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Презентація передового педагогічного 

досвіду закладів позашкільної освіти 
еколого-натуралістичного профілю 

 

 
5 грудня 2018 року в Національному еколого-

натуралістичному центрі МОН України на розширеній 
педагогічній раді, яка проводилася за участю наукових 
співробітників Інституту проблем виховання НАПН України, 
відбулася презентація передового педагогічного досвіду чотирьох 
закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю, а 
саме: 

Чернівецького обласного еколого-натуралістичного центру за 
темою: «Досвід створення та функціонування екологічної 
освітянсько-дослідницької мережі на прикладі ЧОЦЕНТУМ 
(директор – Головченко Людмила Юріївна); 

Комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з 
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» за темою: 
«Інноваційна діяльність сучасних закладів позашкільної освіти: 
досвід, проблеми, перспективи» (директор – Давиденко Людмила 
Василівна); 

Сєвєродонецького міського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Луганської області за темою: 
«Формування екологічної компетентності учнів на основі інтеграції 
закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму та 
закладів загальної середньої освіти» (директор – Зельська Олена 
Миколаївна); 

Генічеської районної станції юних натуралістів Херсонської 
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областіза темою: «Формування екологічної культури дітей віком 3-6 
років в творчих об’єднаннях районної станції юних натуралістів» 
(директор – Скрипка Світлана Володимирівна). 

 

    
 

Рішенням педагогічної ради передовий педагогічний досвід 
презентованих закладів рекомендовано до популяризації та 
поширення серед закладів позашкільної освіти. 

Учасники отримали сертифікат про вивчення та 
узагальнення передового педагогічного досвіду. 

 

Юннати НЕНЦу взяли активну участь 
у заходах приурочених до Дня 

Збройних сил України 
5 грудня 2018 року учасники спільного освітнього проекту 

«Школа в природі» (юннати Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, учні Спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Карбишева) долучились до заходів 
ГО «Всеукраїнське об’єднання ветеранів» (голова Самойленко Юрій 
Іванович). Покладанням квітів вшанували пам’ять українських 
військових Героїв біля пам’ятників на Алеї Героїв Небесної Сотні 
та Пилипу Орлику в Києві. 
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Також учнівська молодь долучилась до роботи круглого столу 
«Збройні сили України – гарантія незалежності України», де мали 
можливість поспілкуватись з фронтовиками, народними 
депутатами та ветеранами здобуття незалежності нашої держави. 
Зверталась увага на надзвичайно актуальні та болючі питання 
сьогодення нашої країни. Захід був пронизаний історичними 
подіями та патріотичними почуттями. В єдності наша сила, любі 
українці! 

 

Вчителі та учні беруть участь в 
екологічному моніторингу Антарктиди 

Національний антарктичний науковий центр та 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
ініціюють проведення Науково-освітнього проекту: «Вчителі та 
учні беруть участь в екологічному моніторингу Антарктиди» в 
рамках Міжнародного наукового проекту «Дослідження стану 
виводкових колоній пінгвінів P. papua та P. Adeliae в підрайоні 
ККАМЛР 48.1 з використанням мережі фотокамер CEMP (CCAMLR 
Ecosystem Monitoring Program)» (далі – Проект). 
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Акція «Годівничка» набирає оберти 
Зима. Сніг та морози. Час зимових розваг: катання на 

санчатах, ковзанах, будівництва снігових фортець та сніговиків. 
Але це й час, коли пташкам потрібна допомога кожного юнната. 

          

               

В Україні налічується 360 видів птахів. Птахи мають дуже 
велике наукове, виховне й естетичне значення. Вони є об’єктами 
наукових досліджень, моделями для вивчення біологічних 
процесів, чудовою прикрасою лісів, полів, лук, – невід’ємною, 
складовою частиною рідної природи. Урбанізація та руйнівні 
катаклізми значно зменшили чисельність пташиного населення, 
хоча сучасна людина, як і раніше, потребує товариства пернатих 
друзів. Тому на сьогодні досить гостро стоїть питання охорони 
птахів. Однією з важливих умов збереження птахів – підгодівля 
птахів у несприятливий час, оскільки для птахів голод – одна з 
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основних причин загибелі взимку. Зимові та весняні снігопади, 
обледеніння, природні вороги призводять до загибелі великої 
кількості птахів. Вміло організована підгодівля сприяє не лише 
виживанню птахів, а також подальшому їх закріпленню на 
гніздових ділянках. 

