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Другий день
Всеукраїнського зльоту юних дослідників-

природознавців
30 червня учасники Зльоту провели творчо. Зразу після сніданку, о 09.00,

після  інструктажу  з  безпеки  життєдіяльності,  відбувся  трансфер  до
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Юні
дослідники-природознавці  зручно  розмістившись  у  автобусах,  від’їхали  в
мальовниче місце столиці – Національний природний парк “Голосіївський”, де
на  базі  декількох  провідних  факультетів  Національного  університету
біоресурсів  і  природокористування  України  з  учасниками  заходу  проведено
агробіологічний практикум.

Особисто  зустріла  молодь  Тонха  Оксана  Леонідівна,  декан
агробіологічного факультету, доктор сільськогосподарських наук, професор.  У
цікавій формі науково-педагогічні  працівники НУБіП України ознайомили із
здобутками  закладу  вищої  освіти.  Екскурсійна  програма  включала
ознайомлення  з  лабораторіями,  дендропарком,  відділками  дослідницької
ділянки, музейними кімнатами.

А у другій половині доби проведено майстер-клас з мистецтва фотографії.
Поради професіонала майбутнім фотографам і блогерам учасники отримали від
відомого  київського  блогера,  керівника  процесами  професійного  колективу
фотографів Руслана Абсурдова.

Щодо перебігу Зльоту можна ознайомитись в соціальних мережах.

На Рівненщині проведено навчально-пізнавальну

програму в реабілітаційно-оздоровчому еко-кемпінгу
З метою оздоровлення та підвищення екологічної свідомості учнівської молоді, покращення
психоемоційного  стану  вихованців  й  поглиблення  знань  про  природу  рідного  краю,
саморозвитку та спілкування на лоні природи, проведення заходів неформальної освіти з 15
по 18 червня  2021 проведено навчально-пізнавальні  заходи в  реабілітаційно-оздоровчому
еко-кемпінгу  «Енергія  життя»,  діяльність  якого  започатковано  на  території  комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради у наметовому містечку.
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Система  діяльності  еко-кемпінгу  базувалась  на  самоврядуванні  гуртківців  у  тісній
співпраці  з  керівниками-організаторами.  Програму  заходів  та  меню харчування  складали
вихованці  разом  з  керівниками,  враховуючи  оздоровчий  комплекс  харчування  з
використанням хліба на бездріжджовій заквасці, споживання вітамінних фіточаїв без цукру з
додаванням меду та екологічно чистих продуктів. Особливістю форми організації дозвілля в
еко-кемпінгу  «Енергія  життя»  стала  активна  навчально-пізнавальна  діяльність  через
залучення дітей до тренінгового навчання за допомогою практикумів на природі.

В рамках програми еко-кемпінгу вихованці гуртків «Екосвіт» та «Юні акваріумісти»
Станції юних натуралістів разом з керівниками ШЕХТЕР Лілією, СЕРГІЄНКОМ Дмитром та
СТЬОБОЛОВИМ  Євгеном  навчились  облаштовувати  наметове  містечко  в  природних
умовах,  готувати  їжу  на  багатті,  організовувати  навчально-оздоровчі  заходи.  Під  час
майстерок  «Секрети  туриста»,  «Туристична  кухня»  проведено  низку  практичних  занять
школи виживання в природі. СТЬОБОЛОВ Євген провів майстерку «Приготування плову на
багатті», розповів про історію виникнення та корисні властивості страви.

Діти  мали  можливість  контактно  спілкуватися  з  мешканцями  живого  куточка,
годували та прибирали за тваринами. СЕРГІЄНКО Дмитро розповів цікаві факти догляду за
акваріумними  рибами,  жабами,  еублефаром  плямистим,  червоновухими  та  сухопутною
черепахами, сіналойською королівською змією.

Для  учасників  кемпінгу  СЕРГІЄНКО  Дмитром  та  ШЕХТЕР  Лілією  організовано
еколого-краєзнавчий похід до парку історичної реконструкції часів Давньої Русі – городище
Оствиця, що знаходиться у місті Рівне на лівому березі озера Басів Кут. Юні натуралісти
довідались  про  історію  Басівкутського  городища  –  пам’ятки  археології  національного
значення періоду Київської Русі ІХ-ХІІІ століття, що розміщується на території колишнього
села Басів Кут, на західному березі Басівкутського водосновища (лівий берег річки Устя).
Діти  дізнались,  що  серед  знахідок  є  гончарний  посуд,  залізні  знаряддя  праці,
сільськогосподарські знаряддя, побутові вироби, прикраси, зброя та предмети спорядження
верхового коня. ОЙЦЮСЬ Юрій – керівник «Спілки велосипедистів міста Рівного», відомий
громадський активіст  нашого  міста,  розповів  учасникам подорожі  про поселення  древніх
слов’ян  на  березі  Басового  Кута,  особливості  ведення  будівництва  у  прадавні  часи,
продемонстрував  предмети  ужитку,  пічки  з  глини,  лави  зі  зрубу,  ознайомив  з  історією
стародавніх човнів вікінгів, варязького дракару, які виготовили Рівненські умільці.

Під  час  подорожі  до  озера  Басів  Кут  юні  дослідники  природи  спостерігали  за
водоплавними птахами – качками-крижнями, чайками,  черепахою прісноводною, ропухою
очеретяною, яка занесена до Червоної книги України, вивчали рослинний світ прибережної
смуги водойми.

Мандруючи  екологічною  стежкою  «Ліки  з  Божої  аптеки»  юннати  вивчали  види
лікарських  рослин,  які  можна  зустріти  на  території  Станції  та  її  околицях,  заготовляли
лікарську сировину, зібрали шавлію, парило, лаванду, монарду, різновидності м’яти, листя
берези,  дуба,  подорожника,  суниці,  довідались  про  їх  лікувальні  властивості.  Визначили
отруйну рослину та її небезпеку для здоров’я людини – борщівник. Довідались про корисні
властивості  чистотіла,  змієголовника,  які  також  є  отруйними,  але  їх  використовують  в
лікувальних цілях за певними рецептами.

ПОДДУБНЯК  Руслана  розповіла  цікаві  факти  про  кінологічну  науку  та
продемонструвала  на  практиці  елементи  дресирування  німецької  вівчарки.  СЕРГІЄНКО
Дмитро  провів  майстер-клас  «Чарівна  мотузка»,  на  якому  навчив  дітей  власноруч
виготовляти браслети та брелоки з сутажу та паракорду.

Юннати-активісти проводили ігри, конкурси, вікторини, рухливі ігри для учасників
еко-кемпінгу. Незабутніми для дітей стали вечірні співанки у супроводі гітари «У родинному
колі», до яких долучалися й батьки вихованців.
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Упродовж усіх  етапів  перебування  в  кемпінгу  вихованці  проводили  фото  пленери
природних  та  рукотворних  ландшафтів,  тваринного  та  рослинного  світу  рідного  краю,
проводили відеозйомку об’єктів природи.

У  дружній  теплій  атмосфері,  насиченій  чудовими  спогадами  про  перебування  в
реабілітаційно-оздоровчому еко-кемпінгу «Енергія життя» пройшла творча програма «Коли
всі  разом»,  на  якій  вихованці  обмінювалися  враженнями  та  складали  план  майбутньої
подорожі.

Веселкове літо школярів Полтавщини продовжується

 У  дитячому  закладі  оздоровлення  та  відпочинку  ,,Обласний  дитячо-юнацький
оздоровчий табір ,,Еколог”, що є структурним підрозділом Полтавського обласного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,розпочалася  друга  оздоровча зміна.  23  червня
2021  року  відбулося  її  урочисте  відкриття.  Дітей,  що  приїхали  на  відпочинок  з  різних
куточків  Полтавщини,  привітала  виконуюча обов’язки директора  Полтавського обласного
екоцентру Сусахіна Людмила Володимирівна.

У таборі створено всі умови для відпочинку та оздоровлення дітей. Для організації
дозвілля сплановані  і  проводяться масові заходи:  розважальні програми,  Малі олімпійські
ігри, спортивні турніри та інші.

Насолодившись красою природи, діти з нетерпінням чекають творчих вечорів, які 
щодня проводяться у таборі. Конкурсні програми дають можливість дітям розкрити свої 
таланти і здібності.

Відпочинок в ,,Еколозі” – це не тільки розваги, а й змістовні екскурсії та пізнавальні
заходи.  Під  час  перебування  у  таборі  діти  відвідають  гуртки,  екскурсії  на  екологічних
стежках. Проведення екскурсій під час роботи табору сприяє реалізації завдань екологічної
освіти  й  виховання,  розширенню  екологічного  кругозору  дітей,  формуванню  їхньої
екологічної свідомості та підвищенню екологічної культури.

Полтавських  школярів  чекає  цікаве  і  змістовне  літо,  яке  дітям  забезпечує
педагогічний колектив табору.

Національно-патріотичний квест „Україна – моя Батьківщина!” Квест був
присвячений до Дня Конституції України
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У  філії  Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
„Арніка”, що на Воловеччині,  та Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій та
спорту  учнівської  молоді „Едельвейс”  у  с.  Домбоки,  що  на  Мукачівщині,   зараз
оздоровлюються  і  відпочивають  школярі  із  закладів  загальної  середньої  освіти  з  різних
територіальних громад області.

Педагоги  ЗОЕНЦ,  Оксана  Кремінь  та  Мирослава  Вайдич,  провели  з  відпочивальниками
патріотичний  квест  –  інтелектуальне  змагання  під  назвою „Україна  –  моя  Батьківщина”.
Проводився він з метою виховання в юних громадян патріотизму, відданості своїй країні та з
нагоди відзначення Дня Конституції України.

Під  час  заходу  учасникам  продемонстровано  навчально-пізнавальну  мультимедійну
презентацію, з якої присутні дізнались про державні та народні символи України, народний
одяг, звичаї та обряди українців, також про найбільші міста нашої держави, велич, красу і
неповторність її природи.

Після перегляду презентації діти брали активну участь у квесті. Проходячи його зупинками,
демонстрували хороші знання та вміння. Кожна локація мала свою назву та мету.

Зокрема,  на  зупинці  „Інтелектуальна”,  школярі  відповідали  на  запитання  вікторини  про
Україну.

На  другій  зупинці  під  назвою  „Відомі  українці”  –  відгадували  імена  українців  відомих
всьому світові.

У „Патріотичних загадках” відпочивальники показали неабиякі знання на тему патріотизму.

На  зупинці  „Патріотичні  пазли”,  діти  з’єднували  розкидані  фрагменти  картинок
патріотичного характеру в одне ціле.

Шукаючи „Коштовності  фолькльору”, учасники залюбки із запропонованих слів складали
відомі народні прислів’я та приказки.

Всі завдання квесту школярі успішно виконали і цим самим показали свою любов до рідного
краю,  до  Батьківщини  і  те,  що  вони  є  справжніми  патріотами  своєї  країни.  Тож,
підсумовуючи результати квесту, команди-учасниці нагороджені грамотами Закарпатського
еколого-натуралістичного центру за І, ІІ та ІІІ місця.
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Відділ організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ

У Закарпатському екоцентрі завершилася червнева навчально-польова
практика з екології та біології

  
З 14 до 25 червня на базі ЗОЕНЦ проведено навчально-польові практики для юннатів

екоцентру: відділом екології та природоохоронної роботи – „Екодрузі”, відділом біології та
дослідницько-експериментальної  роботи  –  „Зелена  перлина”.  Метою  навчально-польових
практик було гармонійне поєднання оздоровлення дітей, організації змістовного дозвілля в
літній  період  з  екологічним  вихованням,  дослідницькою  й  практичною  роботою  з
учнівською  молоддю  безпосередньо  в  природі.  В  основу  роботи  закладено  програму
польових досліджень, природоохоронної, краєзнавчої, еколого-освітньої та виховної роботи з
дітьми.

1-ий день практики розпочався з інструктажу з техніки безпеки та цікавої й корисної
бесіди  “Обережно,  змії!  Правила  поведінки  при  зустрічі  зі  змією”(під  час  бесіди  діти
малювали малюнки і відмічали, чим відрізняються гадюка від вужа). Проведено педагогами
цікаву  та  змістовну  екскурсію  екологічною  стежкою  ЗОЕНЦ,  на  якій  юннати  вивчали
видовий  склад  дендрарію.  Повторили  основні  види  екзотичних  дерев  і  кущів:  гінкго
дволопатеве,  верба  матсудана,  кипарис  болотний,  метасеквойя,  секвойя  велетенська,
катальпа бігнонієвидна,  гібіскус,  магнолія  кобус,  магнолія Суланжа,  форзиція,  хеномелес,
гортензія, ялівець козацький. Також учасники практики здійснили віртуальну екскурсію на
тему „Вікові дерева міста Ужгород”.

2-ий  день  –  „День  здорового  способу  життя”.  Юннати  на  екскурсії  в  парку
„Підзамковий” дізналися багато нового і цікавого, а саме: про значення корисних продуктів
для життя людей, провели досліди з кока-колою та чіпсами – улюбленими продуктами дітей.
Самостійно зробили висновки, що і чіпси, і напій кола спричинюють негативний вплив на
організм людини. Пройшли квест „Ми – за здоровий спосіб життя” та змагання на стадіоні
„Спартак”,  команда  переможець  та  учасники  отримали  подарунки  –  вітамінки.  Почули
багато інформації про платан кленолистий – меморіальне дерево Закарпаття. Проходження
маршруту мотузкового парку „Тарзан” стало кінцевою зупинкою юннатів, де вони отримали
безліч задоволення та незабутні емоції.

3-ій день: „Вивчення лісоутворюючих порід”. Екскурсія в приміський ліс (мікрорайон
„Шахта”),  ознайомлення  з  правилами  поведінки  в  лісі,  основними  лісоутворюючими
породами. Спостереження за місцевими фоновими видами птахів та комах. Під керівництвом
співробітників  відділу  природи  Закарпатського  обласного  краєзнавчого  музею  ім.
Детальна інформація на сайті                                                              
https://nenc.gov.ua 



             Інформаційний бюлетень НЕНЦ
    Номер 7-9, липень, серпень, вересень 2021

Т. Легоцького  Михайла  Біланича  і  Руслани  Джахман  діти  вчилися  робити  заміри  дерев,
визначати  дерева  за  листком,  дізналися  про  правила  збору  рослин  і  створення  гербарію.
Також учасники практики мали змогу ознайомитися із найстарішим гербарним примірником,
що  зберігається  в  архівах  краєзнавчого  музею,  якому  понад  170  років.  Провівши
спостереження, „практиканти” дійшли висновку, що в даному лісі переважають дуби і сосни,
в підліску зустрічаються граб, ожина, дика черешня і глід. Діти допомагали робити заміри
дерева  та  уважно  записували  в  анкети  інформацію.  Екологічні  ігри  з  м’ячем  допомогли
засвоїти знання і нагадали про біорізноманіття лісу та цікавий світ природи.

4-ий день: Екскурсія в с. Невицьке. З метою виховання почуття патріотизму, любові
до  рідного  краю,  вивчення  його  історії  організовано  екскурсію  до  Невицького  замку  –
пам’ятки  архітектури  національного  значення  XIII  століття.  Учасники  практики
ознайомилися  з  історією  Невицького  замку,  оповитого  легендами  про  Поган  Дівча.
Вивчаючи основні лісоутворюючі породи, юні натуралісти відмітили, що у згаданому лісі
переважає бук лісовий, зустрічаються також дуб звичайний, клен-явір, ясен звичайний, липа
серцелиста, сосна звичайна граб та інші. Серед тварин і рослин, занесених до Червоної книги
України, діти відмітили наступні види: жук-олень, саламандра плямиста, полоз лісовий, тис
ягідний.  Спустившись  до  берега  річки  Уж,  діти  відмітили  наявність  таких  небезпечних
рослин-завойовників, як борщівник Сосновського велетенський та амброзія полинолиста, які
утворюють значні зарості на берегах.

5-ий день присвячуався  вивченню рослин – символів України,  повторенню правил
збору  рослин  для  гербарію,  догляду  за  тваринами  в  кутку  живої  природи.  Також  діти
вправлялися у вмінні правильно встановити намет і захистити себе від негоди і непроханих
лісових мешканців.

6-ий день: Вивчення флори і фауни озер.  Екскурсія до штучного озера „Кірпічка”.
Діти  ознайомилися  з  походженням  цієї  штучної  водойми,  поспостерігали  за  водною  та
навколоводною  флорою і  фауною.  Відмітили  у  щоденниках,  що  серед  птахів  тут  зустрічаються
лебеді-шипуни, лиски, водяні курочки, крижні. Юннати підгодовували родину лебедів, що гніздяться
на озері, подрібненими овочами і зерном, оскільки свіжий хліб, яким зазвичай підгодовують птахів
мешканці міста, несе школу їх здоров’ю. Екскурсія завершилася ознайомленням із видовим складом
дендрарію  ЗОШ  №  15,  в  якому  серед  багатьох  рослин  діти  виділили  наступні  види:  гінкго
дволопатеве,  ліріодендрон,  тис  ягідний,  лавровишня,  кедр  гімалайський,  бирючина  круглолиста
тощо.

На 7-ий день юннати продовжили знайомитися із флорою і фауною штучних водойм. А саме,
відвідали Чорні озера поблизу екоцентру. Діти зауважили, що обидва озера –„ Кірпічка” і Чорні –
мають схожі флору і фауну. Їх населяють однакові види птахів: лебеді-шипуни, лиски і крижні. Серед
навколоводних рослин юннати виділили рогіз звичайний і очерет звичайний. На Чорних озерах діти
мали  змогу  ознайомитися  з  такими  червонокнижними  рослинами,  як  водяний  горіх  та  сальвінія
плаваюча.

8-ий день присвячувався вивченню флори і фауни Боздошського парку. Діти спостерігали за
рослинами  і  тваринами,  ознайомилися  з  правилами  екологічно  грамотної  поведінки  в  природі,
навчилися, як правильно збирати рослини для гербарію; побачили алею гінкго дволопатевого, яку в
2001 році висадили юні натуралісти, що відпочивали в обласному таборі „Юннат”. Табір працював у
ЗОЕНЦ. Тут проводилась екологічна акція „Молодь проти паводків”. У цьому році алею доповнили
педагоги та юннати ще двома саджанцями. Учасники практики скуштували і цілющої мінеральної
води з джерела „Боздошська Поляна”.

Протягом польової практики з дітьми також проводилися практичні заняття на навчально-
дослідній  земельній  ділянці  (ведення  фенологічних  спостережень,  догляд  за  піддослідними
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рослинами,  впорядкування  рокарію та  квітників),  в  кутку  живої  природи.  Під  час  екскурсій  діти
навчилися правильно заготовляти лікарські рослини, а також зібрали для “зеленої аптечки” м’яту,
липу, звіробій та ін.

