були проведені 
флешмоби, квести, виставки, майстерки, онлайн-трансляції, 

спільні перегляди тощо. Також у КЗ КОР «Центр творчості дітей та 
юнацтва Київщини» відбулася інноваційна платформа «Позашкілля 

– простір креативу та творчості» до Дня позашкілля в Україні, під 
час якої відбулася урочиста церемонія передачі кубка 
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Всеукраїнської ювілейної естафети «Стежками юннатівського 

руху»  юннатам Житомирської області. 
 

Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 

Юннатівський рух на Житомирщині веде свій початок з 20-х 

років ХХ ст., основною метою якого була просвітницька робота з 
вивчення та збереження довкілля, залучення молоді до 

природоохоронної роботи. 
17-18 вересня 2020 року юннати Житомирської області взяли 

участь у Всеукраїнській ювілейній естафеті «Стежками 
юннатівського руху», присвяченої 95-річчю юннатівського руху в 

Україні. Педагоги та вихованці гуртків долучилися до участі у 
майстер-класах з лозоплетіння та флористики, круглого столу 

«Валеологічний круїз», флешмобі, відкритого заняття з оздоровчої 
гімнастики, екскурсій, обмін досвідом тощо. 

Заступник голови Житомирської облдержадміністрації Віра 
Рогова на сторінках естафетної книги побажала всім юннатам 

бути креативними та творчими, любові та відповідального 
ставлення до нашої рідної землі. 

 

    
 
Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради 
заснований 1 листопада 1951 року, як обласна станція юних 

натуралістів. Вже майже 70 років відіграє вагому  організаційно-
координуючу роль у розвитку позакласної навчально-виховної 

роботи еколого-натуралістичного спрямування в закладах  
позашкільної та загальної середньої освіти області. 
Навчання і виховання в центрі здійснюється на основі новітніх 

концепцій, впровадженні педагогічних інновацій, сучасних 
технологій, здатних забезпечити повноцінну підготовку 

підростаючого покоління до життя. Першим директором 
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Житомирської обласної станції юних натуралістів був Е.А. 

Соколовський. Разом з ним співпрацювала родина Штейнів – Віра 
Петрівна та Олександр Іванович. В наступні роки станцію 

очолювали М.І. Федоренко, Б.А. Колос, О.С. Колос. З 1976 по 2017 
рік директором ЖОЦЕНТУМ була Лабунська Віра Михайлівна, 

заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України. 
З 19 вересня 2017 року ЖОЦЕНТУМ очолює Бордюг Наталія 

Сергіївна, доктор педагогічних наук, доцент. 
У закладі у 70 дитячих творчих об’єднаннях 29 профілів 

займаються 1119 вихованців (слухачів, учнів). Навчально-
виховний процес забезпечують 24 педагогічні працівники, з них: 
23 педагоги мають вищу освіту; 1– заслужений працівник освіти 

України; 6 – відмінників освіти; 1– відзначений Почесною 
грамотою Верховної Ради України; 10 — Почесною грамотою 

Міністерства освіти і науки України; 4 — нагороджені нагрудним 
знаком «Василь Сухомлинський». 

 

    
 
КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради 

З нагоди відзначення 95-ти річчя юннатівського руху, 

педагогічні працівники та вихованці комунального закладу 
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради долучилися 

до проведення Всеукраїнської ювілейної естафети «Стежками 
юннатівського руху», яку перейняли від Житомирської області. 

В рамках заходу пройшли екскурсії, виїзні майстер-класи, флеш-
моби, співанки, рухливі ігри, конференції для вихованців закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти області. На території 
Станції юних натуралістів гуртківців разом з педагогами висадили 

самшити у вигляді пам’ятної дати. Зелений куточок нагадуватиме 
про історію юннатівського руху в Україні. 

