


SOS!  
Свинячий грип чи

ГРВІ ?
Цієї  зими переважаючим штамом вірусних інфекцій є  штам

А/H1N1,  або  так  званий  свинячий  грип.  Варто  відзначити,  що
свинячий грип в дуже короткі терміни дає ускладнення на легені, і
саме ці  ускладнення можуть стати причиною смерті.  Щоб вчасно
вжити заходів і розпочати лікування, треба знати його симптоми.

Симптоми  свинячого  грипу  на  перших  стадіях  хвороби
фактично не відрізняються від симптомів ГРВІ і звичайного грипу.
Це — висока температура, головний біль, ломота в тілі, слабкість.
Також  може  бути  діарея,  нудота  і  болі  в  животі.  Трохи  пізніше
з'являються кашель і нежить. Також можуть бути, не характерні для
інших  типів  грипу  —  блювання  і  запалення  очей.  Інкубаційний
період вірусу — від 2 до 4 днів.

Насправді,  свинячий  грип  лікується  досить  легко.  Так,  при
своєчасному зверненні до лікарів, хвороба залишиться в минулому
через 5-7 днів. Вся справа в тому, що з вірусом можна ефективно
боротися в перші 48 годин, і якщо лікар встиг і прописав потрібні
препарати, хвороба не викличе ускладнень і пройде досить легко. 

Дану хворобу ні в якому разі не можна переносити на ногах,
також не варто застосовувати аспірин, можна збивати температуру
парацетамолом  та  ібупрофеном.  Також  рекомендується  вживати
відхаркувальні  засоби,  оскільки  грип  вражає  органи  дихання.  Не
варто  забувати  і  про  провітрюванні  приміщення,  зволоження  і
комфортній температурі повітря, де перебуває хворий (не більше 20
градусів).  Якщо через  4 дні  від початку лікування полегшення не
спостерігається  —  вкрай  необхідно  повторно  звернутися  за
медичною допомогою.
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Важливо:  Людина,  яка хворіє  на  свинячий грип є  заразною,
тому при перших симптомах хвороби потрібно залишитися вдома і
починати  лікування.  Крім  того,  що  невиконання  цього  правила
загрожує  ускладненнями  самому  хворому,  він  заразить  все  своє
оточення.

Увага! 
Перший освітній енергетичний 

ізнесфорум
20  січня  2016  року  в
Національному  еколого-
натуралістичному  центрі
учнівської  молоді  пройшов
Перший  освітній
енергетичний бізнес-форум за
участі  керівників  та
представників  дошкільних,
загальноосвітніх,

позашкільних  навчальних  закладів,  представників  громадських
організацій.

Організаторами виступили: Міністерство освіти і науки України, 
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Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді спільно з Київським енергетичним Агенством, за підтримки
Чеської євразійської торгівельно-промислової палати.

Мета  проекту  -  створення  всеукраїнської  мережі
демонстраційних  майданчиків  в  освітніх  закладах  України  із
залученням  обладнання  провідних  виробників  із  міжнародним
досвідом  в  сфері  енергозбереження  та  застосування
відновлювальних  джерел  енергії,  розробка  програм  підготовки
учнів,  енергоменеджерів,  керівників  департаментів  державних
установ в галузі енергозбереження.

В  рамках  заходу  відбулося  відкриття  науково-освітнього
Аудиторіуму «Клімат-Еко-Енергія Україна», презентовані навчальні
програми з енергоефективності для системи освіти в Україні, а саме:

 Програма  «Абетка  енергоефективності»  для  школярів
молодшого шкільного віку;
 Програма підготовки сертифікованих енергоменеджерів
для закладів освіти;
 Програма  енергоефективності  для  учнів  середнього,
старшого шкільного віку та системи профтехосвіти.

Національний  еколого-натуралістичний  центр  став  першим
експериментальним майданчиком, де у 2016 році розташуються три
твердопаливні мінікотельні, надані за програмою ПроООН.

Передбачається проведення щорічних бізнесових зустрічей.
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Соборність – це і єдність, і згуртованість 

Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року. 
День Соборності об’єднує всю Україну – сотні міст, мільйони

людей – усі  українські землі  і  береги.  Якщо ми хочемо, якщо ми
віримо у сильну Україну, почуття соборності повинне стати часткою
нашого  життя  і  нашого  серця.  Це  –  основа  національного  життя
України і опора української політичної нації.