Кожного  дня  з  дітьми  проводилися  вікторини:  “Зелена  аптека”,  “Що  ви  знаєте  про  ліс”,
“Рекорди у світі рослин і тварин”, а також цікаві і повчальні екологічні ігри, спортивні змагання,
активний відпочинок на воді і свіжому повітрі.

Окрім того,  що діти чудово відпочили і набралися сил,  вони навчилися вести фенологічні
спостереження  за  рослинами  і  тваринами,  правильно  збирати  гербарій  та  лікарські  рослини,
екологічно  грамотно  вести  себе  в  природі,  ознайомилися  з  такими  небезпечними  рослинами,  як
борщівник і амброзія полинолиста, довідались багато цікавого про оточуючий світ.

На завершення практики проведено міні-конференцію, під час якої  учасники презентували
свої повідомлення та короткі звіти про проведені дослідження, виготовили стіннівку „Незабутні миті
практики”.  Кожен  учасник  практики  отримав  Диплом  юного  натураліста  за  активну  участь  у
практиці.

Мирослава Копча, завідувачка відділу екології та природоохоронної роботи;

Ольга Величканич, завідувачка відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи;

Оксана Стрічко, методистка відділу екології та природоохоронної роботи.

Проведено Всеукраїнський зліт юних дослідників-природознавців

Це справді було незабутньо! З 29 червня по 02 липня ц.р. у Національному еколого-
натуралістичному центрі відбувся Всеукраїнський зліт юних дослідників-природознавців.

У  Зльоті  взяли  участь  учні  з  22  областей  та  м.  Києва  із  числа  переможців
всеукраїнських конкурсів агробіологічного напряму позашкільної освіти.
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У  рамках  Зльоту  були  проведені  профорієнтаційні  заходи:  науково-практична
конференція,  екскурсії  до Національного університету  біоресурсів  і  природокористування
України,  дослідницького  господарства  та  лабораторії  Компанії  «Сингента»,  профільні
майстер-класи,  екскурсії  по  місту  Києву  та  в  Національному  еколого-натуралістичному
центрі.

Двадцять  дев’ятого  червня  відбулась  науково-практична  конференція  юних
дослідників-природознавців, де діти з різних куточків України порушували та обговорювали
нагальні проблемні питання з екогології та сільського господарства України, презентували
наукові  роботи  та  проєкти  своїх  закладів  освіти.  Заслуховувалися  роботи  з  садівництва,
рослинництва,  овочівництва  та  ін.  Журі  конференції  очолили  викладачі  Національного
університету біоресурсів і природокористування України: доктор біологічних наук, професор
Костенко  Світлана  Олексіївна,  кандидат  сільськогосподарських  наук,  доцент  Литвиненко
Тамара Валентинівна, кандидат сільськогосподарських наук Свириденко Наталія Петрівна.

Тридцятого  червня  діти  відвідали  Національний  університет  біоресурсів  і
природокористування  України.  В  актовій  залі  університету  перед  учасниками  Зльоту  з
вітальним  словом  виступили  Кваша  Дмитро  Іванович,  проректор  з  науково-педагогічної
роботи, доктор економічних наук, професор; Пінчук Микола Олександрович, координатор
Зльоту,  завідувач  відділу  аграрних  досліджень  та  рослинництва  НЕНЦ;  Тонха  Оксана
Леонідівна,  декан  агробіолоічного  факультету,  доктор  сільськогосподарських  наук,
професор. Після чого дітей запросили відвідати науково-практичні об’єкти університету, а
саме:  Музей  ґрунтів,  плодово-овочевий  сад,  лабораторію  точного  землеробства  AgriLab,
унікальний  ботанічний  сад,  стайні,  лабораторію  агрохімії  та  ґрунтознавства,  колекційний
розсадник польових культур, сучасно обладнану лабораторію моніторингу якості ґрунтів.

Одним із найяскравіших вражень для дітей стали екскурсії до лабораторії Компанії
«Сингента»  в  м.  Біла  Церква.  Спеціаліст  лабораторії  Білоцерківського  діагностичного
центру Долгальова  Юлія  розповіла  про  напрями  роботи  компанії  «Сингента»  і  програму
технічної  підтримки  «АгроГід».  Відвідувачі  мали  змогу  дізнатися  про  важливість
фітопатологічної  діагностики  посівного  матеріалу,  моніторинг  шкідників  та  збудників
інфекцій у період вегетації рослин й аналіз якісних показників зібраного врожаю.

На  дослідницькій  станції  Компанії  «Сингента»  школярі  детально  ознайомилися  з
усіма етапами закладання та проведення польових дослідів відповідно до сучасних методик.
Учні побували на дослідницьких полях, ознайомилися з великою кількістю зразків гібридів
сільськогосподарських  культур.  Також  юні  дослідники  ознайомились  із  сучасною
сільськогосподарською  технікою,  технологією  та  приладами  для  протруєння  насіння,  із
сучасними засобами для внесення пестицидів, а також оглянули поля з викорстанням дрона.

Загалом  учасники  Зльоту  від  поїздки  до  Компанії  «Сингента»  залишились
задоволеними і повернулися до центру з позитивними емоціями  та новими знаннями.

Другого  липня  відбулося  урочисте  закриття  та  нагородження  учасників
Всеукраїнського зльоту юних дослідників-природознавців.

У цьому освітньому заході особливо ефективною стала співпраця аграрного бізнесу,
закладів  позашкільної  та  вищої  освіти,  які  забезпечили  необхідні  умови  для  проведення
навчального  процесу.  Також  на  високому  науково-методичному  рівні  була  проведена
профорієнтаційна робота та відповідна допрофесійна підготовка майбутніх фахівців аграрної
галузі.

Дякуємо учасникам і всім, хто брав участь у проведенні Зльоту! До нових зустрічей!
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На базі Чернігівської обласної станції юних натуралістів проводилися
екскурсійні заходи еколого-просвітницькою стежкою «Природа – наш дім»

У червні 2021 року на базі комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів»  для  здобувачів  освіти  постійно  проводилися  освітні  екскурсійні  заходи
еколого-просвітницькою  стежкою  «Природа  –  наш  дім»,  до  відділів  навчально-дослідної
земельної  ділянки,  куточка  економного  і  бережливого  ставлення  до  хліба;  зоологічні
теренкури,  виставки  творчих  робіт  вихованців  гуртків  закладу,  майстер-класи  та  ігри  на
екологічну тематику.

Здобувачі  освіти  із  захопленням  взяли  участь  у  майстер-класі  з  виготовлення
монохромних  букетів,  під  час  якого  керівник  гуртка  Тетяна  Єсипова  розкрила  таємниці
роботи флориста з «живим матеріалом» та продемонструвала контрасти і гармонію кольорів
у монохромних букетах.

Еколгічна  гра  «Давай  з  природою  дружити»  привернула  увагу  дітей  до  проблеми
повторного використання старих речей, спонукала їх замислитись над речами, що оточують
їх повсякденно, по-новому оцінити наслідки власної діяльності у навколишньому світі.
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Беручи  участь  у  зоологічних  теренкурах  (на  різні  тематики)  вихованці  отримали
додаткові знання та практичні поради щодо утримання домашніх улюбленців, ознайомилися
з  правилами  поведінки  з  безпритульними  тваринами  та  екологічної  етики,  отримали
позитивні емоції від спілкування з тваринами куточка живої природи.

 

Сплавом по Тисі педагоги ЗОЕНЦ та водники відзначили День Дунаю і
День Конституції України

 
28  червня  в  рамках  програми  „Тиса  молодша  сестра  Дунаю”

Закарпатський  екоцентр  організував  еколого-пізнавальну  подорож  –  сплав
річкою Тиса на тему „Пізнай свій край – охороняй його природу”. Учасниками
акції  стали  співпрацівники  Державного  агентства  водних  ресурсів  України,
Басейнового  управління  водними  ресурсами  Закарпаття,  педагоги  ЗОЕНЦ,
члени ГО „Закарпатське товариство охорони природи” та природоохоронного
об’єднання „Бокораш”.

Щорічно, 29 червня в 14 країнах Європи, що територіально належать до
басейну  річки  Дунай,   відзначається  Міжнародний  День  Дунаю,  основною
метою  якого  є  привернення  уваги  людей  до  стану  та  проблем  другої  за
величиною після  Волги  водної  артерії  Європи.  Для  підвищення  екологічної
культури  громадян  в  цей  день  проходять  різні  просвітницькі  та  практичні
природоохоронні  заходи:  форуми,  дискусії,  конкурси,  музичні  фестивалі,
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концерти,  і  обов’язково  екологічні  акції  з  очищення,  прибирання,
впорядкування водойм, посадки саджанців для укріплення берегів річок тощо.

В  Україні  День  Дунаю  традиційно  святкують  на  Закарпатті  та  на
Одещині.

Педагоги  і  юннати Закарпатського обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  завжди долучаються  до заходів,  що організовують
Басейнове  управління  водними  ресурсами  р.  Тиса,  Закарпатська  обласна
організація Всеукраїнської екологічної ліги, Закарпатське товариство охорони
природи,  які  спільно  з  партнерами  проводять  масштабні  заходи,  присвячені
збереженню та раціональному використанню річки Дунай, а в області Тиси і її
приток.

Зокрема, у цьому році, зважаючи, що івент проводився у 30-ту річницю
Конституції,  він носив і національно-патріотичну складову. Об’єднавшись на
воді, команди трьох катамаранів виконали Гімн України.

На згадку про участь в акції учасники отримали свідоцтва.

«Зелений щит 2021» звітує
 

Відповідно  до  наказу
Департаменту  освіти  і  науки
Луганської  обласної  державної
адміністрації від 10.06. 2021 р. №91, з
22  по  25  червня  на  Луганщині  була
проведена  ХХV  обласна  еколого-
натуралістична  експедиція  «Зелений
щит  2021»,  яка  була  присвячена  30-
річчю Незалежності України.

Експедиція  проводилась  в
мальовничому куточку області, на Кремінщині, яка поправу зветься «зеленою
оазою Донбасу».
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Ця  експедиція  проводилась  після  довготривалої  семирічної  перерви,
викликаною подіями 2014 року. В роботі експедиції взяли участь 20 активістів
екологічного  руху  Луганщини  з  трьох  селищних  та  двох  міських  громад.
Тематика цьогорічної  експедиції  «Допоможемо відродити ліси Луганщини!»,
обрана не випадково. Луганська область у 2020 році зазнала значних лісових
пожеж. Учасникам експедиції додало натхнення і те, що напередодні експедиції
вийшов Указ Президента України від 7 червня 2021 року №228/2021 «Про деякі
заходи щодо збереження та відтворення лісів».  І  вже в перший день роботи
експедиції  діти  зустрілись  з  керівником  найбільшого  на  Сході  України
Кремінського  державного  лісомисливського  господарства  Андрєєвим
Володимиром Валерійовичем, який докладно виклав всі аспекти лісової справи
в нашій області, провів екскурсію типовими лісовими масивами Кремінщини.

До вечора діти успіли відвідати лісове озеро Підпісочне, яке є старицею
річки Сіверський Донець, провести екологічний квест та вечір знайомств.

Наступного  дня,  на  проведення  гідрологічних  досліджень  та
біотестування  озера  Підпісочного,  до  юних  екологів  завітало  обласне
телебачення. Як і очікували, озеро виявилось помірно забрудненим, переважно
органічними речовинами, але придатним для купання. Після обіду для юних
натуралістів була проведена екскурсія «Лісові аптека» з вивчення лікарських
рослин. Потім були різноманітні ігри, вікторини. Учасники «Зеленого щита»
познайомились  з  іншими  дітьми,  які  також  знаходились  на  території
туристично-оздоровчого комплексу «Лісова казка».  Це були діти з вразливих
категорій та з сімей внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), для яких проводився
тренінг зі здорового способу життя. Тож дітям було про що спілкуватись. Цього
ж дня, вночі, були організовані астрономічні спостереження, що також не є на
заваді юним природо охоронцям.

24 червня до табору завітав директор Національного парку «Кремінські
ліси»  Проскурніков  Євген  Юрійович  та  головний  лісничий  парку.  Крім
змістовної  розповіді  про  цілі  та  завдання  роботи  Національного  парку
«Кремінські ліси», діти узнали дуже багато з історії цього краю. Також була
досягнута домовленість, що юні натуралісти Луганщини стануть волонтерами
цього парку, допоможуть у дослідженнях та дотриманні режиму у рекреаційній
зоні.  Після  обіду  відбулись  установчі  збори  Луганської  обласної  дитячої
громадської екологічної організації (ЛО ДГЕО) «Світанкова країна», яка стала
наступницею ЛО ДГЕО «Світанок України», яка працювала в області у період
2001-2014 рік. На цих зборах, крім суто процедурних моментів, було прийняте
звернення  до всіх  юних природо  охоронців  України,  яке  буде  передане при
проведенні Всеукраїнського збору Дитячого екологічного парламенту в місті
Києві  на  базі  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України 5-7 липня 2021 року. І цього ж дня
для  дітей  були  проведене  заняття  з  вивчення  розмірів  рослин  «Велетні
природи», яке організував досвідчений педагог – біолог Сергій Іванов.
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Серед цього насиченого  чотирьохденного збору знайшлось місце і  для
відпочинку, різноманітних забав. Навіть «юннатівський вогник» у спеціально
обладнаному місці організували.

На  завершенні  експедиції  діти  висловили  побажання  частіше  і  довше
проводити такі заходи, більше планувати дослідницької та практичної роботи, а
ще побачити різні куточки природи, як рідної Луганщини, так і всієї України. І
це дуже добре, бо справжні юні натуралісти повинні як найчастіше бувати в
природі.

«Зелений  щит  2021»  задав  гарного  старту  юннатівському  літу  на
Луганщині. Попереду у юних натуралістів області:

 участь у трьох тематичних змінах на базі Всеукраїнського табору
«Юннат» (м. Київ);

 обласний  тренінг  з  гідрологічних  досліджень  малих  річок  (22
липня, м. Кремінна, р. Красна);

 участь  у  Науково-освітньому  проекті  «Учителі  та  учні
досліджують явище цвітіння водойм в Україні»;

 проведення польових досліджень степових угруповань області;
 робота  учнівських  лісництв  влітку  та  багато  інших  заходів  в

офлайн- форматі, за яким так скучили юннати.
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Дитячий екологічний парламент розпочинає свою роботу

5  липня  2021  року у  Всеукраїнському  профільному  таборі  «Юннат»
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  моолоді  МОН
України  відбулось  урочисте  відкриття  Всеукраїнського  збору  юних  лідерів
Дитячого  екологічного  парламенту  (ДЕП).  Всеукраїнська  дитяча  спілка
«Дитячий  екологічний  парламент»  була  заснована  у  2000  році  і  щорічно
проводить збори лідерів дитячих парламентів, що діють в обласних, районних,
міських  закладах  позашкільної  освіти.  Роботу  ВДС  «ДЕП»  координує
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді.  Основним
завданням діяльності ВДС «ДЕП» є зібрання однодумців для навчання і обміну
досвідом з природоохоронної та екологічної роботи.

У  заході  взяли  участь  делегації  із  20  областей  України  загальною
кількістю  120  осіб  (100  дітей  та  20  керівників)  з  числа  представників
регіональних  осередків  ДЕП,  дитячих  громадських  екологічних  організацій,
юннатських секцій товариства охорони природи, екологічних загонів, які діють
при обласних,  районних,  міських  еколого-натуралістичних  центрах,  станціях
юних натуралістів та закладах загальної середньої освіти.

Урочисту  подію  відкрив  директор  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, доктор педагогічних
наук, професор Вербицький Володимир Валентинович.  З вітальним словом до
присутніх  звернувся  відомий  еколог,  український  науковець,  військовик,
публіцист, кандидат біологічних наук, директор Національного антарктичного
наукового центру МОН України Дикий Євген Олександрович.
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У перший день  відбулись:  шоу-програма  “Хімічний  квест”  від  Музею
сучасної  науки  і  техніки  “Експериментаніум”,  круглий  стіл  та  презентація
природоохоронної  діяльності  регіональних  осередків  ВДС  «ДЕП»,  вечір
знайомств.

Завершив свою роботу Всеукраїнський збір юних лідерів
Дитячого екологічного парламенту

З 05 по 08 липня ц.р. у м. Києві Національний еколого-натуралістичний
центр  учнівської  молоді  провів  Всеукраїнський  збір  юних  лідерів  Дитячого
екологічного парламенту (ДЕП).

На  урочистому  відкритті  учасників  заходу  привітали:  Вербицький
Володимир  Валентинович  –  директор  НЕНЦ,  доктор  педагогічних  наук,
професор,  Дикий  Євген  Олександрович  —  відомий  еколог,  кандидат
біологічних  наук,  директор  Національного  антарктичного  наукового  центру
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МОН  України,  Бень  Наталя  Володимирівна  –  координатор  Дитячого
екологічного парламенту, завідувач відділу екології НЕНЦ.

Серед  учасників  Збору  —  представники  регіональних  осередків  ДЕП,
дитячих громадських екологічних організацій, юннатівських секцій товариства
охорони  природи,  екологічних  загонів,  які  діють  при  обласних,  районних,
міських  еколого-натуралістичних  центрах,  станціях  юних  натуралістів  та
закладах загальної середньої освіти.

Програма  заходу  передбачала  дивовижну  подорож  в  Країну  Юннатію
(екскурсія  лабораторіями  НЕНЦ),  круглий  стіл  та  презентації
природоохоронної  діяльності  регіональних  осередків  Дитячого  екологічного
парламенту, обмін досвідом роботи, екоквести.

Юні  екологи  мали  змогу  відвідати  реактив-шоу  «Хімічний  квест»  від
Музею сучасної науки і техніки «Експериментаніум», майстер-клас з мистецтва
фотографії  та  багато  цікавого дізнатися  про історичні  факти нашої  країни в
Національному музеї історії України.

Восьмого  липня  відбулося  урочисте  закриття,  на  якому  були  підбиті
підсумки заходу.

Стверджуємо напевне – «Майбутнє держави в руках розумної, надійної та
свідомо-екологічної молоді»!

У Тернопільському обласному центрі еколого-
натуралістичної творчості завершила роботу Літня

екологічна школа
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 30  червня  2021  року  в  Тернопільському  обласному  центрі  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  завершила  роботу  Літня
екологічна  школа.  Участь  в  її  роботі  взяли  понад  100  учнів  закладів  освіти
Тернопільської  міської  територіальної  громади,  а  також  Білецької  та
Великоберезовицької ОТГ.

Навчання проводилось на наступних творчих майданчиках: «я – еколог»,
«я  –  флорист»,  «я  –  дослідник»,  «я  –  любитель  домашніх  тварин»,  «я  –
народознавець».

