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Вступ

Позашкільні навчальні заклади – невід’ємна ланка системи неперервної
освіти.  На  заклади  позашкільної  освіти  покладаються  важливі  функції:
розвиток творчих здібностей дитини, формування її соціально-громадського
досвіду;  виховання  громадянина-патріота  своєї  держави;  задоволення
освітньо-культурних  потреб  вихованців  та  потреб  у  професійному
самовизначенні  і  творчій  самореалізації;  організація  змістовного  дозвілля,
оздоровлення і відпочинку.

Задля досягнення цих завдань колективами позашкільних навчальних
закладів  проводиться  змістовна  організаційно-методична  робота.  Адже
вдосконалення знань, умінь педагога – обов’язкова умова успішного навчання
і виховання дитини.

Мережа  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-
натуралістичного напряму України у 2016 році:

Обласних позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного
напрямку – 18

Обласних комплексних позашкільних навчальних закладів – 5
Районних,  міських  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-

натуралістичного напрямку – 105
Філій  обласних  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-

натуралістичного напрямку – 6 (Полтавська і Закарпатська обл.)
Екологічних  відділів  при  комплексних  позашкільних  навчальних

закладах – 32.
Протягом 2016 року реорганізовано  7  ПНЗ еколого-натуралістичного

напрямку  в  комплексні  (Одеська  область  –  3;  Тернопільська  обл.  –  2;
Полтавська – 1; Харківська – 1).

Область

Обласний
позашкільний

навчальний заклад

Кількість
районних
(міських)

ЕНЦ
(СЮН)

Назва районного/міського еколого-
натуралістичного центру (станції

юних натуралістів)

Волин
ська

Волинський обласний
ЕНЦ

3

Ковельська  міська  станції  юних
натуралістів
Ківерцівський  районний  еколого-
натуралістичний центр
КЗ  «Міський  ЕНЦУМ  Луцької
міської ради»

Вінни
цька

Вінницька обласна
станція юних
натуралістів

5 Бершадська районна СЮН
Гніванська міська СЮН
Уланівська  районна  СЮН
Хмільницького району
Тульчинська районна СЮН



Чечельницька районна СЮН

2 відділи

відділ  еколого-натуралістичної
роботи при Барському районному
центрі  позашкільної  роботи  з
дітьми та молоддю
відділ еколого-натуралістичної 
роботи при Гайсинському 
районному центрі позашкільної 
роботи

Дніпро
петров

ська

Комунальний
заклад освіти

„Дніпропетровськи
й обласний еколого-

натуралістичний
центру дітей та

учнівської молоді”

14 КЗ «Дитячий екологічний центр » 
Кам’янської міської ради

Комунальний заклад “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний 
центр»
Міський еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді виконавчого

комітету Марганецької міської ради
Комунальний позашкільний навчальний

заклад “Станція юних натуралістів” 
м. Павлограда

КПНЗ «Станція юних 
натуралістів» Дніпровської міської
ради
КПНЗ «Станція юних натуралістів
№2» Дніпровської міської ради
ЕНЦ «Енергія» м. Жовті Води

КПНЗ «Станція юних натуралістів
Жовтневого району» м. Кривого 
Рогу

Верхньодніпровський районний 
ЕНЦДУМ
КЗ «Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Дніпровського 
району
КЗО «Магдалинівська районна 
СЮН»
КПНЗ «Павлоградський районний
ЕНЦДУМ»
КПНЗ «Станція юних 
натуралістів» Царичанської 
районної ради



1 відділ

еколого-натуралістичний відділ 
при комплексному позашкільному
закладі «Криничанський районний
центр учнівської молоді»

Донець
ка

Донецький
обласний еколого-
натуралістичний

центр
(м.Краматорськ)

5

Марїнська районна СЮН

Добропільський РЕНЦУМ
Донський ЕНЦУМ Волноваського 
району
КПНЗ РСЮН Покровської 
райради
Великоновосілківська РСЮН

Житом
ирська

Житомирський
обласний центр

еколого-
натуралістичної

творчості учнівської
молоді

4

Житомирська районна СЮН
Радомишльська районна СЮН

Чуднівська районна СЮН

Центр позашкільної освіти 
м.Коростень

1
відділен

ня

відділення еколого-
натуралістичного напряму Центру
позашкільної освіти ім. 
О.Разумкова м. Бердичева

Закар
пат
ська

Закарпатський
обласний еколого-
натуралістичний
центр учнівської

молоді

3

Виноградівський районний ЕНЦ

Хустська районна СЮН

Тячівський районний ЕНЦ

3 філії Філія «Нарцис»
Філія «Едельвейс»
Філія «Арніка»

Запорі
зька

Запорізький
обласний центр

еколого-
натуралістичної

творчості учнівської
молоді

3
Бердянська міська СЮН
Мелітопольський ЦЕНТУМ
Запорізький міський дитячий 
ботанічний сад

1 відділ
відділ еколого-натуралістичної 
творчості при КПЗ ЦДЮТ 
м.Токмак

Івано-
Франк
івська

Івано-Франківський
обласний еколого-
натуралістичний
центр учнівської

молоді Івано-
Франківської ОР

5 Богородчанський районний 
ЦЕНТУМ
Городенківська районна СЮН
Надвірнянський районний 
ЕНЦДЮ
Снятинська районна СЮН



Івано-Франківська міська дитяча 
екологічна станція

Київс
ька

Еколого-
натуралістичний
відділ КЗ КОР

«Центр творчості
дітей та юнацтва

Київщини»

6

Васильківська міська станція 
юних натура
Станція юних натуралістів 
м.Фастів
Комунальний заклад Таращанської
районної ради «Таращанська 
районна станція юннатів»
Станція юних натуралістів м. Біла 
Церква
Дитячий естетико-
натуралістичний центр ,,Камелія” 
м. Бровари
Фастівська районний еколого-
етнографічний центр

1 відділ
Еколого-натуралістичний відділ 
Ірпінського центру позашкільної 
освіти

Кірово
град
ська

Комунальний заклад
«Кіровоградський

обласний центр
еколого-

натуралістичної
творчості учнівської

молоді»

2

Світловодська міська СЮН

Новоархангельська районна СЮН

Луган
ська

Сєвєродонецький
міський ЦЕНТУМ

1
Рубіжанська міська СЮН

Львів
ська

КЗ ЛОР
«Львівський

обласний центр
еколого-

натуралістичної
творчості учнівської

молоді»

5

Львівський міський дитячий ЕНЦ

ЦЕНТУМ м. Червонограда
Дрогобицький районний ЕНЦ

Стрийська міська СЮН
Бориславська міська СЮН

4 відділи Еколого-натуралістичний відділ 
КЗ «Центр позашкільної освіти м. 
Самбора»

Еколого-натуралістичний відділ 
БДЮТ Франківського району 
м. Львова
Стебницький Будинок художньо-
естетичної творчості учнівської 
молоді



Великомостівський центр 
творчості та дозвілля

Мико
лаївсь

ка

Миколаївський
обласний еколого-
натуралістичний
центр учнівської

молоді

3

Міська СЮН м. Миколаєва
Первомайська міська СЮН

Новоодеська районна СЮН

Одесь
ка

Еколого-
натуралістичний 
підрозділ Одеського
обласного 
гуманітарного 
центру 
позашкільної освіти
та виховання

5

ЦЕНТУМ Чорноморської міської 
ради
КПНЗ Одеський еколого-
натуралістичний центр «Афаліна»
Подільська міська СЮН

Ренійська  районна  станція  юних
натуралістів

Ізмаїльська міська СЮН

7 відділів

Еколого-натуралістичний відділ 
КПНЗ «Одеський ЦДЮТ 
«Промінь»,
Малиновський район, 
м. Одеса
Еколого-натуралістичний відділ 
комунального закладу «Міський 
Центр дитячої творчості» м. 
Білгород-Дністровський
Еколого-натуралістичний відділ 
Арцизького ЦДЮТ , Арцизького 
району
Еколого-натуралістичний відділ 
Балтськогого комунального 
закладу «Центр дитячої 
творчості» 
Балтської міської ради              
Еколого-натуралістичний відділ 
Березівського райЦДЮТ
Еколого-натуралістичний відділ 
Болградського  районного ЦДЮТ
Еколого-натуралістичний відділ 
Подільського
ЦДЮТ Подільського
району

9 Карлівська районна СЮН



Полта
вська

Полтавський
обласний еколого-
натуралістичний
центр учнівської

молоді

Кременчуцький міський ЕНЦУМ

Миргородський міський ЦЕНТУМ
Миргородська районна СЮН

Новосанжарська районна СЮН
Пирятинська районна СЮН

Лубенська міська станція юних 
техніків та натуралістів
Лохвицький міський ЕНЦУМ

Чорнухинська районна СЮН

3 філії

Шишацька філія ПОЕНЦУМ

Кобеляцька філія ПОЕНЦУМ

Філія ПОЕНЦУМ у Полтавському
районі

2 відділи

Полтавський міський центр 
позашкільної освіти
ПНЗ «Центр дитячої та юнацької 
творчості» Горішньоплавнівської 
міської ради

Рівне
нська

КЗ «Станція юних
натуралістів» РОР

1

КЗ «Станція юних натуралістів» 
Радивилівської районної ради 
Рівненської області

Сумсь
ка

Еколого-
натуралістичний

відділ КЗ
«Обласний центр

позашкільної освіти
та роботи з

талановитою
молоддю» СОР

6

Великописарівська районна СЮН
Конотопська СЮН Конотопської 
міської ради

Кролевецька районна СЮН

КО Шосткинська міська СЮН

Сумський міський ЦЕНТУМ
Ямпільська районна СЮН

5 відділів відділ екологічної роботи та 
сільськогосподарського 
дослідництва КПНЗ Білопільської 
районної ради «Центр дитячої та 
юнацької творчості»
еколого-натуралістичний відділ 
Глухівського міського центру 
позашкільної освіти



натуралістсько-краєзнавчий відділ
КЗ Путивльської районної ради 
Районний центр позашкільної 
роботи
еколого-натуралістичний відділ 
Лебединського районного будинку
дитячої та юнацької творчості
еколого-натуралістичний відділ 
Роменського міського центру 
позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю

Терно
пільсь

ка

Тернопільський
обласний центр

еколого-
натуралістичної

творчості учнівської
молоді

3

Зборівський районний ЦЕНТУМ

Козівський дитячий парк «Лісова 
пісня»
Скала-Подільський дитячий парк 
Борщівського району

Харкі
вська

Еколого-
натуралістичний

відділ КЗ
«Харківський

обласний палац
дитячої та юнацької

творчості»

4

Покотилівська СЮН Харківської 
районної ради
Лозівська СЮН Лозівської міської
ради
Балаклійська СЮН Балаклійської 
районної ради
Сахновщинська СЮН 
Сахновщинської районної ради

Херсо
нська

КЗ «Центр еколого-
натуралістичної

творчості учнівської
молоді» ХОР

6

Новокаховська міська СЮН
Каховська районна СЮН
Голопристанська районна СЮН
Генічеська районна СЮН

Білозерська районна станція юних
натуралістів

Новотроїцька районна СЮН

Хмель
ниць

ка

Хмельницький
обласний центр

еколого-
натуралістичної

творчості учнівської
молоді

4

Шепетівський МЕНЦУМ
Славутський МЕНЦ
Кам’янець-Подільське навчально-
виховне об’єднання ХОНЦУМ
КЗ «СЮН» Дунаєвецької районної
ради

Черка
ська

КЗ «Черкаський
обласний центр

роботи з
обдарованими

3
Уманський міський ЦЕНТУМ
Шполянська районна СЮН
Черкаська районна СЮН

7 відділів Екологічний відділ 
Чорнобаївського БДЮТ



дітьми Черкаської
обласної ради»

Екологічний відділ Золотоніського
БДЮТ

Екологічний відділ 
Звенигородського БДЮТ

Екологічний відділ Жашківського 
БДЮТ

Екологічний відділ Смілянського 
міського БДЮТ

Екологічний відділ Корсунь-
Шевченківського БДЮТ

Екологічний відділ Смілянського 
райБДЮТ

Черніве
цька

КЗ «Чернівецький
обласний центр

еколого-
натуралістичної

творчості учнівської
молоді»

3

ЕНЦ дітей та юнацтва 
Заставнівської районної ради
Сторожинецький районний 
ЕНЦУМ
Міський ЦЕНТУМ Чернівецької 
міської ради

1
Лабора
торія

Творча лабораторія еколого- 
натуралістичного напрямку 
Кіцманського районного БДТ

Чернігів
ська

КЗ «Чернігівська
обласна станція юних

натуралістів»
1

Центр екологічної освіти на базі 
Ядутинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Борзнянського району

І. МЕТОДИЧНА РОБОТА

1. Інформаційно-аналітична робота

Інформаційно-аналітична  робота  закладу  передбачає  збір  інформації
про  інновації  у  сучасній  педагогіці,  узагальнення  і  трансляцію
перспективного  педагогічного  досвіду,  інформаційне  та  довідково-
бібліографічне  забезпечення  навчальних  закладів,  випуск  інформаційно-
методичних  матеріалів. Інформаційно-аналітична  робота  забезпечує
управління педагогічним процесом, спрямована на підвищення педагогічної
майстерності  керівників гуртків, з одного боку, і якості навчально-виховного
процесу  –  з  іншого.  Кількість  проведених виїздів,  семінарів,  конференцій,
консультацій  та інших заходів наведені у таблиці.