Для цього і існує щорічна Всеукраїнська акція «Годівничка». 
Вихованці НЕНЦ кожної зими вивішують годівнички в парку 
«Юннатському» та підгодовують пташок. Спочатку на заняттях 
гуртківці вивчають видовий склад зимуючих пташок, правила 
безпечного облаштування годівничок, види кормів для пташок. 

Зимова школа з фізики 2018 року 
З 2 до 8 грудня 2018 року, з метою підвищення 

зацікавленості школярів до вивчення фізики, проведення 
підготовки учнів до участі у ІІІ, IV етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з фізики, ознайомлення з досягненнями та невирішеними 
задачами сучасної фізики, фізичний факультет Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка разом з 
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 
провели зимову сесію у Природничій школі учнівської молоді 
(наукове відділення: фізичний напрям). 

   

Серед учасників — учні 10-11 класів загальноосвітніх і 
професійно-технічних навчальних закладів, вихованці 
позашкільних навчальних закладів України, що є призерами 
(учасниками) ІІІ, IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
фізики, переможці Всеукраїнського конкурсу–захисту науково-
дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук, а також 
учні, що цікавляться фізикою. 

Слухачі Школи ознайомилися з досягненнями та 
невирішеними задачами сучасної фізики, а на практичних 
заняттях з детальними розв’язками задач з фізики олімпіадного 
рівня. 
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Заняття проводили співробітники фізичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 
провідні вчителі фізики; студенти фізичного факультету, що є 
призерами Міжнародних учнівських олімпіад з фізики в 
навчальних корпусах фізичного факультету та Національного 
еколого-натуралістичний центру. 

В останній день роботи Зимової школи на фізичному 
факультеті проведена сьома командна олімпіада з експерименту. 

«Школа в природі» 
В межах освітньої платформи для сталого розвитку «Школа в 

природі» 8-9 грудня 2018 року в Національному еколого-
натуралістичному центрі учнівської молоді пройшла Школа лідерів 
«Вертикаль» Київського науково-природничого ліцею №145. 

Метою даного заходу було розвиток соціальної активності 
школярів, лідерських якостей, формування знань, умінь із 
самоорганізації і організаторського потенціалу. 

     

В результаті занять в школі лідерів учасники: 

• Отримали максимум практичних порад та інструментів 
• Освоїли способи управління конфліктами в колективі 
• Зробили аналіз ефективності використання особистого часу 
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• Дізналися ключові етапи управління особистим часом 
• Навчилися ставити цілі 
• Зрозуміли, як добиватися поставлених цілей за найкоротші 

терміни 
• Отримали дозу мотивації для досягнення цілей 
• Зрозуміли, як застосовувати оптимальні методи мотивації 
• Зрозуміли, що дійсно мотивує 
• Зрозуміли, як впливати на людей і бути переконливим 
• Навчилися використовувати жести і пози під час виступу 
• Опанували найактуальнішими фішками ораторської 

майстерності 
• Дізналися, як побороти страх публічних виступів 
• Зрозуміли, як управляти власним голосом 
• Дізналися дієві способи впливу на аудиторію 
• Дізналися, як створити свій імідж успішної людини 
• навчилися створювати приємне враження 
• Змогли швидко справлятися зі стресом 
• Навчилися правильно вибудовувати ділову комунікацію 
• …і це ще не все… 
  

   
 

«Екологія очима дітей 

Кіровоградщини» 
З метою популяризації екологічних знань серед учнівської 

молоді і формування їх активної громадської позиції щодо 
вирішення проблем довкілля 07 грудня 2018 року педагогічним 
колективом комунального закладу «Кіровоградський обласний 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» спільно 
з працівниками департаменту екології та природних ресурсів 
Кіровоградської облдержадміністрації було проведено обласну 
екологічну конференцію «Екологія очима дітей Кіровоградщини». 
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На обласній екологічній конференції з вітальним словом 
виступила  Янкул Світлана Павлівна – начальник відділу 
навчальних закладів управління освіти, науки, молоді та спорту 
Кіровоградської облдержадміністрації. 