Протягом  10  днів  педагоги  Центру  провели  для  вихованців  тематичні
майстер-класи  («Виготовлення  ароматичного  саше  з  лікарських  рослин»,
«Акваріум для  початківця»,  «Флораріум своїми руками»,  «Лялька-мотанка  –
оберіг родини», «Мода з відходів»), квести («Цікавий світ природи», «Природа
навколо  нас»,  «Тернопіль  –  моя  маленька  Батьківщина»),  ігри,  вікторини,
конкурс малюнків на асфальті. Побували учні школи у віртуальних подорожах
краєм, відвідали фітовітальню «Лікарські рослини для здоров’я нашої родини»,
спостерігали  за  птахами  в  природі,  навчалися  визначати  видовий  склад,
прослуховувати  голоси  птахів,  реалізували  з  керівниками  проекти  «Квіти  в
моєму житті», «Друге життя речей».

Улюбленими  місцями  у  Школі  для  вихованців  стала  релаксаційна
босонога стежка та Куток живої природи Центру.

На  завершення  роботи  Літньої  екологічної  школи  вихованці  були
нагороджені подяками Центру.
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Обласна науково-дослідницька експедиція
,,Бутова гора”

05  липня  розпочала  свою  роботу  обласна  науково-дослідницька
експедиція  ,,Бутова  гора”.  30  вихованців  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, учнів-членів Малої академії наук
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України  вирушили  до  наметового  містечка,  яке  розташувалося  на  території
геологічної пам’ятки природи Бутова гора, що на Шишаччині.

Протягом трьох тижнів юні дослідники будуть вивчати флору та фауну
заповідної місцевості під керівництвом науковців полтавських вишів, збирати
матеріал для своїх науково-дослідницьких проєктів.

На  дітей  чекають  не  лише  змістовні  практичні  заняття,  а  й  цікаве
дозвілля.  Працівники  закладу  створили  всі  умови  для  комфортного
перебування юних науковців на території наметового містечка.

Абсолютні переможці Всеукраїнського зльоту юних
дослідників-природознавців

З 29 червня по 02 липня 2021 року команда здобувачів  освіти Херсонського
фізико-технічного  ліцею  Херсонської  міської  ради  (директор  Микола  Бабенко)  –
абсолютні  переможці  Всеукраїнського  турніру  юних  натуралістів  за  усебічної
підтримки  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директорка Ельвіра Вітренко) взяли
участь у Всеукраїнському зльоті юних дослідників-природознавців, що відбувся на
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базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України (директор Володимир Вербицький).

Програма зльоту була насичена цікавими екскурсіями на агропідприємства та
дослідницькі  майданчики.  Зокрема,  команда  відвідала  Національний  університет
біоресурсів  і  природокористування  України,  познайомилась  з  особливостями
конярства, побувала на експериментальних майданчиках садівництва та лабораторії
грунтів.  Дуже  цікавої  видалася  екскурсія  на  провідну  агрохімічну  компанію
“Сингента-Україна”,  де  учасникам  продемонстрували  передові  засоби  підвищення
біорозмаїття  і  зберігання  родючості  земель,  принципово  нове
сільськогосподарське обладнання.

У рамках зльоту проведено конкурс наукових проєктів здобувачів  освіти,  за
результатами  якого  Нікіта  Зіборов,  вихованець  гуртка  «Основи  генетики»
комунального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”
Херсонської  обласної  ради  під  керівництвом  Тетяни  Мудрак,  здобув  диплом  І
ступеня.

Вітаємо переможця!

Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій в Києві
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З 12 по 15 липня 2021 року в Національному еколого-натуралістичному
центрі учнівської  молоді МОН України проходить Всеукраїнський фестиваль
патріотичних  дій,  присвячений  30-й  річниці  Незалежності
України. Всеукраїнський  профільний  табір  «Юннат»  прийняв  105  юних
патріотів  і  природоохоронців  практично  зі  всіх  областей  України.  Перед
учасниками фестивалю насичена програма: представлення здобутків юннатів у
сфері національно-патріотичної діяльності, знайомство з історичними місцями
столиці,  зустрічі  з  відомими  волонтерами,  наукові  квести,  майтер-класи  та
багато іншої цікавої інформації. 

Розпочався  фестиваль  з  урочистостей.  Спочатку  школярів  привітав
директор  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
МОН України,  доктор  педагогічних  наук,  професор  Вербицький  Володимир
Валентинович, зазначивши велику роль, яку відіграють юні патріоти в житті
суспільства.  До  учасників  організаційно-масового  заходу  звернулась  відома
волонтерка  поетеса,  дитяча  письменниця Світлана  Касьяненко. Це  людина  –
письменниця,  поет-пісняр,  автор  та  виконавець,  громадський  діяч,  учасниця
Революції Гідності. Вона створила 130 різножанрових пісенних творів, 183 рази
привозила бійцям на передову теплі речі, продукти, дитячі малюнки, обереги.
Молодь  активно  спілкувалася  з  пані  Світланою, а  наприкінці  зустрічі
фотографувалися  на  згадку.  Теплі  вітальні  слова  до  учасників  фестивалю
прозвучали  з  уст  Павла  Петровича  Мигуна,  завідувача  відділом  біології  та
сільського госпорадства Вінницької станції юних натуралістів, учасника війни
на сході України.

А роздинкою вечора першого дня стала цікава шоу-програма “Хімічний
квест” від Музею сучасної науки і техніки “Експериментаніум”.
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Перемога юннатки Херсонщини у Канадсько-українському
фестивалі дитячої та юнацької творчості «ТОРОНТО 2021»!

Карантинні  обмеження  –  це  час,  коли  можна  знайти  новий  формат,  новий
підхід, нові засоби для вирішення творчих завдань. Вихованка гуртка «Екологічний
театр»  (керівниця  Олена  Олійникова)  комунального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директорка
Ельвіра  Вітренко)  Домінікана  ГОРУН  взяла  участь  у  Канадсько-українському
фестивалі дитячої та юнацької творчості «ТОРОНТО 2021».

Учасниця отримала високу оцінку виступу міжнародного журі, у складі якого
були відомі артисти, педагоги творчих дисциплін, режисери. Досягнення не можуть
не радувати — 1 місце у молодшій віковій категорії!

Дякуємо за перемогу!

Ознайомлення з результатами роботи КЗ «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської

обласної ради
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08  липня  2021  року  головою  комісії  з  питань  бюджету  та  фінансів
Херсонської  обласної  ради  Вікторією  ГАВРЕНКОВОЮ  в  рамках  виїзного
засідання  постійної  комісії  обласної  ради  з  питань  розвитку  людського
капіталу,  міжнаціональних  відносин,  науки,  культури,  фізичної  культури  і
спорту, освіти і свободи слова та інтелектуальної власності (голова Олександр
СПІВАКОВСЬКИЙ)  здійснена  перевірка  матеріально-технічної  бази
комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Херсонської обласної ради (директорка Ельвіра ВІТРЕНКО).

Вікторія Володимирівна ознайомилась з головними завданнями Центру, а
саме:

 створення  умов  для  надання  поглиблених  знань  з  основ
природничих,  аграрних  та  лісогосподарських  наук,  професійного
самовизначення та самореалізації учнівської молоді;

 здійснення інформаційно-методичної роботи;
 розвиток  натуралістичної,  дослідницької,  природоохоронної

роботи з дітьми та юнацтвом у різних формах творчих об’єднань, набуття
навичок і досвіду розв’язання екологічних проблем;

 залучення вихованців до науково-дослідної, експериментальної,
конструкторської  та  винахідницької  роботи  в  галузі
сільськогосподарських та природничих наук;

 координація діяльності закладів освіти, зацікавлених державних
і  громадських  організацій,  установ,  територіальних  громад  з  проблем
еколого-натуралістичної освіти.

Також голова комісії ознайомилась з діяльністю учнівського навчально-
дослідницького тваринницького комплексу, учнівської теплиці, Музею хліба та
учнівської навчально-дослідної земельної ділянки.

Вікторія  ГАВРЕНКОВА  спілкувалася  з  переможцями  Всеукраїнських
конкурсів  —  юними  дизайнерами  ландшафту,  юними  науковцями,  юними
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театралами та вручила диплом І ступеня Нікіті ЗІБРОВУ за перемогу у конкурсі
наукових проєктів  здобувачів  освіти  у  рамках  Всеукраїнському зльоті  юних
дослідників-природознавців.

Шановні передплатники і автори газети “Юний натураліст”!

Чудова  новина,  друзі!  Вийшов шостий  випуск  за  2021  рік  еколого-
природничої  газети  “Юннат”.  Передплатити  газету  можна  в  будь-якому
поштовому  відділенні  за  передплатним  індексом  98146,  а  також  в  інших
передплатних агенціях. Газета виходить раз на місяць.

Бажаючі  можуть  надсилати  свої  статті  з  фотографіями  на  електронні
адреси: nenc@nenc.gov.ua та kinolo@bigmir.net (з позначкою “Газета “Юннат”).

Шановні передплатники і автори журналу «Паросток»!

У  продаж  надійшов  другий випуск  (за  2021  рік)  науково-художнього
журналу для дітей та юнацтва «Паросток», який можна передплатити в будь-
якому поштовому відділенні за передплатним індексом 74561, а також в інших
передплатних  агенціях.
Журнал виходить щоквартально!
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Видання  допомагає  збагнути  таємниці  природи,  гармонію  стосунків
людини  і  довкілля.
На його сторінках публікують свої статті відомі вчені-біологи, екологи, аграрії,
педагоги, психологи та літератори.

Тематика  публікацій  журналу  доступна  широкому  колу  читачів.
Матеріали з актуальних питань природничих наук, народознавства, психології,
педагогіки,  культурології,  які  друкуються  у  “Паростку”,  можна
використовувати  на  заняттях  з  біології,  екології,  народознавства,  географії,
хімії, літератури.

Сторінка  для  наймолодших  читачів  пропонує  цікаві  розповіді,  ігри,
кросворди, вікторини, загадки.

Приєднуйтесь  до  нашої  команди,  надсилайте  свої  статті  на  електронні
адреси: nenc@nenc.gov.ua та kinolo@bigmir.net

Шануймо традиції українського народу. Свято Івана Купала
«Купало ясне-красне»

До Дня Незалежності України, з метою вивчення та відновлення звичаїв і
традицій  українського  народу,  здобувачами  освіти  гуртків  комунального
закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  започатковано
челендж «Шануймо традиції українського народу».

7 червня 2021 року здобувачі освіти гуртка «Юні квітникарі-
аранжувальники» (керівник Олена Чала) розпочали челендж святом «Купала 
ясне-красне», адже у колі річних свят Купало є одним із найголовніших, і 
відзначається урочисто і пишно.
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Беручи участь у святі діти ознайомилися з традиціями святкування Івана 
Купала – літнього сонцестояння, прослухали легенди, прийняли участь у 
майстер-класі з виготовлення віночків.

Юннати закладу закликають всіх долучитися до вивчення духовного 
спадку українського народу.

Завершився Всеукраїнський
фестиваль патріотичних дій

З 12 по 15 червня 2021 року на базі Всеукраїнського профільного табору
«Юннат»  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
був проведений Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій.

Фестиваль проводився з метою:

 виховання  любові  до  рідної  землі,  родини,  свого  народу,
Батьківщини;

 формування національної свідомості;
 культивування  кращих  рис  української  ментальності:

працелюбності,  індивідуальної  свободи,  глибокого  зв’язку  з  природою
тощо;

 виховання  бережливого  ставлення  до  національного  багатства
країни: мови, культури, традицій;

 формування готовності до творчої праці на благо людей, подвигу
в ім’я процвітання держави;
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 формування відповідальності за долю Батьківщини;
 виховання  громадянського  обов’язку  перед  країною,

суспільством;
 формування політичної культури;
 вироблення та дотримання етики міжнаціональних відносин.

Розпочався  фестиваль  з  урочистостей.  Спочатку  школярів  привітав
директор  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
МОН України,  доктор  педагогічних  наук,  професор  Вербицький  Володимир
Валентинович. До учасників організаційно-масового заходу звернулась відома
волонтерка,  поетеса,  дитяча  письменниця,  учасниця  Революції  Гідності
Світлана Касьяненко. Теплі вітальні слова до учасників фестивалю прозвучали
з  уст  Павла  Петровича  Мигуна,  завідувача  відділу  біології  та  сільського
господарства  Вінницької  станції  юних натуралістів,  учасника  війни на  сході
України.  А  родзинкою  вечора  першого  дня  стала  цікава  шоу-програма
“Хімічний квест” від Музею сучасної науки і техніки “Експериментаніум”.

Згідно  з  програмою  заходу  були  проведені  майстер-клас  з  мистецтва
фотографії від Абсурдова Руслана, майстер-класи з традиційного ужиткового
мистецтва,  діти  писали  листи,  плели  сітки  для  наших  воїнів  та  відвідали
головний корпус Національного еколого-натуралістичного центру.

Учасники Фестивалю побували у Національному музеї історії України, а
також сходили на мультик до Дитячого кінотеатру “Кадр”.

Особливо зворушливим було закриття заходу. Всі делегації залучились до
цього дійства. Дітлахи підготували невеликий концерт з піснями, танцями та
віршами.

За  активну  громадянську  і  життєву  позицію,  досягнення  у  сфері
патріотичної  роботи,  оригінальне  та  креативне  висвітлення  національно-
патріотичної  діяльності  кожна  дитини  була  нагороджена  грамотою  і
подарунком. Окремо була висловлена подяка керівникам: за підготовку команд
до участі у Всеукраїнському фестивалі патріотичних дій, громадянську позицію
і високі досягнення у сфері патріотичного виховання учнівської молоді.

І наостанок: ми не говоримо вам “прощавайте”, а “до нових зустрічей”!
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Зустріч з українською діаспорою з Республіки 
Північна Македонія

В  Національному  еколого-натуралістичному  центрі  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України 16 липня ц.р. в рамках урочистого закриття
Всеукраїнського  фестивалю  патріотичних  дій  «Україна  –  понад  усе»,
присвяченого 30-й річниці Незалежності України відбулася зустріч директора
НЕНЦ,  доктора  педагогічних  наук,  професора  Володимира  Вербицького  з
головою  громади  українців  у  Республіці  Північна  Македонія  імені  Леся
Українки Олександром Урбановичем.

На  зустрічі  були  обговорені  питання  спільної  співпраці,  організації
освітньої діяльності щодо роботи створеного при Посольстві України дитячого
клубу «Веселка». Співробітники НЕНЦ презентували свою роботу та провели
дивовижну  екскурсію  в  Країні  Юннатії.  Відбулося  занурення  в  світ
прекрасного:  підводне  царство  акваріумів,  грація  тварин  тераріумів,  життя
екзотичних рослин Зимового саду, громадянська освіта в Музеї хліба, подорож
до Куточку живої природи. Сподіваємося на плідну співпрацю.

Літо на Полтавщині
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Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ,,Обласний дитячо-юнацький
оздоровчий табір ,,Еколог” вже втретє цього літа гостинно відчинив двері для
дітей Полтавщини.

15 липня 2021 року відбулося урочисте відкриття ІІІ оздоровчої зміни.

У таборі створено всі умови для відпочинку та оздоровлення дітей. На
дітей чекають розважальні програми, Малі олімпійські ігри, спортивні турніри,
квести.

Під час перебування у таборі діти мають змогу відвідати гуртки, екскурсії
екологічними  стежками,  здійснити  велопрогулянки  сосновим  лісом.
Проведення  екскурсій  під  час  оздоровчої  зміни  сприяє  реалізації  завдань
екологічної  освіти  й  виховання,  розширенню  екологічного  кругозору  дітей,
формуванню їх  екологічної  свідомості,  підвищенню екологічної  культури та
вивченню історії рідного краю.

Насолодившись  красою  природи,  діти  з  нетерпінням  чекають  творчих
вечорів, які щодня проводяться у ,,Еколозі’’.  Пізнавально-розважальні заходи,
конкурсні та концертні програми дають можливість дітям розкрити та показати
свої  таланти,  здібності  та  вподобання.
Тож, на дітей чекає активне, цікаве та змістовне літо!

Волонтерський рух в Національному еколого-
натуралістичному центрі
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Літні канiкули –  найочікуваніша пора для учнівської молоді. Навчальний
рік завершився і тепер можна перепочити з користю, наприклад на морському
узбережжі з батьками або на березі річки. Виїхати за межі міста чи, навпаки,
відвідати  цікаві  місця  у  великому  мегаполісі.  Подорожувати  Україною  і
побувати  в  Карпатах.  Провести  час  з  однолітками  у  таборі  відпочинку.
Зайнятися спортом або сісти за книжки. А можна здійснити безліч корисних
справ, дбаючи про “братів наших менших”. Цього літа гуртківці НЕНЦ, учні
Дитячої  інженерної  академії  м.Києва,  вирішили  допомогти  у  догляді  за
тваринами  куточка  живої  природи.  Підлітки  різного  віку  не  тільки
знайомляться з біологічними особливостями тварин, але й надають посильну
допомогу у догляді за ними. Спочатку юні натуралісти пройшли інструктаж з
техніки безпеки та розподілили між собою обов’язки. По черзі, щопонеділка,
щовівторка  і  щоп’ятниці  молодь  разом  із  наставниками  долучається  до
прибирання кліток і приготування їжі ховрашкам, морським свинкам, папугам,
дрібним гризунам.  А ще майже щодня юннати приносять любим тваринкам
різні смаколики. Сподіваємось, що для дітей літо, проведене в Національному
еколого-натуралістичному  центрi  учнівської  молоді  МОН  України,  стане
незабутнім.

Обласний тренінг «Вивчення стану малих річок» –
продовження юннатівського літа на Луганщині

В рамках запровадження активних форм роботи з дітьми в літній період
Луганський  обласний  центром  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
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молоді, користуючись тим, що область знаходиться в «зеленій зоні», 22 липня
2021 року, в місті Кремінна провів обласний тренінг з вивчення стану малих
річок Луганщини (на прикладі річки Красна).

Даний тренінг є продовженням роботи обласної еколого-натуралістичної
експедиції «Зелений щит», яка поновила свою роботу цього річ та присвячена
30-річчю Незалежності  України,  в  рамках всеукраїнських  природоохоронних
акцій «Річки мого дитинства» та «Мала річка моєї Батьківщини».

Проведення  цього  тренінгу  стало  можливим  завдяки  спільним  діям
Департаменту  освіти  і  науки  та  Департаменту  комунальної  власності,
земельних,  майнових  відносин,  екології  та  природних  ресурсів  Луганської
ОДА. Фінансову підтримку у проведенні Тренінгу надала Програма Організації
об’єднаних націй із відновлення та розбудови миру (ПРОООН).