Кількість проведених виїздів, семінарів, конференцій, консультацій



№
з/п

        Область Кількість проведених заходів

виїзди
Майсте
р-
класи

Семінар
и,
семінар
и-
практик
у-ми,
тренінг
и

Конфер.
, круглі 
столи, 
ін. 
форми 
методи
ч.
роботи

Консуль
-
тації

1. Волинська 22 8 10 2 125
2. Вінницька 20 22 26 13 1300
3 Дніпропетровськ Не

вказано
29 57 41 439

4. Донецька 60 26 44 39 1225
5. Житомирська 21 5         6  5 143
6. Закарпатська      17 42 23 17 211
7. Запорізька 21 4 9 7 530
8 Івано-Франківськ 1 5 12 2 414
9 Київська 20 10 5 17 26
10 Кіровоградська 13          3 Не

вказано
Не
вказано

11 Луганська 
(Сєвєродонецьк)

- - - - -

12. Львівська 19 83 37 34 700
13. Миколаївська Не

вказано
28 14 11 345

14. Одеська Не
вказано

13 9 7              425

15. Полтавська 103 102 173 31 1247

16. Рівненська 14 26 19 7 Не
вказано

17. Сумська 17 21 2 7 Не
вказано

18.
19.

Тернопільська
Харківська 4

54
30

6
9

10
2

 
Не
вказано

20. Херсонська Не
вказано

21 29 5 1

21. Хмельницька Не
вказано 

4 11 3 Не
вказано

22. Черкаська Не
вказано

7 7 4 Не
вказано

23. Чернівецька 70 25 3 6 140

24. Чернігівська Не
вказано

23 7 8 293

Основними завданнями інформаційно-аналітичної  роботи  Вінницької
обласної  станції  юних натуралістів у  2016  році  були:  моніторинг



професійної  діяльності  педагогів;  робота  над  науково-методичною
проблемою  закладу;  застосування  інноваційних  технологій  у  здійсненні
навчально-виховного   процесу;  вивчення  та  популяризація  педагогічних
інновацій,  продовження робіт   експериментально-методичних майданчиків;
здійснення  кваліфікованого  методичного  супроводу,  надання  методичної
допомоги  педагогам  області  в  організації  еколого-натуралістичної,
природоохоронної, експериментально-дослідницької роботи.

Протягом  минулого  року  працівниками  відділу  інформаційно-
методичної  роботи  здійснено  виїзди  в  20  районів  області  та  вивчено
перспективний досвід роботи закладів освіти. За звітний період проведено:
семінарів  -  26,  майстер-класів  -  22,  практикумів  -  13,  надано  1300
консультацій з різних напрямків еколого-натуралістичної роботи.

Основою  навчально-методичної  роботи  є  аналітико-діагностична  та
прогнозуюча  функція.  З  цією  метою  у  закладі  працює  інформаційно-
методичний стаціонар, ведуться методичні циклограми, індивідуальні картки
участі  кожного   педагога  в  методичній  роботі,  проводяться  різноманітні
педагогічні та  психологічні тренінги, анкетування, тестування.

Важливою  складовою  методичної  роботи  Волинського еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді є  аналітична  діяльність.
Впродовж року методисти опрацьовували,  систематизували інформацію про
проведені  заходи,  ознайомлювали  педагогічних  працівників  позашкільних
навчальних  закладів,  вчителів  шкіл  із  науково-методичною  літературою,
нормативно-правовими документами. Протягом року було  підготовлено ряд
аналітичних матеріалів: аналітичні довідки про стан природоохоронної роботи
у навчальних закладах Горохівського  та  Володимир-Волинського  районів;
інформаційно-методичний  матеріал  про  проведення  обласної  заочної
біологічної  школи;  інформаційно-методичні  матеріали  про  проведення
обласних  етапів  Всеукраїнських  конкурсів,  аналітична  довідка  про
результативність діяльності педагогічних працівників, які атестуються.

Усього  підготовлено  29  інструктивно-методичних  та  інформаційно-
аналітичних матеріалів. У 2016 році проведено 10 семінарів-практикумів, 8
майстер-класів,  інших  методичних  заходи (конференцій,  «круглих  столів»,
методоб’єднань для вчителів природничих дисциплін тощо) – 2. Проведено
22  виїзди  в  райони,  надано  125  консультацій  з  різних  питань  еколого-
натуралістичної роботи.

Дніпропетровська область
У  2016  році  позашкільними  навчальними  закладами  еколого-

натуралістичного  напряму  області  проведено  48  семінарів-практикумів,  9
тренінгів,  29  майстер-класів,  9  «круглих  столів»,  20  методоб’єднань  для
вчителів  природничих  дисциплін,  інших  форм  методичної  роботи  –  13,
надано 439 консультації.

Працівники методичної ланки Дніпропетровського обласного еколого-
натуралістичного  центру  дітей  та  учнівської  молоді проводять  значну
інформаційно-аналітичну  діяльність  за  еколого-натуралістичним  напрямом
позашкільної  освіти  відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних



організаційно-масових  заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю,  Плану
навчальних семінарів для педагогічних працівників ПНЗ Міністерства освіти
і  науки  України,  розпорядчих  документів  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  департаменту  освіти  і  науки
облдержадміністрації.  Важливу  інформаційно-аналітичну  функцію
виконують організаційні та аналітичні накази по кожному масовому заходу.
За  звітний період Центром  проведено:  семінарів  -,  тренінгів  –  ,  майстер-
класів - , практикумів - , надано _ консультацій з різних напрямків еколого-
натуралістичної роботи.

Для організації  оперативної звітності  стосовно участі  закладів освіти
міст  і  районів  в  масових  і  методичних  заходах  на  початку  кожного
календарного  року працівниками КЗО “ОЕНЦДУМ” готується  циклограма
подання  звітних  матеріалів  за  еколого-натуралістичним  напрямом
позашкільної освіти.

З метою оцінки стану позашкільної еколого-натуралістичної роботи на
місцях, надання якісної методичної допомоги щодо інформування педагогів з
основними  вимогами  до  проведення  профільних  масових  і  методичних
заходів  обласного,  всеукраїнського  та  міжнародного  рівня  методичними
працівниками закладу проводяться методичні виїзди в заклади освіти міст і
районів. За підсумками кожного методичного виїзду готуються аналітично-
інформаційні довідки стосовно стану того питання, що перевірялося під час
виїзду.

Найважливішу  інформаційно-аналітичну  функцію  виконує  створений
КЗО  “ОЕНЦДУМ”  обласний  еколого-натуралістичний  сайт
dneprunnat@ukr.net, який на сьогодні є єдиним обласним освітнім сайтом,  
де висвітлюється вся інформація про стан позашкільної екологічної освіти в
навчальних  закладах  міст  і  районів,  проведення  масових  заходів  еколого-
натуралістичного  профілю  (анонси,  листи,  накази  організаційні  по
проведенню та аналітичні по підсумках проведення масових заходів тощо). 

За підсумками кожного проведеного методичного або масового заходу
працівниками  методичного  кабінету  закладу  готуються  інформаційно-
аналітичні довідки, які розміщуються на сайтах департаменту освіти і науки,
на власному сайті та на сайті НЕНЦ в рубриці “Електронна газета”.

Найактуальнішою  функцією  методичної  служби  Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру в поточному році, через втрату
більшості нормативної та ділової документації, методичних та інформаційно-
аналітичних матеріалів, стала інформаційно-аналітична функція. За 2016 рік
були частково відновлені втрачені  документи,  створені  нові банки даних з
різних  напрямів  еколого-натуралістичної  освіти  в  позашкільних   та
загальноосвітніх закладах Донецької області. 

На  оновленому  сайті  обласного  Центру  створено  інформаційно-
методичний електронний ресурс «Методичні та нормативні документи», де
розміщуються  навчальні  Програми,  методичні  рекомендації,  накази  та
інструктивні матеріали Департаменту освіти, ДОЕНЦ, НЕНЦ, Положення та
умови  Всеукраїнських  і  обласних  конкурсів,  протоколи,  аналітичні



інформації. Для зберігання необхідної інформації в т.ч.  методичних, звітних
та  аналітичних  матеріалів  педагогами обласного Центру  використовуються
«хмарні сервіси» такі як «Googledrive».

Аналітична  функція  методичної  служби  Центру  спрямована  на
вивчення  стану  методичної  та  навчально-виховної  діяльності  в  еколого-
натуралістичних  позашкільних  закладах,  визначення  рівня  еколого-
натуралістичної  освіти  в  регіонах,  а  також  означення  засобів,   які
сприятимуть  більш  ефективному  проведенню  вищезазначеної  діяльності  в
освітніх закладах області.

Ці  матеріали  узагальнюються  та  аналізуються.  Протягом  2016  року
методичною службою Центру було підготовлено 84 аналітичних інформацій
та звітів для Департаменту освіти,  Донецької облдержадміністрації, НЕНЦ,
інших  державних  організацій  з  якими  співпрацює  заклад.  У  2016  році
проведено  44 семінари-практикуми, 26 майстер-класів, 39 інших методичних
заходів (конференцій,  «круглих  столів»,  методоб’єднань  для  вчителів
природничих  дисциплін  тощо),  надано  1225  консультацій,  проведено  60
виїздів у райони області. 

Житомирського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді  полягає у проведенні аналітичних досліджень
про  стан  системи  еколого-натуралістичної  освіти  учнівської  молоді,
виявлення і  підтримка обдарованих дітей та молоді,  пропаганду досягнень
сучасної науки, інноваційних педагогічних технологій у сфері позашкільної
освіти еколого-натуралістичного спрямування. За звітний період проведено:
семінарів  -  6,  майстер-класів  -  5,  інших  форм  методичної  роботи  –  5,
здійснено  21  виїзд  у  райони  області.,  надано  147  консультацій  з  різних
напрямків еколого-натуралістичної роботи.

Основою інформаційно-аналітичної роботи є  нормативні й розпорядчі
документи,  методичні  матеріали;  результати  навчально-виховного  процесу,
результати  внутрішнього  контролю  за  різними  ділянками  навчально-
виховного процесу. 

Матеріали, зібрані та систематизовані в комп’ютері використовуються
при підготовці та проведенні педрад, нарад, семінарів, створенні аналітичних
матеріалів. 

Аналіз  якості  знань,  умінь  та  навичок  учнів  в  гуртках  відділення
еколого-натуралістичного  напряму  Центру  позашкільної  освіти  імені
О.  Разумкова  м.  Бердичева  здійснювався  на  основі:  відвідування  занять
гуртків;  проведення  тестових  завдань  та  контрольних  теоретичних  зрізів
знань; самоаналізу роботи керівників гуртків. 

Важливою складовою методичної  роботи  Закарпатського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді є  інформаційно-
аналітична  діяльність.  Протягом  звітного  періоду  методичний  склад
здійснював  відбір  і  систематизацію  інформації,  організовував  оперативне
ознайомлення педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів з
науково-методичною  інформацією,  нормативно-правовими  документами,
організовували  своєчасне  надходження  необхідної  інформації.  З  метою



аналізу  змісту,  форм  і  методів  педагогічної  діяльності  були  проведені
методичні дні. Протягом навчального року провели 8 засідань. У 2016 році
проведено  23 семінарів-практикумів,  42 майстер-класів,  інших методичних
заходи (конференцій,  «круглих  столів»,  методоб’єднань  для  вчителів
природничих дисциплін тощо) – 17. Проведено 217 виїзди в райони, надано
211 консультацій з різних питань еколого-натуралістичної роботи.

Методичними  працівниками  ЗОЕНЦ  підготовлено  інформаційно-
аналітичні  матеріали  для  департаменту освіти  і  науки  Закарпатської  ОДА,
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  про  головні  напрями
еколого-натуралістичної  роботи   в  області.  З  метою  виявлення  творчо
працюючих  педагогічних  працівників,  пошуку  інноваційних  ідей  та
технологій щодо покращення навчально-виховного процесу створено „Банк
даних педагогічних ідей”.