   

В екологічній конференції зі своїми науковими роботами взяли 
участь юні любителі природи Кіровоградщини: 

• Бурлуцька Дарія, учениця Плетеноташлицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської 
районної ради – «Невідомий Ташлик»; 

• Боряк Катерина, вихованка гуртка «Юні охоронці природи» 
центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» 
Новоукраїнської міської ради – «Перлини петрофітного степу»; 

• Васелишина Яна, учениця 8-А класу комунального закладу 
«Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. А.С. 
Макаренка Долинської районної ради» та Малиновський 
Максим, учень 9 класу Добронадіївської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради – 
«Кіровоградщина на межі лісостепу і степу»; 

• Огаренко Анастасія та Завада Валерія, вихованці 
комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» – 
«Поширення популяції білого лелеки на території мікрорайону 
Лелеківка міста Кропивницького»; 

• Штундер Ірина, учениця Компаніївського відділення 
комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне 
об’єднання» Компаніївської селищної ради – «Жити у злагоді з 
природою»; 

• Шибіцька Тетяна, учениця 9 класу Куколівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
Дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної 
ради – «Поширення, екологія та міграція сірої чаплі в 
Кіровоградській області». 
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Також на конференцію були запрошені переможці обласного 
конкурсу «Свій голос віддаю на захист природи», які мали 
можливість продекламувати свої вірші та твори. 

По завершенню заходу всіх учасників екологічної конференції 
«Екологія очима дітей Кіровоградщини» було нагороджено 
призами. 

Відбувся навчальний стартап з 
підготовки до професійної 

сертифікації вчителів хімії 
11 по 12 грудня 2018 року Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді, спільно з Київським 
національним університетом ім. Т. Г. Шевченка, Національним 
технічним університетом України «Київський політехнічний 
інститут ім. І. Сікорського», Національним університетом 
біоресурсів і природокористування України провів перший курс 
навчального стартапу з підготовки до сертифікації вчителів хімії з 
теми: «Методика викладання технології хімічних виробництв у 
шкільному курсі хімії». 

   

До участі в першому курсі стартапу було запрошено 26 
вчителів хімії закладів загальної середньої освіти. 

Тональність заходу задав директор НЕНЦ Вербицький В.В., 
доктор педагогічних наук, професор. До вітання учасникам 
стартапу долучились тренери: кандидат хімічних наук, автор 
шкільних підручників з хімії Попель Павло Петрович, старший 
викладач кафедри технології неорганічних речовин та загальної 
хімічної технології хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ 
ім. І. Сікорського», кандидат технічних наук Лапінський Андрій 
Вікторович та представники партнерів: Кравченко Катерина і 
Жукова Олена – провідні фахівці з інформаційно-консультаційних 
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послуг ТОВ «Інтер-Системс», голова Всеукраїнського водного 
товариства Waternet Бережна Юлія. 

За два дні розглянуто ряд актуальних питань серед яких – 
навчальні програми та підручники з викладання хімії від базового 
до академічного рівня, використання сучасних цифрових 
пристроїв для демонстрації хімічних процесів, методика 
викладання технологій хімічних виробництв в шкільному курсі 
неорганічної і органічної хімії, залучення учнівської молоді до 
участі в різноманітних конкурсних змаганнях, предметних 
олімпіадах та конкурсі-захисті МАН, цікаві проектні форми роботи 
з підлітками – «Водний приз». 

   

Учасники стартапу отримали кваліфіковані відповіді на всі 
поставлені проблемні питання. У підсумку їм вручені сертифікати 
встановленого зразка про завершення першого курсу. 

За результатами проведення першого курсу навчального 
стартапу з підготовки до професійної сертифікації вчителів хімії 
підготовлено фотозвіт. 

Щирі вітання з новорічними святами 

дітей прифронтових районів, 
парамедиків, добровольців та бійців 

Збройних Сил України 
13 грудня 2018 року вихованці комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради (директор Ю. Ф. Педан), 
учні комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 
№ 76” Дніпровської міської ради (директор Сазанська Г. О.) 
передали до ГО “Волонтерський центр допомоги військовим і 
цивільним “Вільна доля” солодощі, розмальовки, фарби, олівці, 
фломастери, іграшки для дітей прифронтової зони, а також 
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вітальні листівки, зроблені дітьми; 14 грудня 2018 року передали 
ГО “Патріотичне об’єднання “Оріяна” (це стародавня назва 
України V-ІІ тисячоліття до н.е.) каву та солодощі для відправки на 
передову бійцям ЗСУ та добровольчих батальйонів. 