На  відкритті  Тренінгу  були  присутні  в.о.  директора  Департаменту
комунальної власності,  земельних, майнових відносин, екології  та природних
ресурсів  Луганської  ОДА-ВЦА  Тетяна  Кукушкіна,  начальник  відділу
позашкільної,  спеціальної  освіти,  закладів  та  установ  обласної  комунальної
власності  Департаменту  освіти  і  науки  Луганської  ОДА  Василь  М’ягкоход,
спеціаліст з  екології  ПРООН Олексій Пиріков.  Вони зазначили про важливе
значення  доручення  учнівської  молоді  до  вивчення  екологічних  проблем
регіону,  побажали  успіхів  у  проведенні  Тренінгу.  Також  для  організації
дослідницької роботи Луганському ОЦЕНТУМ були передані 2 лабораторії для
вивчення  прісних  водойм,  2  шатри-намети  та  2  мобільні  столи,  які  були
використані безпосередньо при проведенні цього заходу.

До тренінгу долучились учні з Красноріченького ліцею Красноріченської
селищної  громади  (Сватівський  район),  Кремінських  закладів  загальної
середньої освіти № 1, 2, 3, 5 Кремінської міської громади та закладів загальної
середньої освіти Сєвєродонецької міської ВЦА (Сєвєродонецький район). Всіх
їх об’єднало те, що вони живуть біля річки Красна, яка є притокою найбільшої
ріки на Сході України – Сіверського Донця. Всього у тренінгу взяли участь 40
учнів та 10 педагогів.

Для  проведення  тренінгу  були  залучені  кращі  педагоги  відповідних
закладів освіти та Луганського ОЦЕНТУМ: Сергій та Олена Іванова, Людмила
Лукашова, Євгенія Дегтяренко, Оксана Матвієвська.

Під час тренінгу було визначено 5 локацій:

 Визначення  стану  водойми  шляхом  проведення  хімічного
аналізу проб води та біотестування (визначення основних представників
мікрофлори та мікрофауни);

 Вимірювання швидкості та прозорості води річки Красна;
 Визначення  кисневоутворювальної  здатності  заплавних  рослин

та основних параметрів базових порід дерев;
 Вивчення  основних  забруднювачів  та  показників  екологічної

стабільності малих річок;
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 Малювання річки з натури різними техніками.
Темп та ефективність проведення Тренінгу були настільки високими, що

діти навіть не помітили, як минуло 2 години.

Завдяки підтримці ПРОООН діти отримали ситний обід.

При  проведенні  усього  Тренінгу  дотримувались  санітарно-гігієнічні
вимоги  до  проведення  відповідних  заходів:  кожна  дитина  отримала
індивідуальну маску та  дезінфікуючий засіб.  Продуктові  набори також були
індивідуальні.

Після  завершення  тренінгу  педагоги  та  діти  поділилися  своїми
враженнями.  Всі  були  задоволені,  бо  в  умовах  карантинних  обмежень  вже
скучили за активними формами роботи безпосередньо в природі та можливості
спілкування зі своїми однодумцями.

Всі учасники Тренінгу, з числа учнів, отримали сертифікати. Педагогів
чекають листи-подяки на заклади освіти та також відповідні сертифікати.

Враховуючи,  що  напередодні  –  21  липня  в  місті  Кремінна  пройшов
буревій, учасники Тренінгу домовились взяти участь у прибирання пойми річки
від наслідків цієї негоди. І ось зранку, 25 липня, спільно з активістами місцевої
громади,  юні  натуралісти взяли  участь  у  прибиранні  рекреаційної  зони  біля
річки  Красна.  Були  прибране  гілля,  прибережна  смуга.  Частина  деревини
підготовлена  для  передачі  ветеранам  АТО-ООС,  щоб  було  чим  опалювати
приватні  будинки  взимку.
Ось таке воно, юннатівське літо на Луганщині.

Обласна екологічна експедиція ,,Чиста хвиля-2021”
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28  липня  2021  року  розпочато  обласну  екологічну  експедицію ,,Чиста
хвиля–2021”,  яка  була  започаткована  Полтавським  обласним  еколого-
натуралістичним центром учнівської  молоді  більше двадцяти років тому.  Це
одна з нетрадиційних та найцікавіших форм роботи з обдарованою учнівською
молоддю.  Експедиція  триватиме  десять  днів.  Відправним  пунктом  є  село
Деревки Котелевської територіальної громади.

До участі в експедиції залучили найактивніших слухачів обласної очно-
заочної  біологічної  школи  та  учнів-членів  Полтавського  територіального
відділення Малої академії наук України. Науковий супровід під час експедиції
здійснюватиме викладач ІІ категорії Медичного коледжу Української медичної
стоматологічної академії – Бажан Євгеній Анатолійович.

Під  час  експедиції  учасники  обстежать  акваторію  річки  Ворскла  та
матимуть можливість дослідити флору та фауну прилеглих територій.

Планується  збір  матеріалів  для  написання  юннатами власних науково-
дослідницьких  робіт.  Під  час  експедиції  діти  матимуть  змогу  змістовно
відпочити: їх чекає посвята в екологи, купання у річці, спортивні ігри, пісні під
гітару біля вогнища, активне та цікаве дозвілля.

Залучення  юних  науковців  до  наукових  експедицій  –  це  ефективний
метод формування у них екологічної свідомості.
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,,Еколог” розпочав IV оздоровчу зміну

Залишився останній літній місяць, коли дітлахи можуть оздоровитись та
яскраво  відпочити  перед  новим  навчальним  роком.   Дитячий  заклад
оздоровлення  та  відпочинку  ,,Обласний  дитячо-юнацький  оздоровчий
табір  ,,Еколог”  гостинно  відчинив  двері  для  охочих  дітей  з  різних  куточків
Полтавської області . 

07 серпня 2021 року відбулося урочисте відкриття ІV оздоровчої зміни.
Пройшла урочиста лінійка із підняттям державного прапора,  дітей привітала
завідувач  табору  Неменуща  Тетяна  Вікторівна.  Разом  із  вихователями  діти
підготували концертні номери та продемонстрували свої артистизм, таланти та
вміння.

Протягом  оздоровчої  зміни  на  дітей  чекають розважальні  програми,
екскурсійні походи, спортивні турніри, квести, дискотеки.

Під  час  перебування  у  таборі  діти мають  змогу відвідати  гуртки,
здійснити велопрогулянки сосновим лісом.

Тож, на дітей чекає веселе, активне та цікаве закінчення літа!

Х Фестиваль «Sikorsky Challenge 2021: Україна і Світ»
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12  серпня  ц.р.  в  Національному  технічному  університеті  України
«Київський  політехнічний  інститут  імені  Ігоря  Сікорського»  відкрився
ювілейний  Х  Фестиваль  «Sikorsky  Challenge  2021:  Україна  і  Світ». Окрім
урочистих  заходів  щодо  відкриття  ювілейного  Х  Фестивалю  інноваційних
проектів  «Sikorsky  Challenge  2021:  Україна  і  Світ»,  за  участі  представників
органів державної влади України, інноваційних кластерів міст/регіонів, членів
міжнародних представництв інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge 2021:
Україна  і  Світ»,  представників  українських  та  міжнародних  інвестиційних
фондів,  упродовж трьох днів наживо і онлайн режимі очікується проведення
Міжнародного оборонного інвестиційного форуму України,  ряду тематичних
панельних дискусій, Виставки стартап-проєктів, проривних науково-технічних
розробок,  включаючи  новітні  інноваційні  розробки  в  оборонній  галузі,
Хакатону “Sikorsky Challenge 2021”.

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства освіти і  науки України прийняв участь у виставці інноваційних
проєктів/стартапів,  де  презентував  найкращі  учнівські  проєкти  призерів
всеукраїнських та  міжнародних конкурсів,  у  тому числі  «Eкo-Техно Україна
2021». Серед заявлених на Фестиваль:

1. Шубін  Михайло  Анатолійович,  вихованець  Житомирського  міського
центру  науково  –  технічної  творчості  учнівської  молоді,  учень  8  класу
Житомирського  міського  ліцею  №  1  з  проєктом  «ДОСЛІДЖЕННЯ
ПЕРСПЕКТИВ  ВИКОРИСТАННЯ  СОНЯЧНИХ  КУХОНЬ  В
ЖИТОМИРСЬКІЙ  ОБЛАСТІ»  (науковий  керівник  Шубін  Анатолій
Григорович,  вчитель  фізики  загальноосвітньої  школи  №  30  м.  Житомира,
керівник гуртка Житомирського міського центру науково-технічної творчості
учнівської молоді).

2. Парфенюк Владислав Сергійович, вихованець Житомирського міського
центру  науково  –  технічної  творчості  учнівської  молоді,  учень  8  класу
Житомирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 з проєктом «ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ
ПОМЕШКАННЯ»  (науковий  керівник  Шубін  Анатолій  Григорович,  вчитель
фізики  загальноосвітньої  школи  №  30  м.  Житомира,  керівник  гуртка
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Житомирського  міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді).

3. Мартинчук  Анастасія  Володимирівна,  вихованка  Житомирського
міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  з  проєктом
«ВИКОРИСТАННЯ  ПОЧАТКІВ  КУКУРУДЗИ  ДЛЯ  ОПАЛЕННЯ
ПРИМІЩЕНЬ  ТА  ОТРИМАННЯ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ»  (науковий  керівник
Шубін  Анатолій  Григорович,  вчитель  фізики  загальноосвітньої  школи № 30
м. Житомира,  керівник  гуртка  Житомирського  міського  центру  науково-
технічної творчості учнівської молоді).

4. Паламарчук  Костянтин  Олегович,  учень  9-В  класу  Білоцерківської
загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  №  17  Київської  області  з  проєктом
«ВИКОРИСТАННЯ  БІОГУМУСУ  В  ОРГАНІЧНОМУ  ВИРОБНИЦТВІ  ЯК
ЧИННИК ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» (науковий керівник Семененко Людмила
Євгеніївна,  вчитель  біології  Білоцерківської  загальноосвітньої  школи  І–ІІІ
ступенів № 17 Київської області).

5. Томашевська  Аріна  Ростиславівна,  учениця 10 класу Білоцерківської
спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О.
Кириленка  Київської  області  з  проєктом  «ВИВЧЕННЯВ  ПЛИВУ  РІВНЯ
МІНЕРАЛЬНОГО  ЖИВЛЕННЯ  НАПРОДУКТИВНІСТЬ  КУКУРУДЗИ  ТА
ВИХІД БІОГАЗУ» (науковий керівник Грабовський Микола Борисович, доктор
сільськогосподарських  наук,  керівник  гуртка  “Основи  фізіології  рослин”  КЗ
КОР «Центр творчості та юнацтва Київщини»).

6. Руденко Вероніка Олександрівна, вихованка гуртка «Вартові довкілля»
КЗК КОР ЦТДЮК, учениця 9-Б класу Білоцерківської загальноосвітньої школи
І–ІІІ  ступенів № 17 Київської  області  з  проєктом «УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ
СОЇ  ЗА  РІЗНОЇ  ТЕХНОЛОГІЇ  ВИРОЩУВАННЯ  У  ЗОНІ  ЛІСОСТЕПУ
УКРАЇНИ»  (науковий  керівник  Грабовська  Тетяна  Олександрівна,  кандидат
сільськогосподарських  наук,  керівник  гуртка  “Вартові  довкілля”  КЗ  КОР  «Центр
творчості та юнацтва Київщини»).

Фінал Конкурсу інноваційних проектів проходитиме в 6 секціях:

секція 1: Оборона і безпека

секція 2: Промисловий хайтек і космос

секція 3: Зелена енергетика, воднева економіка, екологія

секція 4: Біомедична інженерія і здоров’я людини

секція 5: Аграрна інженерія
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секція 6: Інформаційні технології, цифрова країна, кібербезпека

На  стартап-майданчиках  триватимуть  перемовини  потенційних  інвесторів,
представників  високотехнологічних  компаній  і  підприємств  та  команд  стартап-
проєктів щодо подальшої співпраці і підписання відповідних договорів.  ПРОГРАМА
ФЕСТИВАЛЮ.

Під  час  урочистого  закриття  Фестивалю,  відбудеться  нагородження  команд
кращих стартап-проєктів, вручення дипломів і сертифікатів.

Естафета важливих справ позашкілля Сумщини
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18  червня  2021  року  на  базі  Сумського  національного  аграрного
університету в межах обласної естафети важливих справ позашкілля Сумщини
«30 років – 30 кроків» відбувся обласний експедиційно-польовий збір команд
юних екологів з теми «Біорізноманіття Сумщини».

У  зборі  взяли  участь  команди  з  Великописарівської  станції  юних
натуралістів  Великописарівської  селищної  ради,  Станції  юних  натуралістів
Кролевецької  міської  ради,  комунального  закладу  –  Центру  позашкільної
роботи Путивльської міської ради, Охтирського міського центру позашкільної
освіти –  Малої  академії  наук  учнівської  молоді,  Гринівського
навчально – виховного комплексу: «загальноосвітня школа             І-ІІІ ступенів
–  дошкільний  навчальний  заклад»  Недригайлівської  селищної  ради,
комунального закладу позашкільної освіти Тростянецької міської ради «Палац
дітей  та  юнацтва»,  Шосткинської  міської  станції  юних  натуралістів
Шосткинської  міської  ради,  Конотопської  станції  юних  натуралістів
Конотопської міської ради, Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Краснопільської селищної ради.

Для учасників збору було проведено лекційні та практичні заняття з тем
«Створення  територій  та  об’єктів  природно-заповідного  фонду  місцевого
значення» (Зубцова Інна Володимирівна, старший викладач кафедри екології та
ботаніки факультету агротехнологій  і  природокористування СНАУ, кандидат
біологічних наук),  «Вивчення  біорізноманіття  Сумської  області  як  складової
зеленого туризму» (Баштовий Микола Григорович, доцент кафедри екології та
ботаніки факультету агротехнологій  і  природокористування СНАУ, кандидат
біологічних  наук),  «Особливості  дослідження  рідкісних  видів  рослин  як
важливої складової збереження біорізноманіття» (Троцька Світлана Сергіївна,
старший  викладач  кафедри  садово-паркового  та  лісового  господарства
факультету  агротехнологій  і  природокористування  СНАУ,  кандидат
біологічних  наук);  презентація  звітів  про  проведену  науково-дослідницьку
роботу учасниками збору в період травня-липня 2021 року.

За підсумками роботи збору вихованці й педагоги отримали сертифікати
учасників.
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Всеукраїнський форум 
«Сучасні тенденції підвищення якості освіти»

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  МОН
України  спільно  з  Національною  академією  педагогічних  наук  України,
Національною  академією  наук  вищої  освіти  України,  Інститутом  проблем
виховання  НАПН  України,  ГО  «Спілка  освітян  України»,  Всеукраїнською
асоціацією  педагогів-позашкільників  “Фактор”,  ТОВ  “DIXI-CENTER”
проводить  з  26  до  28  серпня  Всеукраїнську  серпневу  науково-практичну
конференцію з теми: «Сучасні тенденції підвищення якості освіти», присвячену
30-й  річниці  Незалежності  України.
Питання,  які  виносяться  на  освітянський  форум:
Сучасна  освіта:  виклики,  тенденції  та  перспективи  розвитку.  Акцент  на
пріоритети;

Підвищення якості позашкільної освіти;
Заклади освіти в умовах ОТГ;
Змішана форма навчання. Переваги та фактори ризику дистанційного навчання;
Сучасні освітні платформи;
Розвиток інтелектуального потенціалу вихованців закладів позашкільної освіти.
Запрошуємо керівників та педагогічних працівників закладів загальної 
середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти взяти участь у роботі 
форуму.

Обласна ековиставка «Народні символи України»
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В рамках святкування 30-річчя Незалежності України 25 серпня 2021р. у
секторі  мистецтв  Тернопільської  обласної  бібліотеки  для  молоді  відбулось
відкриття  ековиставки  «Народні  символи  України»,  в  якій  взяли  участь
педагоги Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді.

На  виставці  експонуються  неповторні  роботи  з  українським  духом:
об’ємні композиції з колосся та сухоцвітів, солом’яні обереги, дідухи, створені
працівниками і вихованцями закладу позашкільної освіти.

Родзинкою заходу став майстер-клас із виготовлення різдвяного дідуха –
символа урожаю, добробуту, оберега роду та духовного життя українців, який
провели  педагоги  екоцентру,  методист  Уляна  Дулеба  та  керівник  гуртків
Галина Мисак.

Переглянути  експонати  виставки  можна  до  15  вересня  2021р  у
Тернопільській  обласній  бібліотеці  для  молоді,  м.  Тернопіль  вул.  Нечая,  29.
Вхід вільний.

Трансляцію з відкриття ековиставки «Народні символи України»  можна
переглянути  за  посиланням https://www.facebook.com/watch/live/?
v=4640552662624063&ref=watch_permalink

Нарада для керівників гуртків у КЗ «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської

обласної ради

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

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/240526210_4365212386869940_8257639913461544957_n.jpg


             Інформаційний бюлетень НЕНЦ
    Номер 7-9, липень, серпень, вересень 2021

З  метою  організації  навчально-виховного  процесу  у  2021-2022
навчальному  році  та  методичної  допомоги  керівникам  гуртків  закладу,  26
серпня  2021  року  відбулася  нарада  комунального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної  ради
(директорка Ельвіра ВІТРЕНКО) за темою: «Перспективи та педагогічні умови
розвитку закладу у новому навчальному році».  В заході прийняли участь 18
керівників  гуртків,  в  тому  числі  з  районів  та  міст  області.  Були  розглянуті
питання: «Основні вимоги до проведення занять гуртків та ведення навчальної
документації»,  «Шляхи  особистого  зростання  педагога  через  методичну  та
дослідницьку  діяльність»,  «Обласні  та  всеукраїнські  масові  заходи  еколого-
натуралістичного  спрямування  –  умови,  вимоги  до  оформлення,  терміни
проведення. Розподіл конкурсів за напрямками роботи гуртків». 

Під  керівництвом  директорки  відбулося  обговорення  робочих  питань
щодо діяльності керівників гуртків у 2021-2022 навчальному році.

Захід  продемонстрував  готовність  педагогічного  колективу  до  плідної
праці та звершень у справі еколого-натуралістичної освіти учнівської молоді у
новому навчальному році.

Соняхами пам’яті педагоги ЗОЕНЦ вшанували героїв, які
загинули за незалежність України
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Сьогодні вранці, 27 серпня,  педагоги Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді долучились до Всеукраїнської акції
„Сонях  пам’яті”.  Хвилиною  мовчання  та  покладанням  символічних  букетів
вони  вшанувати  закарпатців,  які  захищаючи  незалежність,  суверенітет  і
територіальну цілісність України, віддали за її  своє життя.