Підсумком ювілейної естафети на Рівненщині стало урочисте 
закриття. На завершення концертно-розважальної програми 

учасники випустили в небо білих голубів, що символізують віру, 
надію, любов, мир, єдність і духовну чистоту. 
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Символічний кубок та книгу з побажаннями й вітаннями від 

учасників природоохоронного руху Рівненщини передано 
Волинському еколого-натуралістичному  центру. 

 

    

 

Волинський обласний еколого-натуралістичний центр 

Гучніше бийте в барабани 

В юннатії сьогодні ювілей 
Нехай живе наша родина 

Для щастя, для любові, для нових ідей! 
Приймайте друзі естафету 

Нехай єднається сім’я 
Наш кубок помандрує по планеті 
За чисту екологію усі ми: ти і я. 

Естафету від Рівненщини прийняли і передали на Закарпаття! 
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Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 
29-30 вересня 2020 року з нагоди святкування 95-річчя 

юннатівського руху в Україні юннати та педагоги-позашкільники 
Прикарпаття взяли участь  у Всеукраїнській ювілейній естафеті 

«Стежками юннатівського руху». Символічний кубок та книгу 
спогадів прийняла директор ІФОЕНЦУМ Т.Гудзик  від 

позашкільників Закарпатської області. 
 

    
 

В рамках ювілейної естафети на території ІФОЕНЦУМ 
педагоги закладу заклали  розарій. Юннати закладу взяли участь у 

майстер-класі  з виготовлення «Вінка єдності поколінь»(керівники 
гуртків В.Сидорак, І. Кухар). Вихованцями гуртка «Учнівське 
лісництво» (М.Іванів) здійснена висадка лісових культур в 

с.Козаківка, проведені пізнавальні екскурсії (Л.Косило, 
В.Стельмащук) по окремих зупинках «Екологічної дороги» 

м.Яремче. На території Івано-Франківської МДЕМ керівник 
гуртків Г. Шиян з  вихованцями створили альпійську гірку, 

провели ряд цікавих тематичних заходів. 
Зворушливо пройшло ток-шоу на якому зустрілися ветерани 

юннатівського руху. Лунали спогади, згадувались цікаві моменти 
позашкілля Надвірнянщини, Богородчанщини, м.Івано-

Франківська. 
Ветеран юннатівського руху, методист вищої категорії Л. 

Вівчарук присвятила вірш майбутнім юннатам: 
Друзі – юннати 

Ще справ так багато 
Нам слід у довкіллі зробить: 

Природу Вкраїни, як рідную матір 
Спішіть у біді захистить. 

Заглянь же, юннате до лісу, до гаю, 
Зайди і на беріг ріки 

І в полі, в садочку, в ставочку, я знаю 

Чекають твоєї руки. 
Ти пташку, мурашку і кожну тварину 

Під захист юннатський візьми, 
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Рослинку, травинку, міцну деревину 

На радість усім збережи. 
Символічний кубок та книгу з побажаннями та вітаннями від 

учасників з Прикарпаття  передано  Тернопільському обласному 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

 

Національна академія педагогічних 
наук України відзначила успіхи 

хмельничан 
У цьому році юні і дорослі натуралісти Хмельниччини й усієї 

України та їх сподвижники відзначають знаменну ювілейну дату – 

95-річчя заснування перших українських профільних державних 
закладів народної освіти і започаткування юннатівського руху в 

Україні. 
Напередодні професійного свята – Дня працівників освіти 

України та з нагоди юннатівського ювілею, за досягнуті успіхи в 
еколого-натуралістичній роботі, колектив Хмельницького ОЕНЦУМ 

і 3-х авторів його кращих навчальних видань природничо-
краєзнавчого й національно-патріотичного змісту для школярів та 
студентів області й України, президент Національної академії 

педагогічних наук України Василь Григорович Кремень відзначив 
Почесною грамотою Академії. 