   

Виражаємо щиру подяку волонтерам за їх невтомну працю, 
нашим мужнім воїнам, добровольцям, парамедикам здоров’я, 
сили, мужності, наснаги та перемоги в борні з окупантом, дітям 
прифронтових місць мирних свят та доброї долі. Нехай янголи 
ВАС охороняють! 

Колегія директорів обласних закладів 

позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму 

НЕНЦ МОН України, виконуючи функції координаційно-
методичного центру щодо супроводу позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму в регіонах та з метою підготовки 
оновленої нормативно-правової бази функціонування 
позашкільної освіти у м. Києві 14 грудня ц.р. провів колегію за 
участю директорів обласних закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму. 

     

До участі в роботі колегії були запрошені представники 
лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання 
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НАПН України (Мачуський Валерій Віталійович, кандидат 
педагогічних наук, завідувач лабораторії та Корнієнко Анна 
Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник лабораторії) та Демедюк Юрій Григорович, керівник 
експертної групи з питань позашкільної освіти Директорату 
інклюзивної та позашкільної освіти  МОН України. 

   

У своєму вступному слові директор НЕНЦ, доктор 
педагогічних наук, професор Вербицький Володимир 
Валентинович розкрив питання перспектив розвитку 
позашкільної освіти в умовах реформування системи освіти, 
децентралізації та суспільних викликів. 

Під час проведення засідання директора обговорювали 
актуальні питання, а саме: 

• перспективи розвитку позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму, законодавчого закріплення її 
статусу в умовах реформування системи освіти, 
децентралізації та суспільних викликів; 

• шляхи відпрацювання економічних моделей для ресурсного 
забезпечення закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного профілю, в тому числі і в межах державно-
приватного партнерства; 

• нормативно-правова база документів щодо оновлення, 
відповідно до чинного законодавства, фінансово-
економічних і правових засад діяльності закладів 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю; 

• роль координаційно-методичної роботи НЕНЦ та обласних 
еколого-натуралістичних центрів у забезпеченні 
позашкільною освітою: регіональний аспект; 

• план всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю та план семінарів-
практикумів на 2019 рік; 

• обговорення нових підходів в організації позашкільної освіти, 
ініційованих НЕНЦ на 2019 р. 

 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                           Номер 12, грудень 2018 

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

Юні екологи Полтавщини вивчають 

свої права 
У Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі 

учнівської молоді з 10 до 14 грудня проведено Тиждень права. 

Заходи відбувалися в рамках Всеукраїнського тижня права. 

Тиждень розпочався Всеукраїнським уроком «Права людини», 
який було присвячено проголошенню Загальної декларації прав 
людини. 

     

Відповідно до складеного плану заходів педагогічними 
працівниками центру Крафт А. С, Петренко В. Ю. були проведені 
виховні години «Знай свої права», «Маю право». 

Вихованці керівника гуртків Марченко О. В., 

Нікітченко В. М., взяли участь у діловій грі «Закон на нашій Землі». 
Бесіду на тему «Мандрівка в країну права» для вихованців гуртка 

провела Грищенко Н. Ю. 

    

Знання своїх прав та обов’язків вихованці перевірили під час 
проведення правової вікторини. 

Діти взяли участь у квестовій грі «Я знаю свої права», яку 

організувала і провела методист закладу Лещенко І. В. 
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Великий інтерес у вихованців закладу викликала зустріч з 
представником Головного управління Національної поліції у 

Полтавській області. 

 

Перед учасниками заходу виступила начальник відділу 
ювенальної превенції управління превентивної діяльності Карюк 

Ірина Миколаївна. Працівник поліції розповіла учасникам заходу 
про їх права та обов’язки та відповіла на численні запитання 

дітей. 

Виставка-конкурс  

«Замість ялинки – зимовий букет» 
Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді  

Впродовж чверть століття Тернопільський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді проводить 
виставку-конкурс «Замість ялинки – зимовий букет», яка сприяє 
формуванню в учнівської молоді екологічної культури та 
шанобливого ставлення до природних багатств, а також 
відродженню та збереженню традицій і звичаїв українського 
народу. 
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12-14 грудня 2018 року на базі закладу позашкільної освіти 
відбулась виставка-конкурс «Замість ялинки – зимовий букет». 