Для  інформування  всіх  учасників  навчально-виховного  процесу  про
події  в  закладі  широко  використовувалися  можливості  Інтернет-сторінки
сайту  ЗОЕНЦ,  зокрема  на  сайт  підготовлено  та  подано  56  інформаційно-
методичних матеріалів.
З  метою  виявлення  творчо  працюючих  педагогічних  працівників,  пошуку
інноваційних  ідей  та  технологій  щодо  покращення  навчально-виховного
процесу створено „Банк даних педагогічних ідей”.

Для  інформування  всіх  учасників  навчально-виховного  процесу  про
події  в  закладі  широко  використовувалися  можливості  Інтернет-сторінки
сайту  ЗОЕНЦ,  зокрема  на  сайт  підготовлено  та  подано  56  інформаційно-
методичних матеріалів.

Інформаційно-аналітична діяльність методичної служби Запорізького
обласного еколого-натуралістичного центру  у 2016 році була спрямована
на  формування  банку  інформаційно-методичної,  нормативно-правової,
науково-методичної,  психолого-педагогічної  інформації,  що  сприяло
ефективному  використанню  зібраних  матеріалів  у  практичній  роботі,
допомагає педагогам орієнтуватися у методичних надбаннях. Проведено  9
семінарів-практикумів,  4  майстер-класи,  7  інших  методичних  заходів
(конференцій,  «круглих столів»,  методоб’єднань для вчителів  природничих
дисциплін  тощо),  надано  530  консультацій,  здійснено  21  виїзд  в  райони
області. 

Методисти  Запорізького  обласного  ЦЕНТУМ  працювали  над
поповненням  банку  даних  з  різних  напрямів  розвитку  еколого-
натуралістичної  освіти  в  області,  діяльності  позашкільних  еколого-
натуралістичних закладів: про кращі  учнівські екологічні об’єднання, наукові
товариства  учнів,  навчально-дослідні  земельні  ділянки,  шкільні  лісництва
тощо.  Постійно  корегувалась  карта  осередків  еколого-натуралістичної
діяльності в області та поповнювався сайт Центру.

Методична  служба  ЗОЦЕНТУМ  протягом  року  постійно  надавала
аналітичну інформацію про результати участі у конкурсах і акціях та стану
всіх  напрямків  еколого-натуралістичної  роботи  школярів  та  науково-



дослідницької роботи учнівської молоді  у регіоні. Щорічно за результатами
моніторингу участі  методичною службою ЗОЦЕНТУМ визначався  рейтинг
районів/міст області. 

Проведення рейтингової оцінки екологічної роботи регіонів області та
аналіз  участі  школярів закладів освіти у різноманітних заходах дали змогу
учасникам визначити  рівень  роботи  свого колективу, виправляти  недоліки,
використовуючи зауваження і рекомендації. Належний методичний супровід
сприяв перемозі юних запорізьких дослідників-екологів не тільки в обласних
етапах   різноманітних  всеукраїнських  конкурсів,  а  й  в  очних  і  заочних
всеукраїнських конкурсах.  

Поповнено  банк  даних  обласної  картотеки  передового  педагогічного
досвіду  з  питань  організації  еколого-натуралістичної  позаурочної  та
позашкільної роботи.

Уся  інформаційно-аналітична  робота  в  Івано-Франківському
обласному  еколого-натуралістичному  центрі  учнівської  молоді
побудована на основі діагностики (анкетування керівників гуртків),  аналізу
відвіданих занять, виховних заходів. За звітний період проведено: семінарів -
12, майстер-класів - 5, надано 414 консультації з різних напрямків еколого-
натуралістичної роботи.

Організація  ефективної  інформаційно-аналітичної  роботи  у
позашкільних  навчальних  закладах  набуває  підвищеного  соціального
значення,  адже вона  сприяє  розв’язанню проблеми  оптимізації  навчально-
виховної  роботи  в  позашкільному  освітньому  просторі,  розробленню  та
впровадженню інноваційних навчально-виховних методик і технологій.

Серед  безлічі  чинників,  що  впливають  на  процес  інновацій  у
позашкільному закладі,  можна виділити один із головних – педагога.  Тому
постійно  приділяється  увага   рівню  його  фахового  росту,  розвитку,
саморозвитку,  самоаналізу  своєї  діяльності.  Все  це  досягається  через
створену систему моніторингу діяльності педагогічних працівників в період
атестації та у міжатестаційний період. Протягом декількох років упроваджено
технологічну  модель  оцінювання  навчально-виховної  діяльності  керівника
гуртка,  таблицю  рейтингу  діяльності  педагогів,  враховується  при  цьому
участь у конкурсах, виставках, акціях.

Протягом 2016 року методична робота була спрямована на реалізацію
проблемного  питання  закладу:  «Удосконалення  координаційної,
інформаційно-методичної роботи еколого-натуралістичного спрямування». 

Щороку поповнюється інформаційний банк даних з проблем організації
методичної роботи в позашкільному закладі, формуванню здорового способу
життя, роботи шкільних лісництв, організації дослідницької роботи, еколого-
природоохоронної,  народознавчої  роботи,  інновацій  в  позашкіллі,
нетрадиційних форм гурткової роботи. 

У КЗ «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» ведеться робота
з  обміну  досвідом  директорів  позашкільних  навчальних  закладів  області
«Управління  процесом  інноваційного  розвитку  сучасного  позашкільного
навчального  закладу»,  діє  регіональна  творча  група  керівників  гуртків



соціально-реабілітаційного  напряму  позашкільних  навчальних  закладів
області,  проведено семінар-практикум  для  директорів  позашкільних
навчальних закладів «Розвиток творчої обдарованості особистості в умовах
сучасного  позашкільного  навчального  закладу».  Відбулися інструктивно-
методична нарада для координаторів районних та міських органів учнівського
самоврядування  «Сучасні  інтерактивні  технології  організації  і  змісту
діяльності  з  лідерами  органів  учнівського  самоврядування»,  вебінар  для
заступників  директорів,  методистів  позашкільних  навчальних  закладів
«Інформаційна компетентність  як  умова професійної  мобільності  педагогів
сучасного  позашкільного  навчального  закладу».  З  метою  популяризації
інформаційної  відкритості,  доступності  сайтів  позашкільних  навчальних
закладів  області,  наповнення  методико-педагогічним  контентом проведено
обласний  конкурс-захист  веб-сайтів  відділів,  управлінь
освіти,районних,міських  методичних  кабінетів  та  навчальних  закладів
(номінація  «Позашкільний  навчальний  заклад»),  проведено  обласний  етап
Всеукраїнського  конкурсу  майстерності  педагогічних  працівників
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості».

Протягом 2016 року методичні працівники інформаційно-методичного
відділу  Кіровоградського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді здійснювали  відбір  і  систематизацію
інформації,  організовували  ознайомлення  педагогічних  працівників
позашкільних  навчальних  закладів  з  нормативно-правовими  документами,
сформували  банк  інформаційно-методичної,  психолого-педагогічної
інформації,  яка  сприяла  ефективному  використанню зібраних  матеріалів  у
практичній  роботі  та  допомогла  педагогам  орієнтуватися  в  методичних
надбаннях. За звітний період методичними працівниками було підготовлено
низку  аналітико-інформаційних  матеріалів  для  управління  освіти,  науки,
молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, зокрема:
інформаційно-аналітичну довідку до наказу управління освіти, науки, молоді
та спорту Кіровоградської  обласної державної адміністрації «Про підсумки
обласного  конкурсу  «Вчимося  досліджувати  та  охороняти  природу»;
інформаційні матеріали про літнє та зимове оздоровлення дітей у 2016 році в
системі  позашкільних  навчальних  закладів  Кіровоградської  області;
інформаційно-аналітичні  довідки про підсумки участі  школярів в обласних
етапах  всеукраїнських  конкурсів.  У  2016  році  проведено   3  семінари-
практикуми,  майстер-класи,  інші  методичні  заходи (конференції,  «круглі
столи» тощо). 

Працівники  інформаційно-методичного  відділу  протягом  звітного
періоду  визначили рейтинг позашкільних закладів Кіровоградської області за
результатами  участі  вихованців  та  учнів  позашкільних  і  загальноосвітніх
навчальних  закладів  у  обласних,  всеукраїнських  та  міжнародних  очно-
заочних масових заходах еколого-натуралістичного спрямування у 2016 році.

Педагоги  Сєвєродонецького  міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Луганської  області
показують приклади активної самоосвіти, знайомляться з новими освітніми



технологіями, оволодівають  інтерактивними формами роботи, обмінюються
досвідом на семінарах, заняттях методичних об’єднань, на сторінках фахових
газет і журналів, при проведенні майстер-класів  тощо.  Центр відзначається
сильним творчим потенціалом педагогічних кадрів, який примножує успіхи
педагогів  у  вирішенні  завдань  формування  світоглядних  відношень  з
природою,  підготовки  дитини  до  самостійної  діяльності,  розвитку  її
мислення, культури, патріотичного ставлення до рідного краю.

Тому головне у методичній роботі позашкільного закладу – надання
систематичної,  своєчасної  достатньої   практичної  допомоги  педагогу  на
основі інформаційно-аналітичної роботи.

Зроблено  аналіз  впровадження  інноваційних  освітніх  технологій  та
перспективного  педагогічного  досвіду.  Аналіз  показав,  що  у  закладі
проводиться моніторинг готовності до використання інноваційних технологій
у навчально-виховному процесі. Упроваджувалося розвивальне, особистісно
зорієнтоване  навчання,  проектна  технологія,  інформаційно-комунікаційні,
ігрові  та  інтерактивні  технології.  Організовано  проведення  моніторингу
професійної педагогічної майстерності керівників гуртків.

Однією із  складових  методичної  роботи  КЗ  «Львівський  обласний
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді» є
інформаційно-аналітична діяльність.  Протягом звітного періоду працівники
закладу  готували  інформації,  аналітичні  довідки,  інформаційно-методичні
матеріали  та  забезпечували  своєчасне  надходження  їх  до  Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  департаменту  освіти  і
науки,  департаменту  екології  та  природних  ресурсів  Львівської  ОДА,
управлінь, відділів освіти районів та міст обласного значення, територіальних
громад,  загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів  області.  За
звітний  період  проведено:  семінарів,  тренінгів  –  37,  майстер-класів  -  83,
конференцій,  круглих  столів  тощо –  34,  надано  700  консультацій  з  різних
напрямків еколого-натуралістичної роботи.

У  2016  році  педагогічні  працівники  КЗ  ЛОР  «ЛОЦЕНТУМ»
підготували:  інформаційні  матеріали  про  стан  позашкільних  навчальних
закладів  еколого-натуралістичного  напряму  у  Львівській  області;
інформацію  про  організацію  та  проведення  літнього  відпочинку  і
оздоровлення  дітей  та  підлітків  у  2016  році;  про  лісові  господарства
Львівської  області;  електронну  презентацію  діяльності  позашкільних
навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму.

Протягом року підготовлено та надіслано в управління, відділи освіти
районів  та  міст, загальноосвітні  та  позашкільні  навчальні  заклади  області:
інформаційні  листи  щодо  проведення  обласних,  Всеукраїнських  і
Міжнародних  еколого-натуралістичних  конкурсів,  проектів,  виставок,
природоохоронних,  акцій,  операцій  -  71;  інформаційно–аналітичні  довідки
про  підсумки  проведення  масових   заходів  –  44;  доповідні  записки  про
еколого-натуралістичну  роботу  в  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних  закладах  15  районів,  міст  Борислав,  Дрогобич,  Стрий,
Червоноград. Інформацію про події в КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» висвітлювали



на сайтах Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
(5)  департаменту  освіти  і  науки  Львівської  ОДА  «Освітній  портал
Львівщини» (68), сайті КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» та на сторінці ЛОЦЕНТУМ в
соціальної  мережі  «Фейсбук»,  на  сторінках  інформаційного  бюлетеня
НЕНЦу. Здійснено 19 виїздів у райони області.

У  річному  звіті Миколаївського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  питання інформаційно-
аналітичної  роботи  в  закладі  не  висвітлено.  У  2016  році  проведено  14
семінарів-практикумів,  28  майстер-класів,  інших  методичних  заходів
(конференцій,  «круглих столів»,  методоб’єднань для вчителів  природничих
дисциплін тощо) – 2. 