Так, соняшники, як свідки найкривавіших трагедій російсько-української
війни,  заяскравіли  у  підніжжі  меморіалу  площі  ім.  Віталія  Постолакі,  який
встановлений  на честь героїв, що боронили нашу державу  на Сході України та
на  Пагорбі  Слави.  Ці  рослини  сонця  –  символи  світлої  й  вічної  пам’яті
захисникам України та  прагнення добра і миру в майбутньому.

Як і щороку, учасники акції    відвідали  могилу Олександра Попадинця,
героя, пам’ять якого вшанували хвилиною мовчання. В минулому Олександр
був активним вихованцем екоцентру.  Не обійшли осторонь і могили   інших
героїв АТО. Ми про вас завжди пам’ятаємо і шануємо.

Завершилась Всеукраїнська серпнева науково-практична
конференція «Сучасні тенденції підвищення якості освіти»
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26 – 28 серпня Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді  МОН України  спільно  з  Національною академією педагогічних  наук
України,  Національною  академією  наук  вищої  освіти  України,  Інститутом
проблем  виховання  НАПН  України,  ГО  «Спілка  освітян  України»,
Всеукраїнською  асоціацією  педагогів-позашкільників  “Фактор”,  ТОВ  “DIXI-
CENTER”  провів  Всеукраїнську  серпневу  науково-практичну  конференцію з
теми: «Сучасні тенденції підвищення якості освіти», присвячену 30-й річниці
Незалежності України.

Взяли участь у роботі форуму понад 150 осіб з різних областей України.
Серед них керівники та педагогічних працівники закладів загальної середньої,
позашкільної,  професійно-технічної  освіти.  Частина  аудиторії  працювала  в
онлайн ефірі.

Форум  відбувся  під  головуванням  директора  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  Вербицького  Володимира  Валентиновича,  доктора
педагогічних наук, професора.

Спочатку  всіх  присутніх  запальними  танцями  та  піснями  привітав
зразковий художній колектив «Театр танцю «Зоряни» (керівник Савченко Інна
Вікторівна) Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари
Київської області.

Першого  дня,  під  час  відкриття,  до  учасників  з  вітальними  словами
звернулись:

Чижевський  Борис  Григорович,  керівник  секретаріату  Комітету
Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій;

Сисоєва  Світлана  Олександрівна,  академік-секретар  відділення
загальної  педагогіки  та  філософії  освіти  Національної  академії  педагогічних
наук  України,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  дійсний  член-академік
Національної академії наук України;
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Вовк  Володимир  Семенович,  заступник  директора  Департаменту  з
питань  захисту  прав  дітей  та  забезпечення  стандартів  рівності  –  начальник
відділу  з  питань  організації  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  Міністерства
соціальної політики України;

Бех  Іван  Дмитрович,  директор  Інституту  проблем  виховання  НАПН
України, академік НАН України;

Чуприна  Ольга  Борисівна,  завідувач  сектору  позашкільної  освіти
Інституту модернізації змісту освіти МОН України;

Клименко  Антоніна  Іванівна,  начальник  управління  соціально-
економічного захисту ЦК профспілки працівників освіти і науки України.

Далі  Оргкомітет  Всеукраїнського  конкурсу  «Джерело  творчості»
нагородив цінними подарунками НЕНЦ педагогічних працівників – переможців
та призерів ІІІ етапу.

Упродовж трьох днів на освітянському форумі обговорено ряд важливих
моментів  щодо  діяльності  закладів  позашкільної  освіти  всіх  рівнів,  питання
організації навчального процесу, наповнюваність гуртків а також збереження
регіональних ЗПО. Крім того на розгляд присутніх винесено наступні ключові
питання:

Сучасна освіта: виклики, тенденції та перспективи розвитку. Акцент на
пріоритети;

Підвищення якості позашкільної освіти;

Заклади освіти в умовах ОТГ;

Змішана  форма  навчання.  Переваги  та  фактори  ризику  дистанційного
навчання;

Сучасні освітні платформи;

Розвиток інтелектуального потенціалу вихованців закладів позашкільної
освіти.

На час проведення форуму відкрилася виставка «Готові рішення в сфері
освіти» за участі партнерів.

Відбулась  презентація  діяльності  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України
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На  пленарному  і  секційних  засіданнях  працювали  окремі  дискусійні
майданчики за напрямами:

платформа  «Сучасна  позашкільна  освіта:  виклики,  тенденції  та
перспективи розвитку»

платформа «Заклад освіти в умовах ОТГ»

платформа «Змішана форма навчання. Інноваційні проєкти. Переваги та
фактори ризику дистанційного навчання»

платформа «Інноваційні підходи в організації навчання в НУШ»
платформа «Особливості викладання природничих дисциплін у 2021-2022

навчальному році»

дискусійна платформа «Розвиток інтелектуального потенціалу вихованців
закладів позашкільної освіти»

дискусійна  платформа  «Якість  методичного  супроводу  освітнього
процесу»

дискусійна  платформа  «Дошкільне  виховання  в  новому
вимірі: особливості  створення  сприятливого  емоційно-розвивального
простору»

інтерактивна  презентація  науково-освітніх  проєктів  з  біології  для
учнівської молоді

дискусійна  платформа «Сучасні  підходи  до  організації  ефективного
освітнього процесу в Новій українській школі із врахуванням закономірностей
навчання»

майстер-клас

цифрові технології в сучасному закладі освіти.

Серед  спікерів  форуму  були  керівники  державних  закладів  освіти,
педагоги-позашкільники,  фахівці  природно-заповідного  фонду,  педагогічні
працівники НЕНЦ, представники партнерів:

Мачуський  Валерій  Віталійович,  завідувач  лабораторії  позашкільної
освіти  Інституту  проблем виховання  НАПН України,  кандидат  педагогічних
наук, старший науковий співробітник

Тамара  Нестерук, виконуюча  обов’язки  директора  Комунального
закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
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Інна  Пахомова,  завідувач  еколого-натуралістичного  відділу
Комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та
юнацтва Київщини»

Пащенко  Олена  Вікторівна,  заступник  голови  ГО  Всеукраїнська
екологічна ліга

Керносенко  Тетяна  Василівна,  начальник  відділу  рекреації  та
екологічної освіти  регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»

Войтенко  Олена  Олександрівна, вчителька-методистка,  вчителька
початкових класів вищої категорії Лиманського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ» №1
Лиманської міської ради Донецької області

Камаралі  Роман  Вадимович,  провідний  інженер  та  розробник
компанії «2D:3D»

Купріянов  Ігор  Володимирович,  керівник  департаменту  по  роботі  з
навчальними закладами компанії «DIXI-CENTER»

Фіцайло Світлана Сергіївна, головний спеціаліст відділу змісту освіти,
мовної  політики  та  освіти  національних  меншин  Головного  управління
загальної середньої та дошкільної освіти МОН України

Клименко Антоніна  Іванівна,  начальник  управління  соціально-
економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

Вергун  Юрій  Валерійович,  директор  Департаменту  інституційного
аудиту Державної служби якості освіти України

Бочарова Наталія Володимирівна,  нейропсихолог, педагог з раннього
розвитку  та  підготовки  до  школи,  тренер  зі  швидкочитання,  ейдетики,
засновниця торгової марки «Friendwood.com.ua»

Глоба  Олександр  Петрович, професор,  доктор  педагогічних  наук,
голова правління ГО «Життя без ліків», реабілітолог, ерготерапевт

Корнієнко  Анна  Володимирівна,  провідний  науковий  співробітник
лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

Дикий  Євген  Олександрович, директор  Національного  антарктичного
наукового центру, кандидат біологічних наук
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Рибіна  Людмила  Василівна, директор  Комунальної  установи  “Центр
професійного  розвитку  педагогічних  працівників”  Лиманської  міської  ради
Донецької області, учитель-методист

Адріанов  Віктор  Леонідович, методист  вищої  категорії  НЕНЦ,
Заслужений вчитель України

Драган Ольга Анатоліївна, методист вищої категорії НЕНЦ

Безусько Алла Герасимівна, методист вищої категорії НЕНЦ, кандидат
біологічних наук, доцент

Двойнічков Руслан Олегович, директор арт-студії «Фотографії. Дизайн.
Креатив».

За результатами роботи форуму підготовлено інформаційний матеріал, а
авторські  інструктивно-методичні  матеріали  учасників  ввійшли  до  збірника
авторських розробок педагогів.

Учасники форуму отримали сертифікати щодо участі  у  Всеукраїнській
серпневій  науково-практичній  конференції  «Сучасні  тенденції  підвищення
якості освіти».

Миколаївський ОЕНЦУМ пишається переможцем!

Знову надійшла приємна звістка:  вихованець гуртка  «Основи наукових
досліджень» Обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Миколаївської  обласної  ради,  нині  студент  Київського  національного
університету ім. Т. Шевченка Нікіта Мірошніченко отримав золоту медаль на
міжнародному конкурсі інноваційних винаходів (iCAN-2021) у Канаді, а також
спеціальну  міжнародну  нагороду  Асоціації  інновацій  та  винаходів
Макао (МІIА).
           Цій перемозі передувала кропітка наукова робота разом з керівником
Михайлом Троїцьким,  фахівцем Обласного  еколого-натуралістичного  центру.
Варто  зазначити,  що  всі польові  та  цитологічні  дослідження  з  теми
«Інноваційний підхід до генетичного забруднення та підвищення ефективності
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селекції  рослин  на  основі  використання  філогенетичного  картування  (на
прикладі  роду  Iris  L.)»  проведені  на  навчально-дослідній  земельній
ділянці ОЕНЦУМ.
            Результати цієї праці вже встигли високо оцінити  найпрестижніші
наукові  спільноти України  та  світу,  адже  у  скарбниці  Нікіти  І  місце  на
Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт Малої академії наук
України, золота медаль на 14-й Міжнародній ярмарці  винаходів та інновацій
INTARG-2021  (Польща),  Спеціальна  нагорода  Міжнародного  товариства
інновацій  та  передових навичок TISIAS (Торонто,  Канада)  та  золота  медаль
на Міжнародній  виставці  інновацій  E-NNOVATE-2021  (Польща,  Індія).
Пишаємося  нашим  переможцем  та  бажаємо  Нікіті  і  його  керівнику  нових
досягнень у науковій діяльності!

Відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці
Дня незалежності України в КЗО “ОЕНЦ дітей та учнівської

молоді” м.Дніпро

19-20 серпня 2021 року на базі комунального закладу освіти “Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської
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обласної  ради  (далі  –  КЗО  “ОЕНЦДУМ”)  (директор  Ю.Ф.  Педан)  було
проведено заходи, бесіди, вікторини та конкурси, присвячені святкуванню Дня
Державного Прапора України та Дня незалежності України. Вихованці гуртків
“Писанкарство” (керівник Немкова О.В.), “Юні кролівники”, “Юні квітникарі”
(керівник Стасенко А.В.) та “Природа рідного краю” (керівник Раковець О.С.)
були  залучені  до  участі  в  заходах,  дізналися  про  історію  свята,  важливість
вшанування  багатовікової  історії  українського  народу,  поваги  до  державних
символів  України.  Прослухали бесіди,  присвячені  Дню Державного  Прапора
України, читали вірші, розгадували кросворд та вікторини про символи нашої
країни. А також ознайомились з цікавими фактами про нашу державу, мову,
становлення незалежності.

Прапор — це державний символ,

Він є в кожної держави,

Це для всіх — ознака сили,

Це для всіх — ознака слави.

Синьо-жовтий прапор маєм,

Синє — небо, жовте — жито,

Прапор свій оберігаєм,

Він — святиня, знають діти.

Національний  прапор  України  –  синьо-жовтий  прапор.  Він  має
давнє походження. Поєднання цих кольорів зустрічається на гербах і прапорах
нашого славного народу не лише за часів козацької вольниці, а й значно раніше
— за княжої доби.

Державний прапор – одна з офіційних емблем держави, яка символізує її
суверенітет.

Чому саме ці кольори вибрано для нашого прапора?

Жовтий колір — це колір пшеничної ниви, колір зерна, що дарує життя
усьому сущому на землі, це колір жовтогарячого сонця.

Синій  (блакитний) —  це  колір  чистого  ясного  мирного  неба,  де
живе жовтогаряче сонце. А ще це колір цариці води, без якої не визрів би й не
заколосився хліб.

Отже, колір жовтий — колір хліба, а синій — це колір неба, миру.
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Тому, мабуть, народ України й обрав поєднання цих кольорів для свого
національного прапора.

Державний  прапор  постійно  майорить  на  будинках  Верховної  Ради
України,  Кабінету  Міністрів  України,  місцевих  рад  народних  депутатів,  у
святкові  дні  на  будинках  міністерств  та  відомств,  інших  державних і
громадських організацій, установ та закладів.

Синьо-жовтий Державний Прапор України піднімається під час відкриття
міжнародних  конференцій,  під  час  офіційних  церемоній.  Він  —  символ
міцності та незалежності держави України.

Також до  Дня  Державного  Прапора  України  та  30  річчя  незалежності
України діти намалювали плакат, виготовили поробки і підготували музичний
номер –  сестри  Барко (вихованці  гуртка  “Писанкарство”)  виконали а капела
народну пісню “Пчілка” для вихованців закладу.

На  завершення  заходу  педагоги  ознайомили  дітей  з  українськими
прислів’ями та приказками. З сумом згадали загиблих героїв України, які не
шкодували свого життя у відстоюванні нашого суверенітету ні в давнину, ні
зараз, у запеклій боротьбу за цілісність нашої держави на сході Країни.

Для юннатів гуртків “Природа рідного краю” та “Юні кролівники” було
проведено майстер-класс по виготовленню композицій з природних матеріалів.
В  ході  творчого  процесу  обговорювали  також  знакові  рослини,  рослини-
символи України, які здавна цінують у нас на Батьківщині. А саме дуб, калина,
чорнобривці, верба.

Святкування Дня прапора та Дня незалежності України в нашій установі
спонукає  дітей  до  роздумів  над  власним  внеском  у  розвиток  і  становлення
України,  плекає патріотичні  почуття  та гордість  за  державу і  за  українців –
нескорений народ у боротьбі за незалежність.

Фотоматеріали за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/
1lRw1xNUmzgdJqc0FGFVeWspwihaWKcL0?usp=sharing

Підготували керівники  гуртка комунального  закладу  освіти  “Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”:

Олена НЕМКОВА

Ольга РАКОВЕЦЬ

Анастасія СТАСЕНКО
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Про участь та проведені заходи щодо залучення дітей до
навчання в гуртках КЗ «Станція юних натуралістів»

Рівненської обласної ради

З  метою  залучення  дітей  та  учнівської  молоді  до  творчої  діяльності
педагогічні  працівники та  вихованці  гуртків  комунального  закладу  «Станція
юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради  взяли  участь  у  ярмарку
можливостей,  що  пройшов  на  День  міста.  В  оригінальній  формі  пройшли
майстер-класи на вуличній майстерні міста Рівне у парку молоді на Лебединці в
рамках  фестивалю  Містотворення  «Майстерня  міста  Рівне»,  організаторами
якого  виступили  Агенція  розвитку  Рівного,  управління  культури  і  туризму,
STEM-школа Inventor Рівне.

Діти  разом  з  батьками  мали  можливість  навчитися  плести  килими  з
різних видів трав’янистих рослин, гілок та квітів на дерев’яних рамках разом з
ДЯЧУК  Ольгою  та  ДУЖУК  Сніжаною,  виготовляли  намисто  з  природних
матеріалів разом з ГРИНЕВИЧ Ларисою та БОНДАР Тетяною, розмальовували
гіпсові фігурки тварин разом з РОМАШКО Раїсою та ЛУЦИШИН Світланою,
опановували  ази  художньої  майстерності  з  ДЕМ’ЯНЮК  Анною.  Вихованці
гуртка «Екосвіт» з ШЕХТЕР Лілією організували співанку «З вірою в серці»,
залучивши глядачів до спільної творчої справи.

У  День  знань  з  метою  пропаганди  еколого-натуралістичних  знань
ВЛАСЮК  Інна,  ДУЖУК  Сніжана,  БОНДАР  Тетяна,  МОМОТЮК  Марія
долучилися  до  патріотичного  квеста,  що  проходив  на  території  навчально-
виховного комплексу Рівненської міської ради №12 для учнів 5-11 класів. Під
час  заходу  учні  контактно  спілкувалися  з  тваринами  –  мешканцями
зоологічного куточка, виготовляли листівки, сувеніри з лози, з соломи під час
майстер-класів  «Природа  –  наш  дім».  ДЕМ’ЯНЮК  Анна,  ШЕХТЕР  Лілія
провели  бесіду  та  майстер-клас  «Соняшник  –  символ  України»  з  учнями  4
класу.  Діти не тільки виготовили соняшники з паперу, але й довідалися про
цінність  та  історію  цієї  рослини,  ділилися  знаннями  щодо  важливості
збереження  здоров’я  в  сучасному  світі.  Захопила  дітей  музична  майстерня
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«Мрії  збуваються»,  на  якій  вивчили  гімн  Всеукраїнської  дитячої  спілки
«Екологічна варта», стали учасниками пантомімічної екологічної казки «Життя
природи», розвиваючих рухавок.

Для учнів 3 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11
Рівненської  міської  ради  КАТЮХОЮ  Валентиною  та  ГРИНЕВИЧ  Ларисою
проведено  екскурсію  екологічною  стежкою  «Чарівний  світ  природи».  Юні
природолюби ознайомилися з  об’єктами живої  природи на  території  Станції
юних натуралістів,  контактно  спілкувалися  з  тваринами живого  куточка.  На
станційній пасіці ОМЕЛЬЧУК Олександр за допомогою навчального вулика у
цікавій формі розповів про таємниці життя бджіл.  Зацікавила дітей колекція
кімнатних  рослин  у  квітковій  теплиці,  рослин-екзотів  куточка  екзотичних
рослин.  На  завершення  подорожі  діти  випустили  в  небо  голубів  –  символ
духовної чистоти.

Педагоги Чернігівської обласної станції юних натуралістів
взяли участь в екологічному фестивалі «Життя в стилі ЕКО»
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4 вересня 2021 року на території парку природи «Беремицьке» Остерської
територіальної громади, відбувся четвертий щорічний екологічний фестиваль
«Життя в стилі ЕКО».

Захід проведено з метою виховання дбайливого ставлення до природи й
ефективного  використання  її  ресурсів,  пропагування  екологічних  знань,
екологічної і фізичної культури, здорового способу життя, привернення уваги
громадськості до пам’яток природи та їхньої охорони.

Організатором  заходу  виступив  Департамент  екології  та  природних
ресурсів облдержадміністрації.