У заході взяли участь більше 250 учасників – учнів закладів 
загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, 
які представили понад 100 робіт. 

   

Роботи учасники представляли у трьох номінаціях: 

• Новорічна композиція «Різдвяна казка»; 
• Галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика; 
• «Дідух – різдвяний дух». 
За підсумками роботи журі визначилися і переможці. 

 

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»  

18 грудня 2018 року на базі комунального закладу 
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» відбулась обласна новорічно-різдвяна 
виставка за двома напрямками «Новорічна композиція» та 
«Український сувенір». 
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Свої поробки на новорічну-різдвяну тематику представили 
школярі з усіх міст обласного підпорядкування та районів. 
Загалом до ОЦЕНТУМ привезли понад триста робіт. Роботи 
представлені на виставці охоплювали майже все різноманіття 
жанру, які є уособленням декоративно-ужиткового мистецтва, як 
соціально-культурного феномену, а саме: художня вишивка, м’яка 
іграшка, вироби з тіста, деревини, декоративний розпис, 
бісероплетіння, фітодизайн, художнє різьблення по дереву. 

Роботи юних майстрів майоріли різнобарв’ям кольорів та 
захоплювали творчістю уяви. 

    

Для керівників, які брали участь у виставці, методичним 
кабінетом ОЦЕНТУМ було проведено фестиваль екологічних ідей. 

Автори найкращих робіт були відзначені Дипломами 
управління освіти, науки,молоді та спорту Кіровоградської 
обласної державної адміністрації. Роботи переможців обласного 
етапу будуть направлені до Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді для участі у 
Всеукраїнських конкурсах «Новорічна композиція» та 
«Український сувенір». 

 

Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» 

В комунальному закладі «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» 20 грудня 2018 року розпочала роботу обласну 
новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція», яка 
триватиме до 25 січня 2019 року. 

На виставці представлено 147 робіт здобувачів освіти 
закладів загальної середньої та вихованців закладів позашкільної 
освіти Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, 
Корюківського, Менського, Ніжинського, Новгорода-Сіверського, 
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Носівського, Прилуцького, Семенівського, Чернігівського районів, 
Бобровицької, Варвинської, Вертіївської, Городнянської, 
Деснянської, Іванівської, Козелецької, Коропської, Корюківської, 
Куликівської, Лосинівської, Менської, Носівської, Остерської, 
Семеніської, Сновської, Срібнянської об’єднаних територіальних 
громад, міст Ніжин, Новгород-Сіверський, Прилуки, Чернігів, 
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді, КЗ «Городнянський ліцей» Чернігівської обласної 
ради, КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів». 

    

Роботи переможців обласної новорічно-різдвяної виставки 
«Новорічна композиція» будуть представлені на Всеукраїнській 
новорічно-різдвяній виставці-конкурсі «Новорічна композиція» у 
Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді 
у м. Києві. 

 

Комунальний заклад „Станція юних натуралістів” 
Рівненської обласної ради 

17-19 грудня 2018 року у комунальному закладі „Станція 
юних натуралістів” Рівненської обласної ради відбулися обласна 
новорічно-різдвяна виставка „Новорічна композиція” та обласний 
етап Всеукраїнської виставки-конкурсу „Український сувенір”. 

Метою і завданням новорічно-різдвяної виставки „Новорічна 
композиція” є пропаганда серед молоді бережливого ставлення до 
природи, розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності 
молоді, формування практичних умінь та навичок учнів по 
виготовленню новорічно-різдвяних композицій, які символізують 
та відображають новорічно-різдвяну флористику, сприяння 
розвитку флористичного мистецтва в Україні, виховання 
громадянина України на багатовікових культурних традиціях 
народу. 
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Роботи на виставку представлено у номінаціях: 

• стилізована ялинка; 
• новорічна композиція; 
• новорічний вінок; 
• новорічний подарунок; 
• новорічна картина чи колаж; 
• новорічний букет; 
• сюжетна композиція. 
 