Збір,  обробка,  використання  та  передача  інформації  є  невід'ємним
елементом  успішної  діяльності  еколого-натуралістичного  підрозділу
Одеського  обласного  гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання.  Організація  постійно  діючого  інформаційно-аналітичного
моніторингу участі учнів закладів освіти районів області у заходах еколого-
натуралістичного  напряму,  результативність  та  своєчасне  відображення
основних  змін  в  ситуації,  є  стимулом  щодо  залучення  закладами  освіти
школярів до еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти.
Протягом  звітного  періоду  методисти  еколого-натуралістичного  підрозділу
Центру  здійснювали  відбір  і  систематизацію  інформації,  організовували
оперативне ознайомлення вчителів,  педагогічних працівників позашкільних
навчальних  закладів  з  науково-методичною  інформацією,  нормативно-
правовими документами, організовували своєчасне надходження необхідної
інформації.  Завідувачами  відділів  та  методистами  підготовлено  низку
аналітично-інформаційних  матеріалів  участі  учнів  Одеської  області  в
обласних  заходах  для  Департаменту  освіти  і  науки  Одеської  обласної
державної адміністрації, зокрема:інформаційно-аналітичні довідки про стан
екологічної освіти і  виховання;  щодо участі  учнівської молоді у обласному
заочному  етапі  Всеукраїнського  конкурсу  досягнень  юних  зоологів  і
тваринників;  участі  учнівської  молоді  в  обласному  етапі  Всеукраїнського
зльоту  учнівських  виробничих  бригад,  трудових  аграрних  об’єднань;
учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів; в
обласній  сесії  Дитячого  Екологічного  Парламенту;  в  обласному  етапі
Всеукраїнського конкурсу учнівських колективів екологічної просвіти «Земля
–  наш  спільний  дім»;  щодо  участі  учнівської  молоді  в  обласних  етапах
Всеукраїнських  конкурсів,   інформацію  про  заходи  з  національно-
патріотичного виховання. У 2016 році проведено 3 семінарів-практикумів, 13
майстер-класів,  інших  методичних  заходи (конференцій,  «круглих  столів»,
методоб’єднань для вчителів природничих дисциплін тощо) – 7, надано 425
консультацій з різних питань еколого-натуралістичної роботи.

Інформаційно-аналітична  робота  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді спрямована на систематичний
збір, обробку та одержання необхідної інформації,  що є важливою умовою



удосконалення  навчально-виховного  процесу  та  управління;  довідково-
статистичне  забезпечення  навчально-виховного  процесу,  створення  банку
педагогічної  інформації;  створення  портфоліо  педагогічних  працівників,
систематизація  й  обробка  за  допомогою  комп’ютера  всієї    документації,
створення  аналітичної  інформації  про  роботу  закладу  (графіки,  діаграми,
таблиці тощо). Форми інформаційно-аналітичної роботи: анкетування, бесіди,
спостереження,  вивчення  документації,  статистична  звітність,  моніторинг,
діагностика.  Матеріали   інформаційно-аналітичної  діяльності
використовуються при підготовці та проведенні педагогічних та методичних
рад, семінарів, нарад, батьківських зборів.

У  2016  році  позашкільними  навчальними  закладами  Полтавської
області  еколого-натуралістичного  напряму  проведено  44  семінари,  65
тренінгів,  102  майстер-класи,  64  практикуми,  23  «круглі  столи»,  41
методоб’єднання  для  вчителів  природничих  дисциплін,  інших  форм
методичної роботи – 7, надано 1227 консультацій.

Одержання  постійної  інформації,  яка  об’єктивно  відображає  дійсний
стан  справ  у  закладі,  є  важливою  умовою  удосконалення  навчально-
виховного  процесу  та  управлінської  діяльності  у  Полтавському  обласному
еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. 

За звітний період проведено: семінарів - 23, тренінгів – 17, майстер-
класів, 27 практикумів, 12 засідань методичних та 4 засідання педагогічних
рад,  надано  147  консультацій  з  різних  напрямків  еколого-натуралістичної
роботи.

 Внутрішня педагогічна інформація,  зібрана в закладі,  висвітлює такі
питання діяльності: робота з обдарованими  дітьми; робота з кадрами; якість
навчально-виховної  роботи  з  вихованцями;  робота  з  батьками  та
громадськістю; соціальний захист учасників освітнього процесу; фінансово-
господарська діяльність закладу; діловодство та статистична звітність.

Таким  чином,  одержання  постійної  інформації,  яка  об’єктивно
відображає дійсний стан справ у закладі, є важливою умовою удосконалення
навчально-виховного процесу та управлінської діяльності керівників.

У комунальному закладі „Станція юних натуралістів” Рівненської
обласної  ради  провідною метою є  створення  умов для  творчого розвитку
вихованців  і  самореалізації  особистості  вихованців  та  педагогів.  Зміст
діяльності  методичної  служби  комунального  закладу  „Cтанція  юних
натуралістів” Рівненської  обласної ради складають: аналіз стану навчально-
виховної  роботи  та  рівня  розвитку  вихованців  відповідно  до  завдань
позашкільної освіти; налагодження дослідницько-експериментальної роботи,
педагогічного  проектування;  індивідуальне,  групове  консультування
керівників гуртків з актуальних проблем сучасного позашкілля; визначення
рівня забезпечення потреб батьків, дітей, громадськості в додатковій освіті,
прогнозування змін їхніх освітніх запитів; розробка критеріїв та проведення
моніторингових  досліджень.  експертиза  освітніх  проектів,  рецензування,
редагування  методичних  посібників,  статей,  розробка  власних  методичних
рекомендацій,  програм,  посібників  із  проблем  позашкільної  освіти,



пропозицій  щодо  підвищення  ефективності  навчально-виховної  роботи
закладу;  пошук,  накопичення,  систематизація  інноваційних  технологій  у
позашкільній освіті, відпрацювання механізмів оволодіння ними педагогами
закладу;  вивчення,  узагальнення  та  поширення  кращого  педагогічного
досвіду з організації роботи дитячих творчих об’єднань. 
У 2016 році проведено 19 семінарів-практикумів, 26 майстер-класів, інших
методичних  заходи (конференцій,  «круглих  столів»,  методоб’єднань  для
вчителів природничих дисциплін тощо) – 8. Проведено 14 виїзди в райони,
надано  консультації з різних питань еколого-натуралістичної роботи.

Упродовж  року  методисти  еколого-натуралістичного  відділу
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  −  обласного  центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю здійснювали відбір
і  систематизацію  інформації  у  галузі  позашкільної  освіти;  організовували
оперативне  ознайомлення  педагогів  загальноосвітніх,  позашкільних
навчальних  закладів  області  з  науково-методичною  інформацією,
нормативно-правовими документами,  своєчасне розроблення  та  поширення
необхідних  інструктивно-методичних  матеріалів;  надавали  кваліфіковану
теоретичну та практичну допомогу батькам, громадським організаціям тощо.
У 2016  році  проведено  2  семінарів-практикумів,  21  майстер-класів,  інших
методичних  заходи (конференцій,  «круглих  столів»,  методоб’єднань  для
вчителів природничих дисциплін тощо) – 7. Проведено 17 виїзди в райони,
надано  консультації з різних питань еколого-натуралістичної роботи.

Однією  із  складових  методичної  роботи  було  формування
інформаційно-методичного  банку,  який  за  звітний  період  поповнився  26
аналітичними звітно-інформаційними матеріалами, у т.ч.  інформаціями про
підсумки  проведення  обласних  етапів  всеукраїнських  конкурсів,  акцій;
природоохоронної та екологічної роботи в загальноосвітніх і  позашкільних
навчальних закладах області у 2016 році; таблицями результативності участі
педагогів і  вихованців у заходах різних організаційних рівнів;  матеріалами
конкурсних портфоліо учасників методико-педагогічних заходів.

Ефективності здійснення інформаційно-методичної діяльності сприяла
робота сайту закладу (http://www.ocpo.sumy.ua). У 2016 році на сайт Центру
підготовлено  47  матеріалів  інформаційно-ресурсного  центру  за  напрямами
«Програмне  забезпечення»,  «Науково-методичні  матеріали»,  «Методико-
педагогічні  заходи»,  «Перспективний досвід».  Систематично оновлювалася
інформація  у  розділах  сайту  Центру  «Новини»,  «Організаційно-
координаційна робота», «Робота за напрямами позашкільної освіти».

Інформаційно-аналітична  робота  Тернопільського обласного центру
еколого-натуралістичної  творчості учнівської молоді протягом 2016 року
спрямовувалась на збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогічного
колективу, досягнення оптимальних результатів роботи, виховання і розвиток
конкретної дитини.         

У  2016  році  проведено   6  семінарів-практикумів,  54  майстер-класи,
інших методичних заходів (конференцій,  «круглих  столів»,  методоб’єднань
для вчителів природничих дисциплін тощо) – 10. 



Директор  та  його  заступники  використовують  діагностику:  всебічно
аналізують  підсумки роботи  центру за  попередні  роки,  довідки  перевірок,
виявляють нерозв’язані проблеми, ознайомлюються з елементами передового
досвіду,  проводять  щотижневі  робочі  наради,  аналізують   стан  ведення
документації,  проведення   занять  та  масових  заходів.  Робота  в  Центрі
протягом  2016  року  проводилась  в  таких  напрямках:  поглиблення
методологічно-теоретичної  підготовки  керівників  гуртків,  оволодіння  ними
інструктивно-нормативними документами про освіту; діагностика труднощів,
що їх зазнають педагоги у процесі навчально-виховної роботи; удосконалення
дидактично-методичного  забезпечення  навчально-виховного  процесу,
вирішення  актуальних  для  закладу  організаційно-методичних  проблем;
розвиток творчої ініціативи педагогів.

Комунальний  заклад  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької  творчості» є  комплексним  багатопрофільним  позашкільним
навчальним  закладом,  що  координує  позашкільної  освіту  в  Харківській
області  за  10  напрямами,  в  тому  числі  еколого-натуралістичним. Серед
основних завдань інформаційно-методичної роботи Палацу були координація
роботи  з  позашкільними  навчальними  закладами  Харківської  області,
організація  та  проведення  обласних  конференцій,  семінарів-практикумів,
майстер-класів  для  педагогічних  працівників  за  напрямами  позашкільної
освіти,  аналіз  та обговорення підсумків обласних та Всеукраїнських етапів
фахових  конкурсів,  проведення  семінарів-тренінгів  з  питань  організації
методичної  роботи  педагогів  позашкільних  закладів  освіти  області;  аналіз
стану  методичної  роботи  та  забезпечення  навчально-виховного  процесу,
обмін досвідом методичної  роботи педагогів  позашкільних закладів  освіти
області,  знайомство  та  обговорення  досвіду  роботи  позашкільників  інших
областей України.

У  2016  році  проведено  9  семінарів-практикумів,  30  майстер-класів,
інших  методичних  заходи (конференцій,  «круглих  столів»,  методоб’єднань
для  вчителів  природничих  дисциплін  тощо)  –  12.  Проведено  4  виїзди  в
райони,  надано  105  консультацій  з  різних  питань  еколого-натуралістичної
роботи.

Отже, протягом звітного періоду працівники позашкільних навчальних
закладів готували інформаційні матеріали  про організацію натуралістичної
роботи в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах для органів
управління  освітою,  департаментів  освіти  і  науки  в  областях,  для
Національного еколого-натуралістичного  центру учнівської  молоді  тощо.  З
метою надання методичної допомоги та перевірки стану навчально-виховної
роботи  в  закладах  освіти  здійснювались  виїзди  в  райони.  Проводились
семінари,   практикуми,   тренінги,  конференції,  круглі  столи  з  актуальних
проблем  позашкльної  освіти.   У  звітах  областей  висвітлені  кількісні
показники проведених заходів.  Проте у частині звітів кількісна інформація
відсутня.



Інформаційно-аналітична  робота  Комунального  закладу  «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної  ради направлена  на  забезпечення  необхідною  і  достатньою
кількістю  аналітичної  інформації  педагогів  області  для  прийняття
правильних та  ефективних рішень щодо розвитку позашкільної  освіти.  Ця
робота  здійснювалася  шляхом  аналізу  нормативно-правових  документів,
підготовки  аналітично-інформаційних  матеріалів,  ознайомлення  керівників
гуртків з науково-методичною інформацією, проведення нарад, методичних
та педагогічних рад, виїздів в райони та участі  педагогічних працівників в
фахових заходах, акціях та подіях. 

Здійснено виїзди у наступні населені пункти Херсонської області: смт.
Асканія-Нова,  с. Приморське,  с. Сиваське,  м.  Гола Пристань,  с.  Красне,  м.
Цюрупинськ,  с.  Музиківка,  с.  Скадовськ,  с.  Старосілля.  Під  час  виїздів
вивчалися питання стану позашкільної освіти в районах; проведення літньої
оздоровчої  компанії,  підготовки  обласних  та  всеукраїнських  заходів;
проводилась перевірка роботи гуртків та відвідування відкритих занять.  За
звітний  період  проведено:  семінарів,  тренінгів  –  29,  майстер-класів  –  21,
інших  форм  роботи  -  5,  надано  консультації  з  різних  напрямків  еколого-
натуралістичної роботи.