Партнерами фестивалю стали:

 Департамент  культури  і  туризму,  національностей  та  релігій
Чернігівської обласної державної адміністрації;

 Департамент  сім’ї,  молоді  та  спорту  Чернігівської  обласної
державної адміністрації;

 Управління  освіти  і  науки  Чернігівської  обласної  державної
адміністрації;

 Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної
адміністрації;

 Остерська міська рада;
 Благодійна  організація  «Благодійний  фонд  «Беремицьке

Біосфера»;
 Чернігівське  обласне  управління  лісового  та  мисливського

господарства;
 Головне управління ДСНС України у Чернігівській області;
 Комунальний  заклад  «Чернігівська  обласна  станція  юних

натуралістів»;
 Комунальний  заклад  «Чернігівський  обласний  молодіжний

центр» Чернігівської обласної ради;
 Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека імені В.Г.

Короленка;
 Чернігівський обласний центр народної творчості;
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 Чернігівський  обласний  центр  фізичного  здоров’я  «Спорт  для
всіх»;

 Національний університет «Чернігівська політехніка»;
 Національний університет  «Чернігівський колегіум» імені  Т.Г.

Шевченка.
Для учасників екофестивалю були організовані пізнавально-розважальні

локації  та  заходи:  «Містечко  майстрів»;  фотосушка  «Будь  ЕКО»;
«Рекреаційний  потенціал  Чернігівщини»;  екобібліотека  та  ековікторини;
«Електротранспорт  –  екотранспорт  майбутнього»;  «Альтернативна
енергетика»;  «Зберігаємо  та  збільшуємо  ліси  Чернігівщини»;  «Захисти
екосистему»; «Збережемо річку для наступних поколінь»; екологічні ігри «Дій
за озон»,  «Допитливий ботанік»,  «Зелене місто майбутнього»;  майстер-класи
(плетіння з газетного паперу; створення екологічного постеру; орігамі «Червона
книга  України»;  плетіння  віників  для  підгодівлі  тварин;  «Флористичний
марафон»;  виготовлення  еко-сувеніру  «Равлик»,  еко-торбинок,  паперової
«англійської  троянди»,  екобраслета  дружби,  екологічної  дерев’яної  іграшки);
«Веселі старти»; арт-студія «Еко-аква-грим».

Всі бажаючі могли здійснити екскурсію парком природи «Беремицьке»,
відвідати конюшні,  музей диких котів,  міні-зоопарк.  Прослухати лекцію про
необхідність відновлення аборигенних екосистем Європи.

Учасники фестивалю також ознайомилися з навичками надання першої
долікарської допомоги.

Відвідувачі  парку  стали  учасниками  мистецької  програми  та
пригостились кулішем і фіточаєм на польовій кухні.

Усі, хто любить природу, отримали насолоду від спілкування з місцевою
флорою і фауною та від організованого дійства.
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Про організований початок нового навчального року йшлося
на засіданні педагогічної ради ЗОЕНЦ

Відкрив засідання, яке проходило 3 вересня, голова педради – директор
ЗОЕНЦ Олександр Геревич.  Він представив нових педагогічних працівників,
підбив підсумки і проаналізував окремі напрями діяльності закладу 2020/2021
освітнього року. Прочитав витяг з рішення колегії департаменту освіти і науки,
молоді та спорту ОДА від 27 серпня 2021 р. щодо закладів позашкільної освіти,
націлив на належне їх виконання. Директор привітав колег з початком нового
освітнього  року,  побажав  успіхів  у  нашій  важливій,  цікавій  і  потрібній  для
дітей справі.

Василь  Юлійович  Кузьма,  заступник  директора  з  навчально-виховної  та
методичної роботи ЗОЕНЦ, ознайомив керівників гуртків із посадовою інструкцією,
обов’язками,  правами  та  відповідальністю  керівників  гуртків.Вказав  на  перелік
документації, необхідної керівнику гуртка для роботи та рекомендації щодо ведення
журналу планування та обліку гурткової роботи.

Кузьма В.  Ю.  ознайомив  педагогів  із  постановою  Міністерства  охорони
здоров’явід 26 серпня №9 „Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах
освіти на період карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (СOVID-
19)”.

Він  зачитав  лист  департаменту  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  „Про
забезпечення захисту дітей від усіх форм насильства та жорстокого поводження” та
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Міністерства  освіти  і  науки  України  „Про  виконання  вимог  законодавства  щодо
захисту  дітей,  які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  у  тому  числі
постраждали від жорстокого поводження”.

Також ознайомив педколектив із наказом щодо педагогічного навантаження у
2021/2022 навчальному році.

Педагоги обговорили і погодили план роботи закладу на 2021/2022 навчальний
рік.

У  рамках  співпраці  до  педагогічного  колективу  завітав  Олександр  Бокотей,
директор інституту еколого-релігійних студій. Він розповів про свою діяльність та
зупинився на проєктах щодо охорони навколишнього природного середовища. Для
педагогів і вихованців ЗОЕНЦ презентував літературу, екологічний календар, значки.

Вже  традиційно  інженер  з  охорони  праці  В.  В.  Білоус  провів  інструктаж  з
техніки протипожежної безпеки при поводженні з електроприладами.

«День відкритих дверей» юннатів Херсонщини

03  вересня  2021  року  на  базі  комунального  закладу  “Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”  Херсонської  обласної  ради
(директорка Ельвіра Вітренко) в межах Всеукраїнської акції “День натураліста”
відбувся традиційний захід “День відкритих дверей”.

Святкові заходи відвідали близько 120 гостей різних вікових категорій –
завітали  ветерани  юннатівського  руху  Херсонщини,  випускники  закладу  –
студенти  вузів,  дошкільнята,  діти  та  батьки,  небайдужі  до  питань  екології
рідного краю.

З привітальним словом до усіх присутніх звернулася Вікторія Гавренкова,
голова  постійної  комісії  з  питань  бюджету  та  фінансів  при  Херсонській
обласній  раді  VІІІ  скликання,  Димов  Олександр,  провідний  науковий
співробітник  Інституту  зрошуваного  землеробства,  та  директорка  Центру,
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Ельвіра  Вітренко.  Вони  побажали  юннатам  та  педагогам  плідної  роботи,
творчого  піднесення,  позитивних  вражень,  щоб  юннатівська  сім’я
збагачувалася здобутками й міцніла добром.

Педагогічний колектив  закладу  (Тетяна Коротка,  Олександра  Валікова,
Тетяна Мудрак, Анна Хандусь, Інна Коваленко, Ірина Альонова, Галина Зуєва,
Олена  Олійникова,  Лариса  Камишенко)  доклав  максимальних  зусиль  для
організації  заходу.  За сприянням Михайла Растьогіна,  заступник директора з
науково-методичної роботи фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради
ознайомили  присутніх  із  здобутками  у  науково-дослідницькій  діяльності.
Гурток «Екологічний театр» привітав присутніх новою виставою.

Для відвідувачів розпочали свою роботу майстер-класи та екскурсії. Це
локації на навчально-дослідній земельній ділянці, в музеї Хліба в зоологічному
комплексі.  Відбулися майстер-класи:  «Смаколики для тварин»,  «Досліди для
допитливих», «Квіткова композиція у техніці «торцювання», «Мікроорганізми
під мікроскопом», «Панно з природного матеріалу», «Стилізований метелик».

Надзвичайно  цікава  інформація,  отримана  у  музеї  хліба,  доповнила
знання  дітей  у  галузі  хліборобства.  Не  менш  захоплюючою  була  для  них
експозиція екзотичних тварин, де детально розповіли про манери поведінки та
особливості  життя  представників  фауни.  Можливість  безпосереднього
спілкування  з  екзотичними  «мешканцями»  живого  куточку  екологічного
Центру та отримані коментарі від наставників закладу полонила відвідувачів
своєю цікавістю.

Приємно було те, що не лише діти, але й їх батьки виявили свої щире
бажання  взяти  безпосередню  участь  у  житті  та  розвитку  Центру.  Очі  дітей
світилися справжньою радістю, тим паче що можна було не лише дивитися, а й
доторкнутися.

Тож,  новий  навчальний  рік,  сповнений  нових  вражень,  пізнання  та
відкриттів розпочато!
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У Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі
учнівської молоді проведено виїзний методичний день

8  вересня  2021  року  для  педагогічних  працівників  Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді було проведено
виїзний  методичний  день  на  базі  регіонального  ландшафтного
парку ,,Диканський”.

Тема  семінару-практикуму  ,,Екологічне  просвітництво  шляхом
застосування інтерактивних методів в природі”.

Метою заходу було ознайомлення присутніх з особливостями проведення
природничих  екскурсій  методом  інтерпретації  природи,  продемонструвати
сучасні  інтерактивні  підходи у вивченні  довкілля та  формуванні  екологічної
свідомості  учнівської  молоді,  налагодити  співпрацю  шляхом  проведення
спільних заходів.

З  вітальним  словом  до  учасників  заходу  звернулася  директор
регіонального ландшафтного парку ,,Диканський” Полтавської  обласної  ради
Ірина  Черкаська.  Познайомила  присутніх  з  об’єктом  природно-заповідного
фонду України – РЛП ,,Диканський”.

Фахівець  з  рекреації  Катерина  Онищенко  провела  для  присутніх
екскурсію  екологічною  стежкою  ,,Заповідна  Диканщина”  з  використанням
інтерактивних методів та методу інтерпретації природи.

Учасники семінару-практикуму переглянули фрагмент уроку у Зеленому
класі  ,,Все  в природі  взаємопов’язано”,  стали учасниками квесту ,,Хто живе
біля нас?” З цими активними формами роботи у природі педагогів ознайомила
фахівець з екологічної освіти Марина Криворучко. Вона поділилась досвідом
використання  настільних  екологічних  ігор:  ,,Мережа  життя”,  ,,Зелене  місто
майбутнього”,  ,,Як  розповсюджується  насіння?”  Керівник  гуртка  ,,Природа,
творчість,  фантазія”  Диканського  районного  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  Диканської  селищної  ради  провела  майстер-клас  з  виготовлення
підсвічника, оздобленого природним матеріалом.

Дякуємо колегам з РЛП ,,Диканський” за чудово організований виїзний
методичний день.

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



             Інформаційний бюлетень НЕНЦ
    Номер 7-9, липень, серпень, вересень 2021

Хмельницькі юннати долучились до встановлення рекорду
України

Нещодавно юні натуралісти гуртків Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  долучилися  своїми  талантами  і

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

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/IMG_20210908_113643.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/IMG_20210908_115236.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/IMG_20210908_115655.jpg


             Інформаційний бюлетень НЕНЦ
    Номер 7-9, липень, серпень, вересень 2021

творчістю  до  встановлення  рекорду  України,  який  на  Хмельниччині
забезпечували активісти ГО «Хмельниччина без сиріт» за підтримки керівників
місцевої влади й Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької
обласної державної адміністрації.

Дійство відбулося у місті Хмельницькому на багатолюдному в той день
Майдані  Незалежності  і  мало  багато  зацікавлених  спостерігачів  та
сподвижників серед місцевих дітей і молоді.

За  підсумками  участі  в  заході  дитячий  та  педагогічний  колективи
Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
відзначені Подякою за патріотизм, любов до рідної країни та гідне виховання
нового  покоління,  яку  нещодавно  отримали  від  організаторів  встановлення
рекорду України.

                                               За матеріалами Хмельницького ОЕНЦУМ.

Вивчаємо й досліджуємо природу Подільського краю
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11.09.2021 р. Подільське Побужжя Хмельниччини. У юннатів розпочався
новий  навчальний  рік  і  процес  пізнання  нового  й  цікавого. Юні  орнітологи
гуртка  юннатів  Хмельницького  ОЕНЦУМ  та  члени  Подільського
орнітологічного  клубу  «AVES»,  що  багато  років  поспіль  діють  на  базі
Голосківського  ліцею Меджибізької  ОТГ,  розпочали  нинішній  осінній  сезон
навчально-пізнавальних  досліджень  природи  рідного  краю,  мандруючи
долиною річки Південний Буг між селами Голосків та Русанівці. Два століття
тому  цими  мальовничими  краями  шастали  ватаги  розбійників  знаменитого
подільського «народного месника» Устима Кармалюка (Карманюка), а місцеві
селяни  своїм  потом  і  кров’ю  зрошували  цю  землю,  працюючи  на  ній  та
захищаючи її від ворожих навал.

На маршруті природничо-краєзнавчої екскурсії, довжина якого склала 8
км,  юним  дослідникам  природи  вдалось  натрапити  на  40  видів  птахів,  5  –
ссавців (живих, мертвих, сліди, нори), 2 – земноводних, 1 – плазунів, 1 – риб, 8
– метеликів, 3 – бабок, 2 – кобилочок та інші комахи. З цікавих місцевих видів
птахів їм вдалось зустріти: канюка (2 ос.), боривітра звичайного (3 ос.), луня
очеретяного  (самку),  яструба  малого,  боривітра  звичайного  (3  ос.  у  різних
місцях), чепуру велику, жовну сиву, трав’янок чорноголових (3 ос.).

Спостерігали за міграцією щевриків лісових (проліт поодиноких птахів),
ластівок сільських і берегових (кілька десятків), вівчариків-коваликів, плисок
білих (по 1-2 ос.) та за тим, як різними деревонасадженнями кочували синиці
великі  й  блакитні  (по  1-4  ос.),  синиці  довгохвості  (у  зграйці  понад  7  ос.),
кропив’янки  сірі,  вівчарики-ковалики,  поодинокі  дрозди  співочі  і  чорні,
вільшанки.

Зустріли  ще  й  досить  багато,  як  для  цієї  осінньої  пори,  сорокопудів
тернових  (понад  10  ос.).  А  от  серпокрилець  чорний,  який  тримався  з
ластівками, але помітно вище них, мабуть вже останній цьогоріч,  так,  як всі
його родичі вже давно відлетіли у теплі краї. Мабуть, що ще й 5 бджолоїдок, які
годувались на полі неподалік Південного Бугу, теж уже останні ( нещодавно на
цьому полі спостерігались їх зграї по 50-80 ос.). На цих же полях і стариці річки
годувались сірі чаплі й чепури великі.
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В балці,  густо  зарослій  аличею,  провідали  лисячі  нори.  Вони тут  вже
понад 30 років, займають доволі величеньку територію і нараховують 10 нір (як
свіжі,  так  і  колишні).  Неподалік  на  полі  виявили  сліди  диких  свиней
(приходили  до  Бугу  на  водопій)  та  кілька  десятків  свіжих  кротовин  (кроти
готуються до зими, збільшуючи мережу підземних ходів). На молодій аличі на
висоті 50 см. знайшли гніздо миші маленької. Судячи зі стану гнізда, мишенята
уже його покинули. А от із  дупла старої  верби було чути писк кажанів,  які
нетерпляче  очікують там сутінок.

На  маршруті  зустрічали  ще  й  метеликів:  біланів  (до  15  ос.),  жовтюха
Осьмака (3 ос.), сонцевика павичеве око (найчисельніший на маршруті, понад
20 ос.), щербатку с-біле (2 ос.), синявців, підсрібника Латонія (3 ос.), сонцевика
адмірала (2 ос.), прочанка (1 ос.). На різних деревах і кущах (найбільше на клені
ясенелистому)  знаходили  гілки  із  листям,  знищеним  гусінню  білого
американського метелика. Цьогоріч їх уже менше, ніж у попередні 2 роки.

Також  виявили  ще  один  новий  (інвазійний),  для  наших  країв  вид,
мінуючу міль,  що живиться  листям робінії  (акації  білої).  Личинки цієї  молі
знаходься у листковій пластині і виїдають її всередині, залишаючи на листку
білі плями різної форми.

Під  час  проходження  вулицею  Перемоги  в  селі  Голосків  юним
натуралістам зустрілась червонокнижна бджола – філоскопа звичайна. Крім неї
на  маршруті  зустрічали  ще  осу  звичайну,  шершня,  бджіл  медоносних  і
невеличких чорних бджілок – андрен, які зробили в землі своє гніздо.

Біля кринички, в самому центрі села, поспостерігали як у джерельній воді
маленького  озерця  живуть  невеличкі  рибки  –  трьохголкова  колючка,  добре
відома своїм батьківським піклуванням про потомство, що не характерне для
прісноводних  риб.  На  берегах  вздовж  річки  траплялися  жаби  озерні,  а  із
зелених насаджень чулися лункі крики квакші (райки деревної).

Не  оминули увагою місцевих  «патріархів»  рослинного  світу:  відвідали
осокір (обхват стовбура понад 470 см) та верби (обхват найбільшої понад 6 м),
що  й  досі  залишаються  найстарішими  деревами  у  цих  краях.  Шкода,  що
потужна липнева  гроза  відламала  половину найстарішої  і  найбільшої  верби,
частково поламала гілля й на інших старих вербах у Голоскові.

Кидалося  у  вічі  те,  що  по  всьому  маршруту  зустрічались  чужорідні
(інвазійні) види рослин, які витісняють місцеві види – амброзія полинолиста,
стенактис  (злинка  однорічна),  золотушник  канадський,  нетреба  звичайна,
ехіноцистис, дикий виноград (поширені на берегах Південного Бугу) та інші.

Навчально-пізнавальний  захід  завершився  змістовними  результатами
досліджень,  масою неповторних вражень та  гарним дитячим настроєм,  адже
така позакласна форма роботи педагога з дітьми забезпечує реалізацію завдань
екологічної освіти і виховання та формування екологічної культури і світогляду
дітей та учнівської молоді закладів освіти в позаурочний час. Це ті зерна, які з
часом проростуть у нову філософію життя – екологічну культуру і свідомість,
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формуючи екологічно грамотний кодекс поведінки людини як основу розвитку
особистості, запоруку майбутнього суспільства. Сьогодення вимагає від освіти
випускника  з  активною  життєвою позицією,  яка  неможлива  без  екологічної
відповідальності і мислення. Тому в гуртку юних орнітологів і забезпечується
становлення екологічно компетентної особистості, бо ж, як стверджував В.О.
Сухомлинський: «Природа – невичерпне джерело знань, емоцій, відчуттів. Це
основа і запорука нашого життя… Ми виховуємо у своїх вихованців погляд на
природу, як не народжене багатство, що передається з покоління в покоління.
Цінність якого ні з якими іншими цінностями порівняти і зіставити не можна».

А  попереду  у  юних  дослідників  природи  рідного  краю  ще  цілий
навчальний  рік,  нові  походи  й  екскурсії,  можливості  та  цікаві  перспективи
пошукової і дослідницької роботи.

 

  Володимир НОВАК,

керівник гуртка юних орнітологів ХОЕНЦУМ  та клубу «AVES»,

вчитель хімії Голосківського ліцею

Відкриття Всеукраїнського форуму юних екологів та аграріїв
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14 вересня розпочався Всеукраїнський форум юних екологів та аграріїв,
що  в  цьому  році  проходить  під  гаслом  «Збережемо  Україну  разом!»  та
присвячений 30-річчу Незалежності України.