   
 

На експозиціях новорічно-різдвяної виставки „Новорічна 
композиція” було представлено більше 400 робіт. 37 робіт 
переможців обласної виставки „Новорічна композиція” відібрано 
для участі в Всеукраїнській новорічно-різдвяній виставці, що 
проходитиме 21 грудня 2018 року – 21 січня 2019 року в 
Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді 
(м. Київ). 

На обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 
„Український сувенір” представлено 250 робіт. 12 робіт 
переможців обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 
„Український сувенір”, відібрано для участі у Всеукраїнській 
виставці, що проходитиме в Національному еколого-
натуралістичному центрі учнівської молоді (м. Київ) у січні 2019 
року. 
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Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»  
 
 З метою збереження лісових красунь ялинок і було 
започатковано природоохоронну акцію «Живи, ялинко», в рамках 
якої і проводиться щорічно обласна традиційна новорічно-
різдвяна виставка «Новорічна композиція», урочисте відкриття 
якої відбулось 20 грудня 2018 року в Чернівецькому обласному 
краєзнавчому музеї. Захід проводиться з метою пропаганди серед 
молоді бережливого ставлення до природи, до багатовікових 
традицій українського народу. 

Організатори виставки – комунальний заклад «Чернівецький 
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» Департаменту освіти і науки Чернівецької 
облдержадміністрації та Чернівецький обласний краєзнавчий 
музей. 

         

Вихованці Чернівецького ОЦЕНТУМ, в свою чергу, дали такі 
поради із збереження ялинок: 

1. Створити в квартирі новорічний настрій за допомогою 
декількох ялинових або соснових гілочок, шишок. 
Прикрасити їх сріблястим дощиком, кольоровими кульками. 

2. Виготовити новорічні композиції: настільні, настінні, 
підвісні, композиції на підлозі. Взяти участь у новорічно-
різдвяній виставці «Новорічна композиція». 

3. Виготовити „ сніжні букети”, «вкриті інеєм» гілки , міні – 
ялинки. 

4. Виростити ялинку самим. 
Відкриття виставки відбулось в час святкування одного з 

улюблених свят дітвори – Дня Святого Миколая. Тому перші 
відвідувачі виставки були обдаровані приємним сюрпризом. 
Святий Миколай через працівників обласного управління лісового 
та мисливського господарства пригостив усіх смаколиками. 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4985.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4985.jpg
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З Днем святого Миколая! 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді 

19 грудня вихованці Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді відвідали поранених воїнів у Головному 
військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони України. 

   

Діти привітали воїнів-героїв з Днем святого Миколая. З 
побажаннями міцного здоров`я і швидкого одужання, пригощали 
святковими пряниками, випеченими юннатами разом з батьками. 

Дарували виготовлені власноруч обереги і мед з навчальної 
пасіки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді, вітальні листівки, фрукти і солодощі. 

   

Учнівська молодь щиро завдячує військовослужбовцям за 
захист суверенітету і незалежності України. 
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КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради» 

19 грудня у Черкаській міській реабілітаційно-оздоровчій 
поліклініці «Астра» Черкаської міської ради відбулося свято до Дня 
Святого Миколая. 

Активну участь у проведенні свята взяли керівники гуртків 
комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з 
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»: «Чарівний світ 
природи» (керівник Тетяна Левченко) та «Оздоровча хореографія» 
(керівник Наталія Яненко). 

    

Виготовлені яскраві атрибути, підібрана весела музика 
допомогли створити чудовий настрій при проведенні керівниками 
гуртків ігор, конкурсів, веселих хороводів біля ялинки. 

   

Педагоги Центру роботи з обдарованими дітьми провели 
цікавий майстер-клас. Діти з задоволенням виготовили зимові 
картини, новорічні чобітки з паперу, природнього матеріалу. Із 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                           Номер 12, грудень 2018 

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

своїми роботами учасники майстер-класу сфотографувалися біля 
новорічної ялинки. 

Діти та батьки отримали позитивні емоції, гарний настрій, 
велике задоволення від проведеного свята. 

 

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді  

19 грудня 2018 року для вихованців Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді працювала 

творча майстерня до Дня Святого Миколая. 

Вихованців закладу привітала зі святом заступник директора 

з навчально-виховної роботи Дулій В.О. 

 

   

Під час роботи творчої майстерні вихованці виготовляли 
подарунки та вітальні листівки Святому Миколаю. Це були яскраві 

чобітки, у які діти написали свої привітання улюбленому дідусеві. 