Хмельницький  обласний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської  молоді  - позашкільний  навчальний  заклад,  що  об’єднує  та
координує  систему  закладів  позашкільного  біологічного,  еколого-
натуралістичного  спрямування  Хмельниччини.  Інформаційно-аналітична
робота  в  закладі  спрямована  на   інформаційне  забезпечення  професійної
діяльності  педагогічних  працівників  через  оперативне  ознайомлення  з
науково-методичною  інформацією,  нормативно-правовими  документами,
організацію  своєчасного  надходження  необхідної  інформації;  діагностику
рівня професійного розвитку керівників гуртків, вивчення запитів педагогів
та  їх  інформаційних потреб;  аналіз  інноваційних програм,  перспективних
педагогічних  технологій;  формування  банку  методик  (педагогічних,
психологічних,  соціологічних  тощо);  створення  інформаційного  банку
педагогічних  теорій,  технологій,  проблем  підвищення  кваліфікації,
перспективного педагогічного досвіду. За звітний період проведено: семінарів
- 11, майстер-класів - 4, інших форм роботи - 3, надано консультації з різних
напрямків еколого-натуралістичної роботи.

Комунальний  заклад  «Черкаський  обласний  Центр  роботи  з
обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної  ради»  приділяє  увагу
інформаційно-аналітичній роботі в позашкільних навчальних закладах.
Протягом 2016 року педагогічними працівниками Центру проведені виїзди у
заклади освіти області, надавалась методична допомога з питань позакласної
натуралістичної  роботи  для  вчителів  з  біології  і  завідуючих  навчально-
дослідними  ділянками,  керівників трудових  об’єднань. За  звітний  період
проведено:  семінарів  -  7,  майстер-класів  -  7,  практикумів  -  4,  надано
консультації  з  різних  напрямків  еколого-натуралістичної  роботи.
Інформаційно-методична  робота  спрямована  на  удосконалення  навчально-



виховного процесу, координацію роботи екологічних,  художньо-естетичних
гуртків  в  районі,  відділів  МАН  підвищення  професійної  майстерності
керівників  гуртків,  вивчення і  впровадження перспективного педагогічного
досвіду.

Інформаційно-аналітична  діяльність  методичної  служби
Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» у 2016 році була направлена
на  постійне  формування  банку  інформаційно-методичної,  нормативно-
правової,  науково-методичної,  психолого-педагогічної  інформації,
основними  завданнями  та  змістом  якої  є: оновлення  змісту  позашкільної
еколого-натуралістичної  освіти; запровадження  сучасних  особистісно-
орієнтованих форм і  методів організації  педагогічного процесу;  створення
мережі  інформаційно-комунікаційного  обслуговування  профільних
позашкільних навчальних закладів; системний аналіз змісту, форм і методів
навчально-виховного  процесу;  інформування  педагогів  про  результати
наукових досліджень і передового педагогічного досвіду, методики і теорії
вивчення дітьми програмового навчального матеріалу за профілями роботи
об’єднань; збір  та  обробка  інформації  про  результати  еколого-
натуралістичної роботи в закладах освіти області.

Налагоджена  система  інформаційно-аналітичної  роботи  сприяє
ефективному  використанню  зібраних  матеріалів  у  практичній  роботі,
допомагає  педагогам  орієнтуватись  в  методичних  надбаннях.  Методичні
працівники щорічно проводять моніторинг питань еколого-натуралістичної,
природоохоронної, науково-дослідницької діяльності закладів освіти області.
Введена рейтингова оцінка роботи, що фіксується у підсумкових таблицях У
2016  році  проведено  3  семінарів-практикумів,  18  майстер-класів,  інших
методичних  заходи (конференцій,  «круглих  столів»,  методоб’єднань  для
вчителів природничих дисциплін тощо) – 7. Проведено 70 виїзди в райони,
надано 140 консультацій з різних питань еколого-натуралістичної роботи.

Аналітична  діяльність  методичної  служби  КЗ «Чернігівська обласна
станція  юних  натуралістів»  включає  розробку  моніторингової  моделі  в
системі еколого-натуралістичної освіти на регіональному рівні. 
Створена  інформаційно-аналітична  система  включає   систематичне
проведення  моніторингу  рівня  професійної   компетентності  педагогічних
працівників  станції,  стану  виконання  навчальних  програм,  результату
навчально-виховної діяльності гуртківців. У 2016 році проведено 7 семінарів-
практикумів,  23  майстер-класів,  інших  методичних  заходи (конференцій,
«круглих столів», методоб’єднань для вчителів природничих дисциплін тощо)
– 8. надано 293 консультацій з різних питань еколого-натуралістичної роботи.

В основі аналітичної діяльності лежить діагностика рівня професійного
розвитку педагога,  вивчення їх запитів та інформаційних потреб;  побудова
прогностичної  професійної  моделі педагогічного працівника станції;  аналіз
інноваційних програм, перспективних педагогічних технологій; формування
банку  методик;  створення  інформаційного  банку  педагогічних  теорій,
технологій, проблем підвищення кваліфікації, передового досвіду. Протягом



звітного періоду методисти здійснювали відбір і систематизацію інформації,
організовували оперативне ознайомлення педагогічних працівників закладу з
науково-методичною  інформацією,  нормативно-правовими  документами,
організовували своєчасне надходження необхідної інформації.

Методичними  працівниками  закладу  підготовлено  низку  аналітично-
інформаційних  матеріалів  для  Управління  освіти  і  науки  Чернігівської
обласної  державної  адміністрації,  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді (НЕНЦУМ), зокрема: за результатами проведення
обласних конкурсів  та  обласних етапів всеукраїнських  заходів  сформовано
банки  даних  та  поновлено  картотеку  кращого  досвіду  еколого-
натуралістичної  роботи  загальноосвітніх  шкіл,  позашкільних  навчальних
закладів  районів  та  міст   області;  внесено  уточнення  до  мережі  базових
навчальних закладів передового педагогічного досвіду з питань екологічної
освіти і виховання, дослідницько-натуралістичної і природоохоронної роботи
з учнівською молоддю  в закладах освіти Чернігівської області; внесено
уточнення до мережі учнівських лісництв та гуртків юних лісівників закладів
освіти Чернігівської області.

Систематично  розроблялися  та  готувалися  до  друку  інструктивно-
методичні  матеріали,  положення,  тематика  та  методика  науково-
дослідницьких  робіт.  Протягом  року  підготовлено  90  інформаційно-
аналітичних та 57 інструктивно-методичних матеріалів.

2. Координаційно-методична діяльність

Обласні еколого-натуралістичні центри (станції юних натуралістів) є
координаторами  еколого-натуралістичної  діяльності  загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних закладів в Україні. 

Працівники  методичних  служб  та  відділів  позашкільних  закладів
еколого-натуралістичного спрямування обласного рівня аналізують звітні та
інформаційні  матеріали  з  районів  та  міст,  здійснюють  моніторинг  та
проводять  консультативну  роботу,  займаються  розробленням  планів,
циклограм, положень проведення методико-педагогічних та масових заходів,
узагальнюють  кращий  педагогічний  досвід  та  координують  видавничу
діяльність.

Координаційно-методична робота  Вінницької обласної станції юних
натуралістів здійснювалася  через  тісну  співпрацю  з  методичними
кабінетами відділів та управлінь освіти райдержадміністрацій та міських рад,
закладами освіти різного рівня через систему кураторства (кожен працівник
відділу  інформаційно-методичної  роботи  є  куратором  5-6  районів/міст
області) та методичні дні у відділах облСЮН.

 З цією метою проведено обласні семінари-практикуми для методистів,
директорів рай СЮН та працівників обласної СЮН:

- Використання  об’єктів  природно-заповідного  фонду  у  формуванні
екологічної  свідомості  та  культури  вихованців  у  закладах  освіти
Чечельницького району (квітень 2016 р.);



- Впровадження  інноваційних форм позакласної  роботи  з  біології  в  процесі
утвердження громадянської позиції обдарованих школярів у закладах освіти
Томашпільського району (травень 2016 р.);

- Форми і методи позашкільної освіти із сільською молоддю в закладах освіти
Крижопільського р-ну (жовтень 2016 р.);

- Інноваційні  підходи  щодо  еколого-натуралістичної,  природоохоронної  та
експериментально-дослідницької роботи в навчальних закладах м. Жмеринки
(листопад 2016 р.).

У  практику  роботи  закладу  запроваджено  проведення:  виїзних
індивідуальних  чи  групових  днів  методичної  допомоги;  участі  в  роботі
районних  методичних  об’єднань;  семінарів-нарад;  педагогічних  мостів;
вебінарів.

З  метою  забезпечення  організаційно-методичної  роботи  через
моніторинг еколого-натуралістичної  діяльності,  вивчення зошитів педагогів
області  тощо,  організації  обласних,  всеукраїнських  конкурсів,  оглядів,
науково-практичних  конференцій,  педагогічних  та  учнівських  форумів,
працівниками відділу інформаційно-методичної роботи здійснено 20 виїздів,
ними охоплено 200 навчальних закладів.

На  базі  Вінницької  обласної  СЮН  проведено  семінари-практикуми,
наради-семінари, курси, майстер-класи для вчителів природничих дисциплін,
вихователів  групи  продовженого  дня,  директорів  райСЮН,  керівників
районних  методичних  об’єднань  (м.  Вінниці,  Тиврівського  району,
Вінницького району, вихователів ГПД області, Ямпільського, Літинського р-
нів).

Для педагогів різних категорій проведено 1300 навчально-методичних
консультацій,  семінари-практикуми  (7),  фахові  семінари  (12),  педагогічні
практикуми  (5),  «майстер-класи»  (22),  психолого-педагогічні  семінари  (2),
тренінги (4), лекції з питань інноваційних технологій навчання та виховання
(4),  педагогічні  читання  (3),  науково-практичні  конференції  (6),
Симеренківські  читання,  «Ярмарок  інноваційних  форм  роботи  у
позашкільному закладі» (2).

У  системі  освіти  Волині функціонує  три  еколого-натуралістичні
центри (Волинський обласний, Ківерцівський районний, Луцький міський),
Ковельська  міська  станція  юннатів,  шість  відділів  при  комплексних
позашкільних  навчальних  закладах. У даних освітніх закладах працює 267
гуртків  79  профілів,  які  відвідують  близько  4479  вихованців.  Координує
еколого-натуралістичну  роботу  в  області  обласний  еколого-
натуралістичний  центр.  Протягом  навчального  року  у  87  гуртках
29 профілів навчалось 1600 дітей. Організаційно-методичну роботу здійснює
інструктивно-методичний відділ, який працює над:

- впровадженням  нових  ефективних  форм  і  методів  методичної
роботи, інноваційних технологій у навчально-виховний процес;

- вдосконаленням професійної майстерності педагогів;
- моніторингом якості еколого-натуралістичної роботи;
- вивченням, узагальненням та поширенням передового досвіду;



- розвитком  співпраці  з  науковими  установами,  навчальними
закладами, громадськими організаціями;

- науково-методичним,  програмним  забезпеченням   навчальних
закладів;

- розвитком міжнародного співробітництва.
З метою забезпечення ефективної координаційно-методичної роботи на

базі  навчальних  закладів  вже  традиційно  протягом  року  продовжували
створювати методичні  майданчики.  Така інноваційна форма роботи сприяє
оперативному  поширенню  наукової,  методичної  літератури,  навчальних
посібників тощо.

Комунальний заклад освіти „Дніпропетровський обласний еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді” виконує  важливу
координаційно-методичну  функцію  стосовно  розвитку  позашкільної  та
позакласної  екологічної  освіти  і  виховання  в  позашкільних  еколого-
натуралістичних та базових загальноосвітніх закладах, де екологічна освіта і
виховання є профілюючою ланкою роботи.

У  поточному  році  обласний  еколого-натуралістичний  центр  також
продовжував  координувати  роботу  еколого-натуралістичного  відділу  при
комплексному позашкільному закладі – комунальному навчальному закладі
„Криничанський центр учнівської молоді”.

З  метою  організації  і  координації  змістовної  позашкільної  еколого-
натуралістичної  діяльності  в  закладах  освіти  міст  і  районів  області
адміністрацією  був  виданий  наказ  про  закріплення  кураторства  еколого-
натуралістичного напряму роботи закладів освіти міст і  районів області  за
педагогічними працівниками обласного методичного кабінету, згідно з яким
за  кожним  методичним  працівником  та  заступником  директора  були
закріплені  кураторські  обов’язки  стосовно  координації  питань  розвитку
позашкільної еколого-натуралістичної роботи в усіх містах і районах області. 