Організаторами Форуму є Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді, Український дитячий центр «Молода гвардія» та Одеський
обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання, за підтримки
Міністерства  освіти  і  науки  та  Міністерства  соціальної  політики  України,
Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Під  час  відкриття  Форуму  учасників  вітали  заступник  директора
Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання з
навчально-виховної  роботи  еколого-натуралістичного  підрозділу  Валентина
Галюткіна та заступник генерального директора Українського дитячого центру
«Молода гвардія» з  виховної  роботи Наталя Абрамова.  Також у залі  лунали
українські пісні та вірші у виконанні учасників форуму.

Першим випробуванням для юних екологів та аграріїв стало завдання з
побудови  дружніх  стосунків  з  навколишнім  середовищем.  А  саме
інтелектуально-ігрова  програма  «Відкрий  для  себе  ліс»  який  підготували
педагоги  Одеським  еколого-натуралістичним  центром  «Афаліна».  Під  час
заходу діти приєдналися до акції «Віддай голос за збереження старих лісів», та
поповнили  свої  знання  про  важливість  збереження  лісу,  його  вплив  на
зменшення негативних змін клімату, небезпеку вирубування дерев.

Під час гри учасників форуму поділили на 10 команд. Всі завдання були
присвячені  лісам України,  їх  рослинному та тваринному світам.  Учасники в
ігровій формі перевіряли свої знання, та мали змогу пізнати щось нове. Робота
в  командах  вчила  дітей  навичкам  обговорення  поставлених  питань,  пошуку
правильних  відповідей  та  вмінню враховувати  думку  інших.  Гра  проходила
емоційно, весело і, водночас, команди працювали зосереджено та злагоджено.
Команда «4 елемент» набрала найбільшу кількість балів та посіла перше місце.
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Останній День відкритих дверей юннатів Хмельницького
ОЕНЦУМ

15  вересня  в  Хмельницькому  обласному  еколого-натуралістичному
центрі учнівської молоді відбувся День відкритих дверей, під час якого місцеві
школярі знайомилися із закладом, начально-матеріальною базою та здобутками
навчання  і  праці  на  дослідних  ділянках  юннатів  сьогодення  і  попередніх
поколінь. Також педагогами-натуралістами проводились для них різноманітні
масові заходи.

В  цей  час  в  сесійній  залі  Хмельницької  обласної  ради  депутати  своїм
голосуванням  і  прийнятим  рішенням  припинили  діяльність  комунального
закладу  позашкільної  освіти  «Хмельницький  обласний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді» Хмельницької обласної ради шляхом
приєднання  до  Хмельницького  обласного  центру  туризму  і  краєзнавства
учнівської молоді.

Таким  чином,  на  75-му  році  існування  був  фактично  ліквідований
профільний заклад позашкільної освіти Хмельниччини, який вважався одним із
найкращих в Україні.

Незадовго до депутатського форуму Національна академія педагогічних
наук України висловлювала вдячність Хмельницькій обласній раді за підтримку
діяльності Хмельницького ОЕНЦУМ.
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Другий день Всеукраїнського форуму юних екологів та
аграріїв

«У кадрі – гра» – саме під таким гаслом пройшов ІІ день Всеукраїнського
форуму  юних  екологів  та  аграріїв,  організаторами  якого  щорічно  виступає
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді,  Одеський
обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання, Український
дитячий центр «Молода гвардія», за підтримки Міністерства освіти і науки та
Міністерства  соціальної  політики  України,  Департаменту  освіти  і  науки
Одеської обласної державної адміністрації.

Може  когось  і  здивує  обрана  організаторами  тематика.  Але,  варто
звернути  увагу  на  вагомий  вплив  мас-медіа  інформації  на  становлення
особистості,  формування  її  світогляду,  способу  та  стилю  життя,  який
підтверджує безліч вітчизняних та закордонних досліджень.

Створення  якісного  та  сучасного  візуального  контенту  –  навичка,  яка
просто  необхідна  сучасній  всебічно  розвинутій  молоді,  чим  би  вона  не
захоплювалася.  І  не  є  винятком  юні  екологи  та  аграрії,  що  активно  беруть
участь  в  екологічно  спрямованій  просвіті  та  пропаганді,  формуванні
раціонального,  дбайливого  ставлення  до  навколишнього  середовища  серед
однолітків.

Секретами  створення  вдалих  фото  та  відео  матеріалів  ділилися  з
юннатами  справжні  професіонали  своєї  справи  –  педагоги  та  студенти
Державного  професійно-технічного  навчального  закладу  «Одеський
професійний ліцей технологій та дизайну».
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Особливості  побудови  композицій,  вибір  експозиції,  масштабування,
кадрування, редагування кольору, яскравості та контрастності зображення – і
все  це  за  для  того,  щоб  донести  авторське  бачення  до  глядача.  Створити
неповторний,  незабутній  кадр.  Організатори  вірять,  що  набуті  знання  вже
сьогодні зможуть стати корисними. Та допоможуть донести до всіх нас красу та
неповторність нашої батьківщини.

Проведено обласний фестиваль «Українська паляниця »

З  давніх  часів  і  до  наших  днів  в  усіх  народів  вважалося  найбільшою
святістю,  коли  лежав  на  столі  хліб.  Почесне  місце  посідає  хліб  у  звичаях  і
обрядах українців. Український народ над усе цінує хліб, сіль і честь. Хліб –
достаток, сіль – гостинність і щирість, честь – то людська гордість.

Ми живемо у той час, коли почали відроджуватись національні традиції,
переглядаються культурні цінності, забуті століттями.

Популяризуючи хліборобську звичаєву культуру та українські обрядові
хліби,  ми  маємо  можливість  показати  самобутність,  глибину  і  красу
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українських  традицій,  високу  духовність  нашого  народу,  гідно  представити
Україну і її хлібну продукцію на теренах нашої держави та за її межами.

З  метою  формування  шанобливого  ставлення  до  народних  традицій,
вивчення,  систематизації  та  поширення передового  досвіду  щодо організації
діяльності музеїв хліба у закладах загальної середньої та позашкільної освіти,
підтримки соціальної активності учнівської молоді 15 вересня 2021 року на базі
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  було  проведено  обласний
фестиваль «Українська паляниця».

Третій день Всеукраїнського форуму юних екологів та
аграріїв

16 вересня  був проведений третій день Всеукраїнського форуму юних
екологів  та  аграріїв  який  в  цьому  році  проходить  під  гаслом  «Збережемо
Україну разом!» та присвячений 30-річчю Незалежності України.

У цей день учасники форуму долучилися до моніторингу пляжного сміття
на  узбережжі  Чорного  моря  разом  із  Центром  екології  моря  спільно  з
громадською організацією «Центр демократичного розвитку «Синергія».
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Захід  складався  з  двох  частин.  У  першій  діти  ознайомились  з  новими
можливостями  для  саморозвитку  та  громадської  активності  (нові  молодіжні
рухи,  організації,  громадянська  наука),  методологією  моніторингу  пляжного
сміття,  новинками  щодо  засобів  сортування  сміття  а  також  про  наслідки
антропогенного  впливу  на  навколишнє  середовище  та  як  зменшити  свій
екологічний слід на планеті.

Друга,  практична  частина,  включала  збір  та  моніторинг  сміття  на
узбережжі.  З юних екологів та аграріїв сформували 4 команди, які виявили, що
найбільший відсоток сміття це пластик (пакети) та папір.

19 вересня – День працівника лісу
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У третю неділю вересня  своє  професійне свято  відзначають  люди,  які
піклуються про лісові багатства та сприяють їх раціональному використанню.
День працівників лісу заснований Указом Президента України в 1993 році.

Наша  країна  посідає  восьме  місце  за  кількістю  лісів  на  території.
Половина лісів України була створена штучно. 649 постійних розсадників, де
вирощують  величезну  кількість  постійних  посадкових  матеріалів,
функціонують і зараз.

Сьогодні  всі  працівники  лісового  господарства  приймають  вітання.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії та успіхів на благо України.
А ми, юні екологи, обіцяємо забирати з собою сміття після прогулянок в лісі,
гасити багаття та піклуватися про збереження лісових насаджень.

“День відкритих дверей” на базі КЗО “ОЕНЦДУМ”

15 вересня 2021 року в комунальному закладі освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної
ради  (далі  –  КЗО  “ОЕНЦДУМ”)  (директор  Ю.Ф.Педан)  пройшов  “День
відкритих  дверей,  який  щороку  відбувається  в  межах  Всеукраїнської  акції
“День  натураліста”. До  центру  завітали  діти  різних  вікових  категорій  з
батьками. Деякі прийшли вперше, а дехто відвідують центр вже не перший рік.

Були об лаштовані та працювали сім локацій:

–         “Світ тварин”. Зоологічна локація, де відвідувачі стали учасниками
екскурсії до живого куточку та познайомились з тваринами нашого центру;

–         “Птахи нашого центру”.  Тут юннати дізналися цікаві  факти про
птахів та їх різновиди, познайомились з представниками декоративних птахів
КЗО “ОЕНЦДУМ”;

–         “Різнобарви осені”. Тут діти дізнались про те як треба поводитися в
лісі,  щоб  не  налякати  мешканців  та  не  нашкодити,  познайомились  з
туристичним приладдям, навчились орієнтуватись по компасу та за сонцем.
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–         “Квітковий  рай”.  Юннати  прослухали  екскурсію  “Квіти  нашого
центру”,  відгадували  лікарські  рослини  (навпомацки,  за  ароматом  та  фото),
дізналися  про  цілющі  властивості  рослин,  а  також насолоджувалися  красою
рослинного світу;

–         “Березовий гай”. В межах екскурсії “Дерева та кущі дендропарку”
познайомились  з  деревно-чагарниковими  рослинами  КЗО “ОЕНЦДУМ”,
відгадували дерева, грали в ігри на свіжому повітрі;

–         “Світ  комах”.  Вихованці  познайомились  з  комахами  нашої
місцевості та зоокуточка, відгадували цікаві вікторини та загадки, впізнавали
комах на фото та в природі;

–          “Писанкова веселка”. На цій локації діти довідались   про давню
історію  писинкарства  та  традиційні  писанки  різних  регіонів  України,  стали
творцями великої мальовничої писанки.

Всі учасники, які відвідали КЗО “ОЕНЦДУМ” у день відкритих дверей,
після  відвідування  локацій  були  прийняті  в  юннати  та  отримали  пам’ятки
юного натураліста,  які  містять головні  постулати правильного поводження у
природі.

Велика юннатівська родина поповнилася новими юннатами.

Фотоматеріали  за
посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1bHAoIvBbI6KNlzvEzicQGkCf
hWv3OZir?usp=sharing.

  

Підготували :

заст. директора КЗО “ОЕНЦДУМ”                              Галина КРИКУН

зав. відділом

організаційно-масової роботи                                      Надія ШПІТЬКО

Вихованці НЕНЦ долучилися до Всесвітнього дня прибирання
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18 вересня 2021 року – Міжнародна акція «Всесвітній день прибирання»,
яка об’єднує понад 20 мільйонів людей у 180 країнах, і Україна є частиною цієї
акції  світового масштабу.  Цього дня волонтери та партнери по всьому світу
знову зібралися разом, щоб позбавити нашу планету від сміття – прибираючи
сміття та некеровані відходи з наших пляжів, річок, лісів та вулиць.

Вихованці  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді МОН України також долучилися до цієї Акції. Дітям показали відео, в
якому розповіли, чому потрібно позбавлятися від сміття на вулицях, в лісах,
річках,  парках,  як  правильно  та  для  чого  його  сортувати,  скільки  років
розкладаються пластик, метал, папір і органічні відходи та навіщо батарейки
здають на утилізацію.

Для вихованців НЕНЦ був розроблений квест «Збирання та сортування
сміття».  Таким чином, через ігрову технологію діти долучилися до важливої
справи.  Під час  гри вихованців поділили на дві  команди.  Всі  завдання були
присвячені  одній  важливій  справі  —  очищенню  нашої  планети  від  сміття.
Учасники в ігровій формі перевіряли свої знання та мали змогу пізнати щось
нове.  Робота  в  командах  навчила  дітей  навичкам  обговорення  поставлених
питань, пошуку правильних відповідей та вмінню враховувати думку інших.
Гра проходила емоційно, весело і, водночас команди працювали зосереджено та
злагоджено. Вихованці збирали сміття та вчилися правильно його сортувати. І
на закінчення Акції вихованці мали змогу покататися на SEGWAY по території
НЕНЦ.
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Проведено Всесвітній день прибирання у КЗ «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради

Колектив комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради взяли участь у Всесвітньому дні прибирання, який пройшов під
гаслом «Збережемо наш край». Учасники Всесвітньої акції очистили від сміття
територію Станції юних натуралістів та прилеглу територію.

З  метою  проведення  просвітницької  роботи  та  природоохоронного
виховання  педагогічні  працівники  провели  для  вихованців  закладу  бесіди
«Збережемо Планету», під час яких розповіли про екологічні проблеми не лише
України але й планети Земля загалом, представили для перегляду відеоролик
«ООН оголосила надзвичайну ситуацію на планеті», у якому наголошувалося
про небезпеку неналежного поводження з відходами.

День винахідників в НЕНЦ
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18 вересня в Україні відзначалося професійне свято – День винахідника і
раціоналізатора. З цього приводу в Національному еколого-натуралістичному
центрі  учнівської  молоді  МОН  України  21  вересня  2021  року  відбувся
відкритий  урок  для  гуртківців  та  учнів  шкіл  міста  за  сприяння  фахівців
управління  сфери  розвитку  інтелектуальної  власності  України  державного
підприємства «Укрпатент». До учасників заходу з напутніми словами звернувся
директор  НЕНЦ,  доктор  педагогічних  наук,  професор  Володимир
Валентинович Вербицький.

На головні  питання:  Хто такі  винахідники? І  чому святкують їх день?
відповіли фахівці ДП «Укрпатент» Гуро Наталія Миколаївна та Молотова Надія
Вадимівна  провідні  спеціалісти  управління  сфери  розвитку  інтелектуальної
власності.  В  дискусіях  з  юними  розробниками  прийняли  участь  Голубєва
Ксенія  Євгеніївна,  начальник  управління  сфери  розвитку  інтелектуальної
власності  і  Рисак  Володимир  Михайлович.  Багато  запитань  стосувалось
механізму  заявлення  на  винахід,  вікового  цензу  для  молодих  розробників,
тривалості на отримання результатів тощо.

У  підсумку  учнівська  молодь  остаточно  впевнилася  у  тому,  що
винахідником  може  бути  звичайна  людина,  яка  вирішує  якісь  проблеми  і
пропонує власні рішення для цього.

Саме  це  засвідчили  молоді  розробники  Дитячої  інженерної  академії,
багаторазові  учасники  організаційно-масових  заходів,  які  проводить  НЕНЦ.
Було продемонстровано прототипи ракети на водяному і повітряному движку,
вітрової електростанції з пляшок ПЕТ, свілодіодний скейт який програмується з
телефону та  віртуальну модель універсальної рухливої платформи.

Кожен  учасник  відкритого  уроку  отримав  подарунковий  набір  та
сертифікат від Укрпатенту.

Новину  також  розміщено  на  сайті  Державного  підприємства
“Україниський  інститут  інтелектуальної  власності”
(Укрпатент) https://ukrpatent.org/uk/news/main/ukrpatent-nenc-21092021.
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У ЗОЕНЦ весело й цікаво стартував новий навчальний рік

16  вересня  2021  року  в  Закарпатському  обласному  еколого-
натуралістичному  центрі  учнівської  молоді  –  урочистий  день.  Юннати  та
педагоги зібралися у рідному екоцентрі на традиційне свято – День відкритих
дверей,  День  юного  натураліста,  а  також  долучились  до  Всесвітньої  акції
„Голуб Миру”.

Відкрив  свято  директор  ЗОЕНЦ  Олександр  Геревич,  який  привітав
гостей, колег, учнів, їх батьків з початком нового навчального року, побажав
юннатам  плідної  праці,  творчого  натхнення,  здобутків  у  дослідництві,
практичній природоохоронній роботі та екологічному навчанні.
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Радість  традиційного  свята  розділили  почесні  гості:  доцент  кафедри
лісівництва  географічного  факультету  –  Мигаль  Андрій,  завідувачка  відділу
природи  Закарпатського  краєзнавчого  музею  –  Джахман  Руслана,  завідувач
сектору  природи  Закарпатського  краєзнавчого  музею  та  співробітник
громадської  організації  „Міжрелігійний  і  громадський  природоохоронний
форум східної Європи” – Біланич Михайло.

Ведуча заходу відмітила, що приємно бачити юннатів, які уже не один рік
приходять  в  екоцентр,  щоб  зайнятися  справою,  яка  їм  до  душі.  І  не  менш
приємно зустрічати нових вихованців.

Тож, сьогодні ті дітки, які вперше завітали в ЗОЕНЦ, пройшли посвяту в
юннати, давши обіцянку любити, берегти та примножувати природні багатства.
Юні природолюби отримали документ „пам’ятку юнната”, який підтверджує,
що вони є справжніми охоронцями природи.

Традиційно  учасники  заходу  приєдналися  до  акції  „Голуб  миру”,
випустивши в мирне і  безкрайнє небо живих голубів.  Цим самим закликали
всіх: „Вчіться робити добро на землі. Живіть у мирі та злагоді!”.

Після урочистостей діти мали можливість відвідати пізнавальні й веселі
майданчики, зокрема:

 виставку „Щедрість рідної землі”;
 патріотичну зупинку „Знай, люби свою країну”;
 екологічну вікторину „Знавці природи”;
 „Цікаві досліди з водою”;
 екологічні ігри: „Захоплючий світ рослин”, „Таємниці лісу”;
 веселий, ігровий, екологічний майданчик під назвою „У ведмедя

у бору”.
 На завершення заходу на його учасників чекали солодкі гостинці

та святкова дискотека.
Велика вдячність всім, хто завітав на юннатівське свято.

Ми  чекаємо  вас  і  ваших  друзів,  в  нашому  екоцентрі,  двері  якого  завжди
відчинені!
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Відділ організаційно-масової 
роботи

Виховний захід в КЗО “ОЕНЦДУМ”: “Трагедія Бабиного Яру та
Бабиних ярів України”

24  вересня  2021  року  на  базі  комунального  закладу  освіти  “Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської
обласної  ради (далі  –  КЗО “ОЕНЦДУМ”)  (директор  Ю.Ф. Педан)  проведено
виховний захід, присвячений трагедії Бабиного Яру. У заході приймали участь
вихованці гуртка “Птахівництво”, учні комунального закладу освіти “Середня
загальноосвітня школа № 76” Дніпровської міської ради ( директор Сазанська 
Г. О.).