До дітей завітав довгоочікуваний гість – Святий Миколай. 

Вихованці привітали його віршами та піснями. 
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Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради  

20 та 21 грудня 2018 року на базі комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі КЗО 
“ОЕНЦДУМ”) (директор Педан Ю.Ф.) відбувся обласний масовий 
захід “Любов’ю родини зігріті” до дня Святого Миколая. 

Учасниками свята стали вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ” та 
закладів позашкільної еколого-натуралістичної освіти з міст 
Павлограда, Дніпра, Кам’янського, Магдалинівського районів, 
Вербківської та Слабожанської об’єднаних територіальних громад 
та філії “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ. 

   

Для дітей і супроводжуючих їх керівників були організовані 
екскурсії по території закладу, до теплиці та куточку живої 
природи. 

Після екскурсії в казково прикрашеній екологічній вітальні 
КЗО “ОЕНЦДУМ” відбулася новорічна вистава за участю 
вихованців гуртка “Еколого-естетична студія”. Дітей вітали Дід 
Мороз, Снігуронька, персонажі чарівних новорічних казок. 

   

Незабутні враження учасникам заходу подарували його гості 
– вихованці комунального позашкільного навчального закладу 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                           Номер 12, грудень 2018 

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

“Центр позашкільної роботи дитячої творчості “Альтаїр” (директор 
Гут О.А.), які виконали смішні гуморески та заспівали новорічних 
пісень. 

В кінці свята всі діти отримали смачні солодкі подарунки від 
Діда Мороза та зробили фото біля ялинки та з казковими героями 
на згадку про відвідування свята. 

 

Зустрічі Президента України Петра 
Порошенка з талановитими юннатами 

України з нагоди Дня Святого Миколая 
 

Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» 

19 грудня 2018 року у Маріїнському палаці Президент 
України Петро Порошенко разом з дружиною Мариною 
Порошенко з нагоди Дня Святого Миколая зустрілися з 
талановитою учнівською та студентською молоддю. 

  

На урочистостях Чернігівщину представили вихованці 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти області, 
переможці Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, зокрема, 
Оксана Марус, вихованка Чернігівської обласної станції юних 
натуралістів, переможець та призер всеукраїнських конкурсів з 
флористики та фітодизайну; з квітникарства та ландшафтного 
дизайну; експедиційно-польового збору команд юних екологів. 
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Спілкуючись із дітьми, Глава держави звернув увагу, що у 
Маріїнському палаці зібралась молодь, яка представляє 
інтелектуальне багатство всіх областей України. 

До Дня Святого Миколая діти отримали від Президента 
України подарунки та на пам’ять про зустріч сфотографувались з 
Петром Порошенком та Першою леді Мариною Порошенко. 

 

Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 

18 грудня в рамках візиту у Тернопіль Президент України 
Петро Порошенко відвідав різдвяно-новорічну виставку «Дідух – 
Різдвяний дух» в Українському домі «Перемога», яку представили 
вихованці і педагоги Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді та учні закладів освіти 
області – учасники виставки-конкурсу «Замість ялинки – зимовий 
букет». 

Президент взяв участь в акції «Подарунок Святого Миколая», 
під час якої учні та вихованці закладів освіти Тернополя 
виготовляли подарунки для воїнів ООС. 

Центр представила Попівчак Вероніка, вихованка гуртка 
«Юні фермери». 
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Міжнародний конгрес «Освіта і наука 

заради миру та розвитку суспільства» 
На завершення року ГО «Спілка освітян України» спільно з 

Українським інформаційно-видавничий центр «Галактика» на базі 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

МОН України провела два масштабні заходи, які на проханням 
наших закордонних колег прийшлось об’єднати в один 

Міжнародний конгрес «Освіта і наука заради миру і розвитку 
суспільства» та «Країна позашкілля» до 100-річчя позашкільної 

освіти в Україні. 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України, 21 грудня, широко 
відкрив двері не тільки для делегатів конгресу, які з’їхались з усіх 

куточків України, а й для делегацій зарубіжних країн Казахстану, 

Грузії, Польщі. 