Одним із важливих напрямків координаційно-методичної роботи ПНЗ
області  є  надання  методичних  консультацій  вчителям  біології,  географії,
інших  природничих  дисциплін,  трудового  виховання,  вихователям  ДНЗ,
заступникам директорів  шкіл  з  виховної  роботи.  Консультаційна  допомога
всім  категоріям  педагогічних працівників  проводиться  педагогами кожного
позашкільного  закладу  за  різними  напрямами  еколого-натуралістичної
діяльності.

Протягом  2016  року  педагоги  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  проводили  консультативну  роботу,  розробляли
положення,  плани,  програми  з  основних  видів  педагогічної  діяльності  та
організовували  проведення  обласних  масових  заходів,  разом  з  педагогами
позашкільних  закладів  еколого-натуралістичного  спрямування  вивчали
кращій досвід колег, надавали методичну допомогу з розробки та підготовки
матеріалів до Всеукраїнських методичних конкурсів та виставок. У звітному
році була продовжена робота стаціонарних філій методичної служби ДОЕНЦ
в  округах  позашкільної  екологічної  освіти  (ОПЕО)  Добропільського  р-ну,
Лиманського  р-ну,  Великоновосілківського  р-ну,  м.  Краматорську,



м.Добропілля.  В  кожній  із  цих  структур  працюють  методисти,  завідувачі
відділів та керівники гуртків Донецького обласного центру, які організовують
та  координують  роботу  в  закладах  освіти  цих  міст  та  районів  з  еколого-
натуралістичного виховання дітей та учнівської молоді. Така форма роботи
надає  широку  можливість  методистам  обласного  Центру  безпосередньо  і
більш ефективно працювати з  педагогічними та  учнівськими колективами,
дитячими  громадськими  організаціями,  залучаючи  широкий  загал  цих
регіонів  до  участі   в  масових  еколого-натуралістичних  заходах,
вдосконалюючи   науково-теоретичну, методичну  підготовку  та  професійну
майстерность  педагогів  екологічної  просвіти.  Також  така  форма  роботи
надала більшу можливість до співробітництва з обласними та регіональними
установами, які були переміщені в ці регіони в зв’язку з проведенням АТО. 

В  останній  час  в  координаційно-методичній  діяльності  ДОЕНЦ
набувають широкого попиту дистанційні засоби. У 2016 році були проведені
засідання  МО  директорів  райСЮН,  методистів  філій  (освітніх  округів)
ДОЕНЦ,  семінари  в  он-лайн  режимі.  Активно  використовується  ресурс
електронної пошти, мобільного зв’язку, а також соціальних мереж.



Координаційно-методична  діяльність  інструктивно-методичного
відділу  Житомирського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді виконує такі функції:

- координація  діяльності  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-
натуралістичного спрямування з  загальноосвітніми навчальними закладами
та іншими суб'єктами освітнього простору;

- надання  комплексної  методичної  допомоги  педагогічним  працівникам
загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів  з  питань  еколого-
натуралістичної освіти в області.

Працівники інструктивно-методичного відділу ЖОЦЕНТУМ постійно
оперативно  інформують,  використовуючи  електронну  пошту,  відділи  і
управління  освіти  в  районах  та  містах  області  щодо  умов  та  результатів
проведення  міжнародних,  всеукраїнських  та  обласних конкурсів,  виставок,
акцій та інших масових заходів еколого-натуралістичного спрямування.

Координаційно-методична  діяльність Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  сприяла
удосконаленню  та  розвитку  позашкільної  еколого-натуралістичної
природоохоронної роботи з педагогами  та учнівською молоддю.

Для  керівників  творчих  учнівських  об’єднань  проведено  семінар-
практикум  на  тему:  „Шляхи  вдосконалення  професійної  майстерності
педагогів  у  позашкільних  навчальних  закладах  еколого-натуралістичного
напряму”. Метою проведення даного заходу є пошук нових більш сучасних
шляхів  вдосконалення  педагогічної  майстерності  керівників  творчих
учнівських об’єднань, розвиток ініціативи та творчого пошуку інноваційних
педагогічних  знахідок,  демонстрування  та  обмін  перспективним
педагогічним  досвідом,  секретами  власної  педагогічної  майстерності,
упровадження в практичну діяльність прогресивного педагогічного досвіду. 

Інноваційною  формою  координаційно-методичної  роботи  в
Запорізькій  області –  є  методична  система  кураторства  (кожен  член
методичної  служби  обласного  Центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді курує закріплені райони області). Методистами-кураторами
в  2016  році  здійснено  21  виїзд  до  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних  закладів  Василівського,  Вільнянського,  Михайлівського,
Пологівського, Чернігівського районів області та міст Мелітополя, Токмака,
Енергодара.  Вивчався  досвід  організації  науково-дослідної  роботи  під  час
літніх польових практик з обдарованими учнями – членами Мелітопольської
Малої Академії наук, досвід організації літнього відпочинку і оздоровлення
гуртківців  Мелітопольського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді,  досвід  роботи  педагогів  комунального  закладу  «Центр
туризму,  краєзнавства  та  спорту»  Енергодарської  міської  ради  з  питання
«Створення  освітнього  середовища  як  фактору  формування  екологічної
компетентності вихованців в умовах комплексного позашкільного закладу». 

Для  педагогів  області  працював  постійно  діючий  консультаційний
пункт з питань організації еколого-натуралістичної роботи в закладах освіти
та роботи з обдарованою молоддю. Надано понад 530 консультацій.



У  березні  2016  року  з  метою  активізації  та  поширення  досвіду
діяльності  дитячих  громадських  об’єднань  з  питань  природоохоронної  та
заповідної справи Запорізьким ЦЕНТУМ проведена Обласна координаційно-
методична  екологічна  рада  для  методистів  районних/міських
відділів/управлінь  освіти;  керівників  дитячих  громадських  об’єднань,
керівників  районних  методичних  об’єднань,  вчителів  на  тему
«Природоохоронна  діяльність  вихованців  дитячих громадських  об’єднань».
Обговорювались  питання  взаємодії  загальноосвітніх  та  позашкільних
закладів  у  координації  роботи  дитячих  громадських  об’єднань  еколого-
натуралістичного  профілю;   форми  і  методи  роботи  дитячих  громадських
об’єднань;  перспективи  розвитку  заповідної  справи  Національного
заповідника  «Хортиця»;  пропаганда  екологічних  знань  серед  учнівської
молоді та впровадження  нових проектів.

Спільно з Всеукраїнською Екологічною Лігою педагогами ЗОЦЕНТУМ
проведено семінар «Впровадження освіти для збалансованого розвитку» для
вчителів біології, екології, хімії та керівників гуртків позашкільних закладів
еколого-натуралістичного напрямку .

У  вересні  2016  року  з  метою  координації  еколого-натуралістичної
роботи  в  області  проведена  нарада  з  керівниками  позашкільних  закладів
еколого-натуралістичного  напрямку,  методистами  міських,  районних
управлінь,  відділів  освіти  області  з  питань  організації  спільної  роботи
ЗОЦЕНТУМ та загальноосвітніх, позашкільних і дошкільних закладів.

Координаційно-методична  функція  Івано-Франківського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  як  організатора
масово-натуралістичної  роботи,  екологічного виховання,  природоохоронної,
експериментально-дослідницької роботи в позашкільних навчально-виховних
закладах  здійснювалась  в  області  через  3  районні  та  1  міську  станцію
(еколого-натуралістичні центри):
1.  Богородчанський  районний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.
2.  Надвірнянський  районний  еколого-натуралістичний  центр  для  дітей  та
юнацтва.
3. Снятинська района станція юних натуралістів.
4. Івано-Франківська міська дитяча екологічна станція.

Городенківську  станцію  юних  натуралістів  у  звітному  році
реорганізовано  у  Городенківський  районний  центр  творчості  учнівської
молоді,  співпраця  з  яким  здійснюється  через  еколого-натуралістичний  та
науково-технічний відділ.

Педагоги  позашкільних  установ  продовжують  працювати  над
поповненням  медіатеки  методичних  матеріалів.  Так,  впродовж  року,
медіатека  ОЕНЦУМ  поповнилась  віртуальними  екскурсіями,  фільмами
екологічного спрямування.

Еколого-натуралістичний  відділ  Комунального  закладу  ,,Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини” Київської обласної ради здійснює
інформаційно-методичну  діяльність з педагогами закладу та обласних ПНЗ



шляхом  проведення  практичних  семінарів,  майстер-класів,  засідань
методичних об’єднань. 

Методичною службою Комунального закладу Київської обласної ради
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» організовано роботу постійно
діючої  школи  управлінської  майстерності  для  новопризначених  директорів
позашкільних  навчальних  закладів,  діє  консультпункт  для  директорів,
заступників  директорів,  методистів  позашкільних  навчальних  закладів
області.

Протягом  2016  року  у  закладі  проведено  23  заходи  з  педагогами:
семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, майстер-класи,
вебінари,  засідання  методичних  об’єднань,  маршрутно-кваліфікаційних
комісій,  обласні  конкурси  науково-методичних  розробок.  Зокрема  у  травні
2016 року на базі Фастівської міської станції юних натуралістів Фастівської
міської ради проведено семінар-практикум «Сучасні технології збереження та
збагачення  біорізноманіття  природних  ландшафтів  регіону»  у  рамках
реалізації  обласного  екологічного  проекту  «Природоохоронний  атлас
Київщини».  У жовтні 2016 року було проведено майстер-клас «Особливості
підготовки шкільної команди КВК та агітбригади до конкурсних виступів та
змагань». 

Також на базі Фастівського районного еколого-етнографічного центру,
Снітинського  та  Дорогинського  лісництв  відбувся  семінар-практикум
«Сучасні  технології  організації  та  проведення  природоохоронної,
пропагандистської  та  науково-дослідницької  діяльності  в  учнівських
лісництвах» для керівників учнівських лісництв. 

З  метою  забезпечення  максимальної  доступності  до  інформаційних
науково-методичних  ресурсів,  необхідних  для  задоволення  професійних
потреб  та  запитів  педагогів,  створення  реальних  можливостей  побудови
відкритої  системи  безперервної  освіти  педагогів  засобами  мережевого
спілкування,  можливості  презентації  інноваційної  діяльності  у  мережевих
спільнотах:  акаунтах,  портфоліо,  веб-сторінках  тощо у  КЗ  КОР  «Центр
творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»  створено  Віртуальний  методичний
кабінет. 

У  2016  році  координаційна–методична  робота  Кіровоградського
обласного  центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
була  спрямована  на  координацію  діяльності  3  закладів  еколого-
натуралістичного  спрямування  в  області:  комунального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»,  Світловодської  міської  станції  юних  натуралістів,
Новоархангельської районної станції юних натуралістів , профільних відділів
центрів і будинків дитячої творчості та юнацтва, на базі яких працювало 207
творчих  учнівських  об’єднань,  ними  охоплено  3265  дітей  та  учнівської
молоді.

З  метою  вивчення  форм  і  методів  реалізації  пріоритетних  напрямів
еколого-натуралістичної роботи, надання методичної допомоги, виявлення та
вивчення перспективного педагогічного досвіду,  методичними працівниками



обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
здійснено 13 виїздів у райони області.

Виїзд до Світловодської  міської  станції  юннатів  здійснено  з  метою
вивчення  досвіду  роботи  педагогічного  колективу  щодо  питання
валеологічного виховання: «Формування здоров’язберігаючої компетентності
вихованців міської станції юних натуралістів».

Сєвєродонецький  міський  Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді виконує функції  координатора інформаційно-
методичної  роботи  навчальних  закладів  міста.  Форми  роботи
найрізноманітніші: методична допомога в розробці авторських програм для
гуртків  позашкільного компоненту навчальних закладів  міста;  консультації
щодо  роботи  над  творчими  проектами  з  озеленення  навчальних  закладів;
координація  роботи  міських  навчальних  закладів,  що  реалізують
просвітницьку програму з енергозбереження, здійснення здорового способу
життя тощо. 

У 2016  році координаційно-методична робота комунального закладу
Львівської  обласної  ради  ,,Львівський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”  була  спрямована  на
координацію  діяльності  еколого-натуралістичних  центрів,  станцій  юних
натуралістів,  профільних  відділів  будинків  творчості  дітей  та  юнацтва,
комплексних  позашкільних,  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  на  базі
яких  працювало  понад  795  творчих  учнівських  об’єднань  еколого-
натуралістичного, природоохоронного та народознавчого напряму (охоплено
11375дітей та учнівської молоді). 