Серед нагороджених – учасники творчої групи спільного 
науково-освітнього проекту Хмельницького ОЕНЦУМ, 

Національного ЕНЦУМ і Національної АПН України «Позашкільна 
освіта – науково-методичне забезпечення екологічної освіти і 

виховання та формування екологічної культури учнівської молоді: 
– автори навчального посібника на історико-краєзнавчу й 

національно-патріотичну тематику  для учнівської і студентської 
молоді «Україна-Русь vs Московія: настільна книга» Сергій 

Іванович Крамар, відомий подільський краєзнавець, кандидат 
юридичних наук, голова Господарського суду Хмельницької 

області та його сподвижник Олексій Олександрович Тимощук, 
журналіст, Відмінник освіти України, автор серії навчальних 

видань, за якими навчаються школярі й студенти Хмельниччини; 
– автор навчально-методичного посібника з авторською 

передмовою В.Г.Кременя «Юні лісівники – майбутні господарі лісів 
Батьківщини» та ряду навчальних видань природничо-
краєзнавчого змісту Микола Андрійович Зведенюк, вчитель хімії і 

керівник зразкового учнівського лісництва Пліщинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Шепетівської районної ради; 

– трудовий колектив Хмельницького обласного еколого-
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натуралістичного центру учнівської молоді за  досягнуті успіхи в 

науково-педагогічній діяльності, координаційно-методичній та 
навчально-виховній юннатівській роботі, реалізації завдань 

екологічної освіти і виховання учнівської молоді. 
Крім цього, ще ряд закладів освіти і 79 педагогів-ентузіастів 

юннатівської роботи Хмельницької області відзначені спільною 
Грамотою Інституту проблем виховання Національної АПН України 

та Національного ЕНЦУМ МОН України. 
Вітаємо нагороджених почесною відзнакою НАПН України і 

зичимо нових творчих злетів та успіхів на ниві освіти і виховання 
підростаючого покоління! 

 

  
 

Позашкілля в онлайні 
Під час карантину вихованці Шепетівського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості можуть долучитись до роботи 
улюблених гуртків дистанційно. На сайті закладу у розділі 

“Навчаємось online” розміщені розробки занять, цікаві завдання 
та майстер-класи, розроблені керівниками гуртків ЦЕНТУМ. 

Запрошуємо усіх переглянути інформацію, перейшовши за 
посиланням: Дистанційні заняття 

 

https://drive.google.com/open?id=1bb6MTwxSI_q2VwCuHLA4GvaSlDSUWH9v
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Анонс 

у наступному номері: 

 Шоста он-лайн нарада з директорами закладів позашкільної 
освіти, завідувачами відділів еколого-натуралістичного напряму 
Палаців, Будинків дітей та юнацтва еколого-натуралістичного 

напряму  
 

 Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну  
 

 Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
заступників директорів закладів позашкільної освіти  

 

 Осіння сесія у Природничій школі учнівської молоді у 2020/2021 
навчальному році  
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Швидко і зручно… 

В будь-якому поштовому відділенні Ви можете 

передплатити собі, своїм рідним та друзям у подарунок 

наш науково-художній журнал для дорослих та дітей 

«Паросток» за передплатним індексом 74561.  

Журнал виходить щоквартально. 

Видання допомагає збагнути таємниці природи, гармонію 

стосунків людини і довкілля. 

 
Бажаючі можуть надсилати свої статті на електронну 

адресу: redakciya_parostok_nenc@ukr. net 
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Контакти: 

Національний екологонатуралістичний центр 

учнівської молоді МОН України  

вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 

http://nenc.gov.ua 

nenc@nenc.gov.ua 

Директор НЕНЦ — доктор 

педагогічних наук, професор, 

академік  Національної академії  

наук вищої освіти України, 

Голова ГО “Спілка освітян 

України” Вербицький  

Володимир Валентинович 

тел. (044) 4300260 

 

Відповідальний за 
випуск:  

Кацурак Вікторія — 
методист в/к 
 
тел. (044) 4302222 

 

 

 

 

 

http://nenc.gov.ua/
mailto:nenc@nenc.gov.ua
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