 

Перед учасниками міжнародного конгресу з виступами та 

вітаннями виступили Міністерство освіти і науки України — 
Шикова Олена Миколаївна, державний експерт вищої освіти і 

освіти дорослих, Комітет Верховної Ради України з питань освіти і 
науки — Красняков Євген Васильович, головний консультант 

секретаріату, Національна академія наук України — віце-
президент Пирожков Сергій Іванович, уповноважений Президента 

України з питань прав дитини — Кулеба Микола Миколайович, 
народний депутат України — Олександр Олександрович 

Марченко, народний депутат України, голова політради партії 
«Відродження» — Пилипенко Володимир Пилипович, голова Спілки 

освітян України — Вербицький Володимир Валентинович, 
президент Академії наук вищої освіти України — Табачніков 
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Станіслав Ісакович, радник надзвичайного і повноважного посла 
Грузії в Україні — Іраклі Рогава, голова Союзу педагогів Грузії — 

Гарі Чапідзе, заступник голови Казахстанського галузевого 
професійного союзу працівників освіти і науки — Айгуль 

Мукашева, голова Польсько-українського культурно-
просвітницького товариства «Криниця» та інші. 

Кращі представники освіти, науки та позашкілля отримали 
відзнаки, медалі, грамоти та презентаційні видання «Флагмани 

освіти і науки України» і «Флагмани позашкільної освіти».  

Майстер класами здивували делегатів конгресу представники 

Козятинського ЗНВК «Школа-інтернат-гімназія» імені В.М. 
Підгорбунського та Валентина Вікторівна Войткова – керівник 

народного художнього колективу гуртка «Писанка» Комунального 
закладу Дунаєвецької міської ради «Будинок творчості школяра» 

Хмельницької області.  

       

Дитячими колядками, веселими піснями і танцями 

супроводжувалась робота конгресу. Після виступу кожного 
дитячого колективу, маленькі артисти не залишились без уваги, 

кожен отримав новорічні подарунки.  
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Анонс 

у наступному номері: 

• Всеукраїнський турнір юних хіміків 

•  Всеукраїнський семінар-практикум для голів обласних методичних 

об’єднань біологічного напряму з теми «Сучасні методи навчання у 

процесі викладання біології»  

 

Видання НЕНЦ 

 
 
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 

 

 

 

Шановні передплатники і автори 

газети «ЮННАТ»! 

Одинадцятий випуск 2018 року 
екологічно-природничої газети для 
дітей та юнацтва “ЮННАТ”. 

Не пропустіть 6 яскравих, корисних 
та цікавих сторінок у свіжому номері. 
Поспішайте, випуск обмежений! 

Передплатити можна в будь-якому 
поштовому відділенні за 

передплатним індексом 98146, а 
також в інших передплатних 
агенціях. 

Газета виходить раз на місяць! 

Бажаючі автори можуть надсилати 
свої статті на електронну адресу: 

nenc@nenc.gov.ua. Обов’язково з 
поміткою “газета “ЮННАТ”! 

 
 

https://nenc.gov.ua/?p=18057
https://nenc.gov.ua/?p=18057
mailto:nenc@nenc.gov.ua


Інформаційний бюлетень НЕНЦ                           Номер 12, грудень 2018 

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

АНОНС  

Навчальних програм НЕНЦ 

Вашій увазі пропонується нове видання збірника “Навчальні 
програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
напряму: еколого-біологічний профіль” (у двох частинах). 

Навчальні програми Рекомендовані Міністерством освіти і 
науки України. 

 

 

Орієнтовна вартість – 150 грн. 

З питаннями передзамовлення можна звернутись до 
Кузнецова Олександра Володимировича,  

контактний тлф.: 095-003-87-12. 
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ШАНОВНІ  КОЛЕГИ! 

 

ВІТАЄМО ВАС З НОВИМ 2019 РОКОМ 

ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! 

Щиро зичимо Вам, дорогі друзі, щастя, добра і 
злагоди. Нехай осяйна різдвяна зоря об’єднає 

усіх нас — і тих, хто зустрічає ці свята в 
дружньому сімейному колі, і тих, хто 

знаходиться далеко від рідної домівки, — 
чистим світлом незгасних людських чеснот та 

цінностей.  

Нехай в кожній родині панує мир і спокій. 
Будьмо оптимістами, будьмо будівничими 
добрих справ в освітянському просторі на 

користь Україні! 

 

 
 
З повагою,  
Володимир Вербицький  
та колектив НЕНЦ 
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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  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 
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