З  метою  забезпечення  ефективної  координаційно-методичної  роботи
Центром  запроваджено  систему  кураторства.  Тобто,  адміністративно-
педагогічні  працівники  закладу  є  кураторами  позашкільних  навчальних
закладів  еколого-натуралістичного  спрямування  та  окремих  районів  і  міст
області з питань організації позакласної та позашкільної роботи з біології та
екології. 

Ефективною формою методичної роботи є методична рада Центру, яка
протягом року координувала роботу школи молодого педагога,  методичних
об’єднань керівників гуртків позашкільних навчальних закладів. 

Педагогами  Миколаївського обласного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  налагоджена  методична  співпраця  з  вищими
навчальними  закладами  згідно  укладених  угод:  Миколаївським
Національним  аграрним  університетом,  Національним  університетом  імені
В.О.  Сухомлинського.  Здійснюється  обмін  науковою  літературою,
розробками,  відеофільмами.  Колектив  закладу  брав  участь  у:  міських
екологічних читаннях «Чиста енергія для громадян Миколаївщини» на базі
бібліотеки  імені  М.Л.  Кропивницького,  роботі  сьомої  Всеукраїнської
краєзнавчої  конференції  учнівської  молоді  «Мій  рідний  край,  моя  земля
очима  сучасників»,  п’ятій  Міжрегіональній  зустрічі  «Єднаймося  заради
України». Організовано роботу Клубу вихідного дня для вихованців закладу і
їх  батьків,  творчої  лабораторії  ,  надавалася  методична  допомога   біологам



шкіл міста щодо участі дітей навчальних закладів в еколого-натуралістичних
заходах. 

Координаційно-методична  діяльність  еколого-натуралістичного
підрозділу  Одеського  обласного  гуманітарного  центру  позашкільної
освіти  та  виховання  у  2016  році  полягала  у  координації   діяльності
5 еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів, 8 профільних
відділів палаців та будинків творчості дітей та юнацтва та 18 педагогічних
колективів  інших  позашкільних  навчальних  закладів,  в  яких  працюють
профільні гуртки (разом по області 484 гуртка, якими охоплено 6374 учні).

Вагомим  важелем  у  роботі  еколого-натуралістичного  підрозділу  є
плідна співпраця з  громадськими організаціями та  благодійними фондами,
науковими установами, вищими навчальними закладами, закладами культури,
товариствами тощо.

12  жовтня  2016  року  відбулася  координаційно-методична  нарада  на
тему  «Всебічна  інтеграція  у  загальнодержавний  освітній  простір
інноваційних  форм роботи  з  інтелектуально-обдарованими  учнями  на  базі
закладів  освіти».  У  нараді  взяли  участь  18  директорів  та  методистів
позашкільних закладів області та міста. 

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді  є  координаційно-методичним  осередком  зі  здійснення  методичної,
природоохоронної,  дослідницької  роботи  в  школах  та  позашкільних
навчальних закладах області.  З метою активізації  даної роботи колективом
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
запроваджено  проведення  спільних  методичних  рад  з  районними
методичними  об’єднаннями  вчителів  природничих  дисциплін,  семінарів,
координаційних  рад  директорів  позашкільних навчальних  закладів,  виїзди,
консультації,  співпраця  з  науковими  установами,  навчальними  закладами,
громадськими організаціями.

Заклад  започатковує  регіональні  природоохоронні  акції,  організовує
участь  колективів  навчальних  закладів,  окремих  учнів  у  всеукраїнських,
обласних конкурсах, акціях, операціях, підводить підсумки обласних етапів
цих заходів.

З  метою  підвищення  професійної  компетентності  педагогічних
працівників  позашкільних  закладів,  розвитку  їх  творчості,  педагогічної
майстерності  було  проведено:  обласний  семінар-практикум  директорів
позашкільних  навчальних  закладів  еколого-натуралістичного  напрямку  та
спеціалістів  органів  управління  освітою  «Здоров’язберігаючі  технології  у
роботі позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів». 

Усього проведено 42 обласні методичні заходи (семінарів -17, майстер-
класів - 23 , спільних методичних об’єднань – 2 ).

Протягом 2016 року педагогічними працівниками обласного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  було  здійснено  17  виїздів  до
позашкільних  та  загальноосвітніх  навчальних  закладів  області.  Усього
керівниками  районних  позашкільних  навчальних  закладів  здійснено  103
виїзди до загальноосвітніх шкіл області.



Комунальний  заклад  „Станція  юних  натуралістів”  Рівненської
обласної ради є позашкільним освітньо-виховним закладом, який координує
еколого-натуралістичну  діяльність  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних закладів області. 

Заступники директора  з  навчально-виховної  та  навчально-методичної
роботи, завідувач методичного відділу та методисти закладу аналізують звітні
та інформаційні матеріали, здійснюють моніторинг та консультативну роботу,
займаються  розробленням  планів,  циклограм,  положень  проведення
методико-педагогічних  та  масових  заходів,  узагальнення  кращого
педагогічного досвіду, видавничу діяльність.

Комунальному  закладу  „Cтанція  юних  натуралістів”  Рівненської
обласної  ради  підпорядкована  Радивилівська  районна  станція  юних
натуралістів та гуртки, які працюють на базах районних, міських та сільських
Будинків  дітей  та  молоді,  Будинків  школяра.  Юні  натуралісти  області
займаються в гуртках та творчих об’єднань у 16 позашкільних навчальних
закладах.

Важливим аспектом діяльності методичної служби є створення системи
інформаційного забезпечення інноваційного процесу. Головною її  метою є:
сприяння  вдосконаленню  навчально-виховного  процесу,  програмно-
методичного  оновлення,  запровадження  нових  форм  і  методів  діяльності,
підвищення  майстерності  педагогічних  працівників,  впровадження
педагогічного передового досвіду.

06  квітня  2016  року  на  базі  комунального  закладу  ,,Станція  юних
натуралістів”  Рівненської  обласної  ради  відбулося  засідання  обласної
координаційно-методичної  ради з  питань розвитку еколого-натуралістичної
освіти і виховання з теми ,,Сучасні педагогічні технології в практиці роботи
керівника гуртка”. 

Методико-координаційна  діяльність  Сумського  обласного  центру
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю  має  на  меті
забезпечення  ефективності  та  творчої  спрямованості  позашкільного
навчально-виховного середовища в регіоні. 

Основними напрямами методико-координаційної діяльності закладу є:
- методичний  супровід  діяльності  ПНЗ  регіону,  що  забезпечує

методичний  моніторинг  та  адресну  методичну  допомогу  педагогічним
колективам;

- організація та проведення методико-педагогічних заходів, що сприяють
консолідації позашкільного педагогічного соціуму області;

- науково-методична діяльність,  що удосконалює систему позашкільної
освіти  в  регіоні  на  основі  інтеграції  досягнень  сучасної  психолого-
педагогічної науки та наукового осмислення матеріалів педагогічної практики
ПНЗ. 

У  2016  році  для  директорів,  завідуючих  і  методистів  еколого-
натуралістичних  відділів  позашкільних  навчальних  закладів,  керівників
методичних  об’єднань,  учителів  природничих  дисциплін,  керівників
учнівських  біологічних,  екологічних,  аграрних  об’єднань,  учнівських



лісництв  було  проведено  форум,  2  семінари-практикуми,  3  «круглі  столи»
тощо. 

Для  забезпечення  ефективної  координаційної  та  інформаційно-
методичної  діяльності  в  Тернопільському  обласному  центрі  еколого-
натуралістичної  творчості учнівської молоді діє система кураторства, де
кожний методичний працівник є куратором окремих районів області з питань
еколого-натуралістичної  роботи,  а  також відповідає  за  конкретні  конкурси,
акції, виставки, що проводяться в області та в Україні.

Діяльність  методичного  відділу  ТОЦЕНТУМ  протягом  2016  року
спрямована на:

– проведення  експериментальної  роботи  з  актуальних  проблем  позашкільної
освіти;

– модернізацію змісту позашкільної еколого-натуралістичної освіти;
– оновлення  змісту  методичного  забезпечення  на  засадах  диференціації  та

заохочення до творчої активності гуртківців, мотивації їх до самовизначення
та саморозвитку;

– розвиток співробітництва з  навчально-виховними закладами,  громадськими
організаціями, фондами, товариствами;

– проектування  індивідуальної  методичної  системи  роботи  педагогічного
працівника  позашкільного  навчального  закладу  еколого-натуралістичного
напрямку;

– створення  умов  для  науково-дослідної  роботи  еколого-натуралістичного
спрямування;

– розробку  та  видання  навчальних  методичних  посібників,  матеріалів,
рекомендацій;

– впровадження  в  навчально-виховний  процес  новітніх  теоретичних  і
практичних розробок;

– вивчення,  узагальнення,  поширення,  впровадження  в  практичну діяльність
педагогів кращих зразків перспективного педагогічного досвіду.

Протягом 2016 року педагогічним  колективом  Комунального закладу
«Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»
проведено  9  обласних  семінарів  для  методистів,  культорганізаторів,
координаторів  учнівського  самоврядування,  організаторів  літнього
відпочинку,  завідуючих  навчально-дослідними  ділянками,  теплицями;
керівників гуртків за різними напрямами позашкільної освіти, в яких взяли
участь  близько  400  педагогічних  працівників  позашкільних  начальних
закладів Харківщини, у тому числі за еколого-натуралістичним напрямом.

З  метою  інформаційно-методичного  супроводу  роботи  з  координації
діяльності  позашкільних навчальних закладів  Харківської  області  постійно
оновлюються  матеріали  щодо  організації  навчально-виховного  процесу  на
допомогу  педагогам  позашкільних  навчальних  закладів,  методичні
рекомендації  з  питань  планування  навчально-виховної  роботи  в  розділах
«Планування  роботи»,  «Педагогам»  (у  підрозділах  «Нормативно-правові
документи», «Методична робота»); «Масові заходи з учнівською молоддю» (в
підрозділах «Умови проведення», «Підсумки проведення»).



Під  керівництвом  Комунального  закладу  ,,Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Херсонської обласної ради
працює  координаційно-методична  рада  з  еколого-натуралістичної  освіти  і
виховання, на засіданнях якої розробляється стратегія розвитку позашкільної
освіти  в  області  та  узагальнюється  передовий  досвід  районних,  міських
станції юних натуралістів. У 2016 році проведено 2 ради за темами: 

-  «Експериментально-дослідницька  робота  як  вектор  розвитку
позашкільного закладу (на прикладі КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР)»;

-  «Реалізація  концепції  екологічної  освіти  через  співпрацю  із
громадськими  організаціями  і  установами  (на  прикладі  Новотроїцької
районної станції юних натуралістів)».

Координаційно-методична  діяльність Голопристанської  райСЮН була
спрямована на координацію роботи  27 загальноосвітніх навчальних закладів,
які  займаються  еколого-натуралістичною  роботою,  надання  методичної
допомоги закладам освіти. З цією метою було проведено 14 виїздів до шкіл
району,  де  під  час  виїздів  надано  методичну  та  практичну  допомогу
педагогічним  колективам  загальноосвітніх  закладів,  вивчено  досвід
педагогічної діяльності.

На базі Каховської міськСЮН працює координаційно-методична рада з
еколого-натуралістичної освіти і виховання, на засіданнях якої розробляється
стратегія  розвитку  СЮН  та  узагальнюється  передовий  досвід  керівників
гуртків. У 2016 році проведені засідання: «Робота над науково-методичною
проблемою  СЮН  «Соціалізація  дітей  та  учнівської  молоді  в  сучасному
освітньому  просторі»,  «Створення  навчально-виховного  проекту
«Співдружна  взаємодія  педколективу  і  сім’ї  в  здійсненні  відповідального
ставлення  дитини  до  оточуючого  середовища»;  «Програма  соціально-
тренінгового  заняття  «Розвиток  інформаційної  культури  й  компетентності
дитини» -  необхідна  умова адаптації  дитини в сучасному суспільстві  «Я і
комп’ютерний світ».

Хмельницький  обласний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді забезпечує координацію еколого-натуралістичної роботи в
загальноосвітніх  закладах  області  та  навчально-методичної,  організаційно-
масової  і  навчально-виховної  діяльності  позашкільних навчальних закладів
еколого-натуралістичного профілю, спрямовує свою діяльність на залучення
вихованців  ОЕНЦУМ  та  учнівської  молоді  навчальних  закладів
Хмельниччини  до  участі  у  міжнародних,  всеукраїнських  і  регіональних
еколого-натуралістичних заходах, практичної природоохоронної діяльності та
інших  природничих  напрямків  еколого-натуралістичної  роботи,
удосконалення  процесу  екологічної  освіти  і  виховання  та  формування  у
неповнолітніх екологічної культури, поглиблення знань з біології та екології,
навичок у галузях сільського і лісового господарства. 