Метою  заходу  було  розкрити  суть  трагедії  Бабиного  Яру,  пояснити  її
вплив  на  долю  людства,  формувати  історичну  пам’ять,  викрити
людиноненависницьку  політику  нацизму,  формувати  в  учнів  усвідомлення
того, що мир, життя і злагода між людьми – найвищі на землі цінності.

Юннати здійснили короткий екскурс у роки Другої Світової війни, яка
обернулася  для  Києва,  України  та  всього  світу  низкою  жахливих  подій,
незліченними людськими втратами. Адже Бабин Яр став місцем масових страт
та  поховань,  величезною братською могилою. У ході  виховного заходу діти
переглянули  презентацію,  яка  відображає  моторошні  події  1941  року.  Учні
провели історичні паралелі і зрозуміли, що від рук нацистів загинули не тільки
євреї, цигани, а й українці. При цьому українці розплатилися тисячами життів
за  свій  намір  відновити  незалежну  і  соборну  українську  державу.(Фото  1)
Обговорили долю Олени Теліги, події минулих років, згадали сучасні події на
сході України.
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В знак вшанування пам’яті  загиблим в Бабиному яру,  діти виготовили
голубів та розмістили їх на гілках дерев нашого центру.

Підготувала: керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”  Лілія РАДЗІКОВСЬКА

Обласний семінар «Розвиток творчих здібностей учнів через
експериментально-дослідницьку роботу в учнівському

лісництві»

Про  любов  до  природи  та  значення  лісу  для  життя  можна  говорити
багато.  Проте,  одне практичне заняття  чи навчальна екскурсія  до лісу дасть
вагоміше  розуміння  цінності  лісових  ресурсів  та  усвідомлення  значення
природи в цілому. Тим більше, коли це стосується підростаючого покоління.

Саме  з  метою  поглиблення  знань  і  практичних  умінь  з  проблем 
професійної  спрямованості  учнівської  молоді,  проведення експериментально-
дослідницької  роботи,  23  вересня  2021  року   комунальним  закладом
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»  на  базі  кафедри ботаніки,  лісового  і  садово-паркового  господарства
Інституту  біології,  хімії  та  біоресурсів  ЧНУ  ім.  Ю.  Федьковича  проведено
обласний  семінар  «Розвиток  творчих  здібностей  учнів  через
експериментально-дослідницьку роботу в учнівському лісництві».

В роботі семінару взяли участь керівники учнівських лісництв, керівники
гуртків  лісівничо-дендрологічного  напрямку  закладів  загальної  середньої  та
позашкільної  освіти,  педагоги   Чернівецького  обласного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  Чернівецького  міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Сторожинецького  центру
дитячо-юнацької  творчості,  головний  спеціаліст  науковці  кафедри  ботаніки,
лісового і садово-паркового господарства та фахівці ботанічного саду Інституту
біології,  хімії  та  біоресурсів  ЧНУ  ім.  Ю.  Федьковича,  працівники
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.
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Модератор  семінару,  директор  Чернівецького  ОЦЕНТУМ  Головченко
Людмила Юріївна,  ознайомила учасників заходу із станом та перспективами
розвитку  учнівських  лісництв  в  умовах  децентралізації,  їх   виховних
можливостей,  ролі  в  екологічному,  трудовому,  патріотичному  та
допрофесійному  вихованні.  Звернула  увагу  на  важливість  проведення
дослідницько-експериментальної  роботи  в  даних  об’єднаннях  та  її  ролі  у
підтримці  обдарованої  дитини,  висвітлила  здобутки  юних  лісівників  та  їх
педагогів  на обласному та всеукраїнському рівнях.

Собко Тарас Михайлович, головний спеціаліст Чернівецького обласного
управління  лісового  та  мисливського  господарства,  висвітлив  проблеми
охорони  і  збереження  лісів,  ознайомив  учасників  семінару  з  питаннями
організації співпраці та налагодження ділових контактів учнівських лісництв з
Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства і
його структурними пілрозділами.

Чорней Ілля Ілліч, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри
ботаніки,  лісового  і  садово-паркового  господарства,  Виклюк Марія  Ільківна,
фахівець ботанічного саду  Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ ім. Ю.
Федьковича,  допомогли  педагогам  правильно  зорієнтуватись  в  тематиці  та
методології  виконання  учнівських  науково-дослідницьких  робіт  в  галузі
лісового  господарства,  дендрології,  садово-паркового  мистецтва,  зокрема  в
організації  дослідницької  діяльності  по  вивченню  орхідей  та  інших
червонокнижних  рослин  Буковини,  вивчення  видового  складу  наших
мальовничих  пам’яток  садово-паркового  мистецтва  тощо.  Хлус  Лариса
Миколаївна,  к.б.н.,  доцент,  методист  Чернівецького  ОЦЕНТУМ  провела
майстер-клас   по  оформленню  і  захисту  експериментально-дослідницької
роботи.

Під  час  панельної  дискусії,  учасники  семінару   висловили  надію,  що
взаєморозуміння і співпраця педагогів, науковців та працівників лісової галузі
області  сприятимуть   налагодженню  дієвої  роботи  щодо  функціонування
учнівських лісництв та  створення  дорожньої  карти їх розвитку,  досягненню 
високих результатів.   Вони разом   роблять спільну справу – вирощують ліс і
майбутніх його господарів.

Конференція «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПОЗАШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА

УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»
29  вересня  2021  року  в  Національному  еколого-натуралістичному

центрі учнівської  молоді  МОН  України,  за сприяння  Інституту
проблем виховання  Національної  академії  педагогічних  наук  України,
відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
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«НОВА  УКРАЇНСЬКА  ШКОЛА».  Мета  конференції:  об’єднання  зусиль
науковців та практиків щодо обговорення основних питань функціонування і
розвитку  позашкільної  освіти;  розвиток  сучасних  наукових  підходів  та
інноваційних практик у реалізації завдань позашкільної освіти з урахуванням
політики  держави в  умовах  реалізації  концепції  «Нова  українська  школа»  й
соціокультурних особливостей регіонів; популяризація досягнень позашкільної
освіти;  установлення  професійних  контактів, збагачення  інноваційного
педагогічного досвіду.

«День Позашкілля – 2021». Вітаємо зі святом!

25 вересня 2021 р. освітяни відзначають «День Позашкілля».

Позашкільна освіта займає вагоме місце в системі безперервної освіти і є
невід’ємною й унікальною її ланкою, головна мета якої – створення умов для
розвитку  творчого,  інтелектуального,  духовного  та  фізичного  розвитку  дітей,
учнівської молоді у вільний від навчання час.

Гуртки  еколого-натуралістичного  напряму  допомагають  дитині  у  розвитку
особистості, її самореалізації та професійному самовизначенні.

Саме позашкілля у творчості та натхненні навчає і формує українську юнь, а
тому – цікаво, захопливо, емоційно й корисно.

Кожен педагог-позашкільник – це неповторна особистість, має свій особливий
талант, який заохочує дітей до навчання та творчості.

Саме  у  позашкільному  закладі  вихованці  розвивають  здібності  і  таланти,
формують  патріотичні  почуття,  готуються  до  життя  в  сучасних  умовах,  завдяки
співпраці  з  місцевими органами управління освітою та  об’єднаних територіальних
громад.

Прикладом   позашкільного  закладу,  що  формує  екологічну  культуру  та
свідомість,  любов  до  природи  рідного  краю    є  Тернопільський  обласний  центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  в  якому  1025  вихованців
здобувають позашкільну освіту в таких напрямах:

 Екологічному  (Рослини  –  символи  України,  Юні  друзі  природи,
Дивосвіт навколо нас, Природа рідного краю)
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 Біологічному (Юний хімік)
 Квітникарстві (Юні квітникарі-аранжувальники, Фітодизайн)
 Зоологічному  (Любителі  домашніх  тварин,  Юні  акваріумісти,  Юні

зоологи)
 Аграрному (Юні рослинники, Юні фермери)
 Художньо-естетичному (Писанкарство).

Заклад  виступає  осередком  еколого-просвітницької  та  природоохоронної
роботи з дітьми. Наші педагоги і вихованці – це велика та дружня родина креативних,
талановитих, обдарованих.

Кожного  дня  ми  творчо  підходимо  до  своєї  роботи,  з  повагою та  любов’ю
працюємо з дітьми, плекаємо творчу, інтелектуальну,  духовну і фізично-розвинену
особистість, підтримуємо та розвиваємо юні обдарування.

Шановні  батьки!  Відвідуючи  наш  заклад  ваша  дитина  отримає  можливість
відкрити нові таланти чи розвинути вже існуючі у неї здібності.

Бажаємо міцного здоров’я вихованцям, любові, терпіння і мудрості педагогам,
миру і злагоди Україні!!!

Педколектив обласного екоцентру – учасник ботанічного
параду ,,Засяяла в осінніх барвах Полтавщина”

Педагогічний  колектив  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  взяв  участь  у  ботанічному
параді ,,Засяяла в осінніх барвах Полтавщина”, яке традиційно приурочене до
Дня  міста. Захід  проводився  викладачами  і  студентами  природничого
факультету  Полтавського  національного  педагогічного  університету  ім.  В.Г.
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Короленка.  Наші  колективи  єднає  тісна  багаторічна  співпраця  з  питань
навчання та виховання учнівської молоді.

Усіх  учасників  привітала  декан  природничого  факультету,  доктор
педагогічних  наук,  професор,  член-кореспондент  НАПН  України  Гриньова
М.В.

У  виставці  взяли  участь  студенти  природничого  факультету  та  учні
закладів  загальної  середньої  освіти  міста  Полтави.  На  виставці  були
представлені флористичні композиції та вироби з природних матеріалів. Роботи
учасників  компетентне  журі  оцінювало у  двох номінаціях:  ,,Усі  барви  осені
тобі, Полтаво!” та ,,Дивовижні фантазії природи”.

Після  закінчення  усі  учасники були відзначені  особливими відзнаками
журі  конкурсу.  Нагороди  вручила  декан  природничого  факультету  Марина
Вікторівна  Гриньова. Педагогічний  коллектив  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  нагороджений  грамотою  за
сприяння духовно-моральному вихованню і  формування естетичної  культури
учнівської і студентської молоді.

Проведено І обласний етап Всеукраїнського
зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних

об’єднань
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22  вересня  2021  року  на  базі  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської  обласної  ради  було  проведено  І  обласний
(відбірковий)  етап  Всеукраїнського  зльоту учнівських  виробничих  бригад,
трудових  аграрних  об’єднань  закладів  загальної  середньої  та  позашкільної
освіти, у якому взяли участь члени учнівських виробничих бригад та трудових
загонів із Дубенського,  Сарненського,  Рівненського районів та комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

Збір  сприяв  підвищенню ефективності  роботи  на  шкільних навчально-
дослідних  земельних ділянках,  підготовці  школярів  до  активної  професійної
самореалізації.  Програмою  заходу  передбачено  відкритий  творчий  звіт
учнівських  трудових  аграрних  об’єднань,  презентація  виставки  «Щедрість
рідної землі» та захист науково-дослідницьких робіт.

На  виставку  юні  аграрії  представили  зразки  сільськогосподарської
продукції  за  напрямами:  овочівництво,  садівництво,  бджільництво  та  звітні
матеріали  у  вигляді  банерів,  колекцій,  стендів,  альбомів,  щоденників
дослідницької роботи, фотографій, інформацій, звітів.

Юннати за чисте довкілля!
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23 вересня юннати разом зі своїми керівниками гуртків Закарпатського
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  залюбки  взяли  участь  в
щорічній  міжнародній  екологічній  акції  Всесвітній  день  прибирання
„WorldCleanupDay”  в  Україні,  яка  реалізовується  завдяки  всеукраїнському
молодіжному руху „Let’s do it Ukraine” спільно з міжнародним рухом „Let’s Do
It World”.

Метою акції є формування національної культури чистоти, правильного
поводження з відходами та дбайливого ставлення до довкілля.

Учасники екологічної акції активно працювали під гаслом: „Юннати за
чисте  довкілля!”  Очистили  від  сміття  ділянки  прибережної  смуги  озера
„Кірпічка” в парку Перемоги.

Приємно відмітити, що наш заклад отримав Подяку від президента ГО
„Всеукраїнського молодіжного руху „Let’s do it Ukraine”, за вагомий внесок у
розвиток  молодіжного  волонтерського  руху,  формування  серед  громадян
національної культури чистоти, благоустрою та активну громадську позицію.

Дякуємо  всім  за  старання,  за  плідну  працю  та  активну  участь  у
Всесвітньому дні прибирання!
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Відділ організаційно-масової роботи

Всесвітній день здоров’я довкілля педагоги ЗОЕНЦ
відзначили в „Арніці”

3  вересня  2021  року  педагоги  відділу  екології  та  природоохоронної
роботи Закарпатського екоцентру О. П. Стрічко,  І. С. Катрич завітали у  філію
закладу – „ Арніку ”, щоб провести масово-виховний івент до Всесвітнього дня
здоров’я  довкілля.

Починаючи з 2011 року, люди у всьому світі святкують Всесвітній день
здоров’я  навколишнього  середовища.  Свято  засноване  в  Індонезії  та
відзначається щорічно .

Ініціатором  свята  виступає  Міжнародна  федерація  здоров’я  довкілля  з
метою привернення уваги громадськості до питань навколишнього середовища
та його стану.

Щороку  федерація  оголошує  спеціальну  тему  для  організації  різних
заходів та привернення уваги населення до проблем оточуючого середовища. В
цьому році темою стали “Пандемії”, які сколихнули всю планету (216 країн). За
даними ВООЗ, це не тільки COVID-19, а і пандемія грипу HINI, MERS, ГРВІ,
менінгіт, Ебола та холера.
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Про те, як зберігати чистоту довкілля, правильно сортувати сміття, дбати
про  природу,  розповіла  методистка  відділу  екології  та  природоохоронної
роботи Оксана Павлівна Стрічко.

Педагог  наголосила,  що  джерела  забруднення   бувають  дуже
різноманітні:  серед  них  не  тільки  промислові  підприємства  і  паливно-
енергетичний комплекс,  а  й побутові  відходи,  відходи сільськогосподарської
діяльності (зокрема, тваринництво), транспорту, а також хімічні речовини, які
людина  цілеспрямовано  вводить  до  екосистеми  для  захисту  корисних
продуцентів від шкідників, хвороб і бур’янів. У погіршенні екологічної ситуації
найчастіше звинувачують різноманітні підприємства, які викидають у повітря
шкідливі речовини. Дійсно підприємства найбільше забруднюють навколишнє
середовище, але не тільки вони є винуватцями екологічних проблем. Кожен з
нас вносить свою краплю в цю справу, викидаючи сміття, вирубуючи дерева,
забруднюючи  водойми  хімікатами  тощо.  Тому  і  цей  день  є  прекрасною
нагодою нагадати кожному з нас про необхідність зробити хоча б один крок до
покращення стану довкілля. Кожен з дітей підросте і  візьме за правило інколи
відмовлятися  від  поїздки  на  власному  автотранспорті,  посадити  дерево,  не
залишати  слідів  відпочинку  на  природі  та  інші  шкідливі  звички,  що  її
забруднюють.

Після короткої розповіді про свято, діти переглянули цікаву презентацію,
яку підготувала керівниця гуртків відділу екології та природоохоронної роботи
Ірина  Сергіївна  Катрич.  Вихованці  ще  раз  переконалися,  наскільки
забруднюється  наше довкілля,  що ми,  дорослі,  маємо докласти  всіх  зусиль,
щоб  залишити  нашим  нащадкам   екологічно  чисте  й  здорове  навколишнє
природне середовище.

«Посвята в юннати» в рамках Всеукраїнської акції «День
юного натураліста»

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

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/10/242684104_970400253522893_9010869122322750938_n1025-1024x635.jpg


             Інформаційний бюлетень НЕНЦ
    Номер 7-9, липень, серпень, вересень 2021

29Щорічно,  починаючи з 2008 року, в останній робочий день третього
тижня вересня проводиться Всеукраїнська акція «День юного натураліста» за
сприянням  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН з метою активізації роботи з
учнівською молоддю щодо формування у неї екологічної культури, залучення її
до практичної природоохоронної роботи.

В  рамках  акції  комунальний  заклад  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної проводить захід «Посвята в
юннати».

Привітала зі вступом до юннатівського руху і великої сім’ї любителів та
захисників природи директорка Центру. Ельвіра Вітренко.

Почесні гості заходу Михайло Линецький, голова Херсонської районної
державної адміністрації Херсонської області, Ігор Кравець, голова громадської
організації  «Укарїнська  єдність»,  ветеран  АТО,  Роман  Панасюк  радник
патронатної  служби  Херсонської  обласної  ради,  Павло  Бойко,  декан
Херсонського  державного  аграрно-економічного  університету.  Михайло
Мринський,  декан  агрономічного  факультету  Херсонського  державного
аграрно-економічного університету,  Михайло Растьогін,  заступник директора
Херсонського  фізико-технічного  ліцею Херсонської  міської  ради,  Олександр
Димов,  науковий  співробітник  Інституту  зрошуваного  землеробства,  Лариса
Поліщук,  голова  Херсонської  міської  організації  профспілки,  Валентина
Маломуж,  лікар  УЗД  Херсонської  міської  клінічної  лікарні  ім.  Є.Є.
Карабелиша. відзначили, що велике значення має природоохоронна робота, яку
проводять  юннати,  участь  у  гуртковій  роботі  буде  сприяти  професійному
самовизначенню  та  підтримці  ініціатив,  направлених  на  розвиток  гурткової
демократії та самоврядуванню. Здобувачі освіти мають змогу проявити себе в
науково-дослідних  роботах  на  базі  навчально-дослідної  земельної  ділянки,
навчально-дослідного тваринницького комплексу та теплиці Центру.

Ведучі заходу, вихованці гуртка «Екологічний театр» (керівниця Олена
Олійникова) представили керівників гуртків та напрямки навчання у гуртках. У
2021 році на базі Центру функціонує 37 гуртків таких профілів: екологічний,
біологічний, еколого-естетичний та дослідницький напрями.
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Кульмінацією  заходу  було  прийняття  присяги  любові  до  природи,
урочисте пов’язування галстуків та видання «Посвідчень юного натураліста».

Завершальним  етапом  стала  колективна  висадка  насіння  гіркокаштану
звичайного, ліщини звичайної та дубу звичайного.

Сподіваємося,  що  вихованці  еколого-натуралістичного  центру  у
майбутньому стануть справжніми захисниками довкілля! Бажаємо всім плідної
праці та здобутків у галузі еколого-натуралістичного виховання!
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