 „День Соборності України”

22  січня  2016  року  на  базі  комунального  закладу  освіти
„Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр дітей
та  учнівської  молоді”  (директор  Ю.Ф.Педан,  далі  –  КЗО
„ДОЕНЦДУМ”) було проведено свято, присвячене Дню Соборності
України.

В  програмі  свята  прозвучали  вірші  видатних  українських
поетів,  сучасні  українські  пісні.  Юннати  переглянули
документальний фільм „Злука”, а також з вуст своїх однолітків та
керівника  гуртка  Крикун  Г.В.  дізналися  факти  з  історії  України
початку минулого століття та сучасності. Учасники свята працювали
з  картою  України,  позмагалися  у  справності  знаходження  різних
областей. Завдяки чому дітям вдалося більш глибоко відчути зміст
слова „Соборність”. Учасники прослухали притчу про силу єдності.
Проведено  конкурс  „Україна  —  найкраща  країна”,  де  кожний
учасник  підібрав  найбільш  влучні  епітети,  які,  на  його  думку,
найкраще характеризують Україну. Найяскравіша, найдивовижніша,
вільна, незалежна — це далеко не весь перелік придуманих епітетів.
Відповіді  були  записані  на  паперових  сердечках,  які  учасники
прикріпили  на  карту  України,  продемонструвавши  тим  самим
єдність регіонів рідної держави.

В результаті проведеного заходу діти отримали знання з історії
України,  усвідомили  важливість  виховання  в  собі  найкращих  рис
українця  –  працелюбства,  відповідальності,  відваги,  мужності,
патріотизму, любові до рідної неньки -України.
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 Конкурс «Календар GLOBE 2016»

Національний еколого-
натуралістичний центр 
учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки 
України у вересні-жовтні 
2015 року провів 
міжнародний художній 
конкурс «Календар GLOBE 
2016». 

Мета конкурсу – висвітити і зафіксувати місцеві громади 
GLOBE з регіону Європи та Євразії.
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Відповідно до рішення Колегії GLOBЕ Європи та Євразії 10
навчальних  закладів  були  визнані  переможцями  конкурсу  від
України,  а  їх  фотографії  розміщені  в  Європейському  календарі
GLOBE 2016. Заклади були нагороджені примірниками календарів. 

День пам’яті Героїв Крут
29 січня 2016 року в комунальному закладі освіти „Обласний

еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді”
(директор  Ю.Ф.  Педан)  були  поведені  бесіди,  присвячені
вшануванню  подвигу  українських  вояків,  що  полягли  в  бою  під
Крутами.

При  підготовці  тематичних  бесід  були  використані
інформаційні  матеріали  „Бій  під  Крутами”,  надані  в  листі
департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Також 

вихованцям  було  показано  документальний  фільм,  присвячений
буремним подіям січня 1918 року.
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Було  оформлено  інформаційний  стенд,  присвячений  цим
подіям. Розпочато роботу щодо оновлення експозиційних матеріалів
які  б  висвітлювали  історію  державотворення  в  Україні  на  базі
виставки інформаційно-методичного стаціонару.

Загальна кількість дітей, охоплені заходами 300 чоловік.

Анонс

у наступному номері:
Що таке освітній геокешинг?

Навчальний тренінг з питань фандрайзінгу

Всеукраїнський конкурс «ІпtelЕко Україна2016» 

Семінартренінг «Моніторингові дослідження стану 
ґрунтів» 
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Контакти:

Національний екологонатуралістичний центр 
учнівської молоді МОН України
вул. Вишгородська, 19,
м. Київ
04074
https://nenc.gov.ua
nenc@nenc.gov.ua

Директор НЕНЦ — доктор 
педагогічних наук, професор, 
академік Академії наук 
вищої освіти України 
Вербицький Володимир 
Валентинович
тел. (044) 4300260

Відповідальний за 
випуск:
Кацурак Вікторія — 
методист в/к
тел. (044) 4302222
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