У Кам’янець-Подільському НВО організовано роботу координаційного
центру  екологічного  виховання,  який  спрямовує  роботу  загальноосвітніх
навчальних закладів з питань проведення масових природоохоронних заходів,
екологічних конкурсів, акцій та операцій. 



При  координаційному  Центрі  екологічного  виховання  протягом
багатьох  років  працює  консультативний  пункт,  який  надає  практичну  та
методичну  допомогу  з  питань  організації  і  проведення  конкурсів,  акцій,
операцій,  тижнів  біології,  експедицій,  екскурсій,  організації  куточків
бережливого  ставлення  до  хліба,  природничих  музеїв,  екологічних  студій,
проведення свят та  виховних екологічних заходів.  Протягом року педагоги
дитячих  садочків  і  шкіл  міста  отримали  кваліфіковану  консультацію  та
практичну  допомогу  щодо проведення виховних  заходів  екологічного
спрямування.

Комунальний  заклад  «Черкаський  обласний  Центр  роботи  з
обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної  ради» –  координатор
позакласної  та позашкільної роботи в навчальних закладах області. В області
діють  3  позашкільні  заклади  еколого-натуралістичного  спрямування:
Уманський міський еколого-натуралістичний Центр, Черкаська і Шполянська
районні станції юннатів. На базі 7 районних та міських Будинків дитячої та
юнацької  творчості  працюють  еколого-натуралістичні  відділи.  Педагогічні
працівники  Центру  тісно  співпрацюють  з  методистами районних  відділів
освіти,  надають методичну допомогу  педагогам навчальних закладів  щодо
організації еколого-натуралістичної, науково-дослідницької роботи з учнями,
вчителям  загальноосвітніх  закладів  та  педагогам  позашкільних  установ  в
плані організації  позакласної  та  позашкільної  роботи  з  учнями.  Протягом
2016 року проведено 150 консультацій з питань організації участі школярів у
масових екологічних заходах, Всеукраїнських та обласних конкурсах, акціях,
операціях.

Координаційно-методична  робота  Комунального  закладу
,,Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді” здійснювалась  за  напрямками:  організаційно-
методичною,  інформаційною,  аналітичною  діяльністю  та  науковим
забезпеченням.

Заклад  тісно  співпрацює  з  районними  відділами  (11)  та  міськими
управліннями  освіти  (2),  районними  та  міськими  позашкільними
навчальними закладами,  безпосередньо  педколективами  шкіл  різних типів,
шкіл-інтернатів, професійно-технічних навчальних закладів тощо. У 2016 р.
обласний  центр  координував  роботу  11  комплексних  районних  (міських)
позашкільних закладів щодо організації діяльності напрямку та профільних
позашкільних закладів (3). 

 Співпрацюючи  із  навчальними  закладами  області,  комунальний
заклад  ,,Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді”  вивчав стан еколого-натуралістичної, природоохоронної,
науково-дослідницької  роботи  з  обдарованими  дітьми.  З  метою  вивчення
форм  і  методів  реалізації  пріоритетних  напрямів  еколого-натуралістичної
роботи, надання методичної допомоги, оновлення змісту позашкільної освіти
та  виховання,  підвищення  творчої  майстерності  педагогів,  виявлення  та
розповсюдження нових педагогічних технологій, ефективних форм і методів
роботи  з  дітьми,  підготовки  експедиційно-польових  зборів,  семінарів-



практикумів,  тренінгів,  у  2016  році  педпрацівниками  КЗ  ЧОЦЕНТУМ
здійснено понад 70 виїздів в школи та позашкільні заклади, надано понад 140
консультацій.

У  2016  році  координаційно-методична  робота  КЗ  «Чернігівська
обласна  станція  юних  натуралістів»  була  спрямована  на  удосконалення
системи  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму  в  області,
створення  умов  для  діяльності  базових  навчальних  закладів  як
координаційних  центрів  виховної  та  організаційно-методичної  роботи  з
еколого-натуралістичного  напряму  в  мікрорайоні,  районі,  місті.
Координаційна  діяльність  закладу  спрямована  на  встановлення  найбільш
оптимальної  взаємодії  між  різними  навчальними  закладами
(загальноосвітніми,  позашкільними,  вищими  навчальними  закладами,
професійно-технічними училищами) щодо забезпечення повного задоволення
соціального замовлення на позашкільну освіту. 

У  структурі  методичного  відділу  станції  працює  мобільна
консалтингова  служба.  Вона  сприяє  професійному  вдосконаленню,
стимулюванню  майстерності  педагогічних  працівників  як  станції,  так  і
навчальних закладів області. Основні її завдання полягають в інформуванні
педагогів  через  різні  форми  роботи  (надання  консультацій,  виступи  на
телебаченні  чи  радіо,  друк  у  засобах  масової  інформації,  безпосередню
діяльність методичного відділу); збагаченні професійного досвіду педагогів
елементами перспективного педагогічного досвіду; ознайомленні вчителів з
новими  науковими  досягненнями  педагогіки,  психології,  культурології,
дидактики,  соціології,  вивченні  основних  нормативних  документів  про
позашкільний  навчальний  заклад;  ознайомленні  з  науково-педагогічною,
методичною  літературою, основними видами наукової продукції, прийомами
і методами роботи з дітьми.

у  2016  році  продовжила  свою  роботу  творча  група  методистів
позашкільних навчальних  закладів  з  проблем «Удосконалення  професійної
компетентності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів»
та  «Позашкільний навчальний  заклад,  як  центр  національно-патріотичного
виховання дітей та учнівської молоді».

Обласні  еколого-натуралістичні  центри  (станції  юних  натуралістів)
проводять значну роботу як координатори еколого-натуралістичної діяльності
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів в Україні, здійснюють
моніторинг та проводять консультативну роботу, займаються розробленням
планів, циклограм, положень проведення методико-педагогічних та масових
заходів,  узагальнюють  кращий  педагогічний  досвід  та  координують
видавничу діяльність.

3. Навчально-методична робота
Навчально-методична  робота  –  це  цілісна,  заснована  на  досягненнях

науки  і  передової  педагогічної  практики,  система  взаємопов`язаних  дій  і
заходів,  спрямованих  на  всебічне  підвищення  кваліфікації  та  професійної



майстерності  кожного  педагога,  а  в  кінцевому  рахунку  –  на  розвиток  і
досягнення позитивних наслідків навчально-виховної роботи закладі 

Пріоритетною  ланкою  в  роботі  з  педагогами  є  навчально-методична
діяльність,  яка  у  Вінницькій  обласній  станції  юних  натуралістів
здійснюється  через  індивідуальні,  групові  та  масові  форми  методичної
роботи.

Основою  навчально-методичної  роботи  є  аналітико-діагностична  та
прогнозуюча  функція.  З  цією  метою  у  закладі  працює  інформаційно-
методичний стаціонар, ведуться методичні циклограми, індивідуальні картки
участі  кожного  педагога  в  методичній  роботі,  проводяться  педагогічні  та
психологічні тренінги, анкетування, тестування.

У 2016-2017 році підготовлено 12 навчальних програм з позашкільної
освіти педагогами Вінницької обласної СЮН, поновлено раніше розроблені
додаткові інтегровані блоки до навчальних програм.

У відділі  інформаційно-методичної роботи та в усіх відділах закладу
діють бібліотеки для педагогів; методичні куточки «На допомогу керівникам
гуртків», випускається методичний бюлетень.

Поповнювався  банк  періодичної,  довідкової,  навчально-методичної
літератури необхідної для роботи педагогів.

З метою вдосконалення та збагачення знань педагогів з проблем теорії
та  методики  навчально-виховної  діяльності,  систематичною  роботою  у
Вінницькій обласній СЮН, були:

-  семінари-практикуми – 7;
- фахові семінари – 12 ;
- педагогічні практикуми – 5;
- «майстер-класи» – 22;
- психолого-педагогічні  семінари – 2;
- тренінги – 4;
- групові  та  індивідуальні  навчально-методичні  консультації,  яких

проведено – 1300;
- лекцій з питань інноваційних технологій навчання та виховання – 4;
- педагогічні читання – 3;
- науково-практичні конференції – 6;
- Симеренківські читання – 1;
- «Ярмарок інноваційних форм роботи у позашкільному закладі» - 2;
Навчально-методична робота в закладі у 2016 році, як і в минулі роки

була побудована із впровадженням проектно-модульної системи.
Надання  педагогам-початківцям  методичної  допомоги  здійснювалося

через наставництво та стажування.
Однією із форм методичної роботи  Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру є надання індивідуальних консультацій. Протягом
2016  року надали  125  консультацій  керівникам  гуртків,  вчителям  біології,
географії,  екології  щодо методики проведення гурткових занять, організації
екологічної  стежки,  проведення  масових  природоохоронних  заходів  з



учнівською  молоддю,  оформлення  науково-дослідних  робіт,  програмне
забезпечення гурткової роботи, тощо.

З  метою  підвищення  якості  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного  напряму  у  2016  році  серед  навчальних  закладів  було
проведено  ряд  методичних  конкурсів:  обласний  етап  Всеукраїнського
конкурсу  авторських  програм,  навчально-методичних  матеріалів  та
віртуальних  ресурсів  з  еколого-натуралістичного  напряму  позашкільної
освіти, обласний конкурс методичних моделей виховного процесу  «Виховати
особистість» та інші.
Педагогами закладу протягом року підготовлено 28 методичних розробок. 

Для  педагогів-початківців  організована  «Школа  молодого  керівника
гуртка»  з  щомісячними  засіданнями  та  проведенням  «Тижня  молодого
керівника  гуртка»,  де  педагог  представляє  роботу  гуртка  та  відвідує
психолого-педагогічний тренінг.

У  позашкільних  навчальних  закладах  Дніпропетровської  області
використовуються різноманітні форми навчально-методичної роботи.

Колективні  форми:  педагогічна  рада,  педагогічні  читання,  семінари-
практикуми, Школа молодого педагога, методичне об’єднання, батьківський
всеобуч, інструктивно-методичні наради. 

Групові  форми:  методична  рада,  тижні  педагогічної  майстерності,
педагогічні виставки, методичне об’єднання тощо.

Індивідуальні форми: атестація, наставництво, самоосвіта, творчі звіти,
доповіді, досліди, робота з ЗМІ.

Протягом року для педагогічних працівників закладу проводились по
чотири засідання педагогічної та методичної ради, методичного об’єднання
та  Школи  молодого  педагога,  щоквартально  –  засідання  батьківського
всеобучу “Батьківські зустрічі”.

Щорічна  атестація  педагогічних  працівників  закладу  сприяє
професійному  та  фаховому  зростанню  педагогів.  В  методичному  кабінеті
комунального  закладу  освіти  „Дніпропетровський  обласний  еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” зібрана значна кількість
методичної літератури, яка підібрана з досвіду роботи колег-позашкільників,
в  кожному  профільному  навчальному  кабінеті  закладу  та  в  кабінеті
заступника  директора  з  навчальної  роботи  створені  методичні  куточки
“Методична поличка позашкільника”, де представлена видавнича продукція,
методичні видання.

Важливим напрямом роботи методичного персоналу КЗО “ОЕНЦДУМ”
є  розробка  положень  щодо  проведення  обласних  масових  та  методичних
заходів, які затверджуються в Головному територіальному управлінні юстиції
в  Дніпропетровській  області. Вони  розробляються  педагогами  закладу  з
метою змістовної організації навчально-виховного процесу в закладах освіти,
з урахуванням місцевих особливостей та регіональних екологічних проблем 

Навчально-методична  робота  в  Донецькому  обласному  еколого-
натуралістичнному центрі  учнівської  молоді  спрямована  на  підвищення
професійного  рівня  педагогів-позашкільників  у  здійсненні  освітнього



процесу,  озброєння  актуальними  педагогічними  знаннями,  розвиток
загальної ерудиції, а також необхідних для педагога властивостей і якостей
особистості.  Організаційними навчальними формами діяльності  методичної
служби  обласного  Центру  є  Школа  педмайстерності  «Світоч»,  Школа
молодого педагога, педагогічні творчі звіти, семінари, практикуми, науково-
практичні  конференції,  методичний  консультпункт  «Потенціал»,  дослідно-
експериментальні лабораторії, вебінари, майстер-класи. Майже всі методичні
заходи проводяться в он-лайн режимі..

Протягом 2016 року Центром було проведено: вебінарів – 2, семінарів –
2,  профільних  практикумів –  3,  міжрегіональний  практикум  –  1,  проект
мобільного лекційного курсу – 1, методичних об’єднань керівників гуртків –
4, майстер-класів – 12, зональних семінарів – 2, тренінгів – 4.

Для  стимуляції  процесу  навчання  і  самоосвіти  кожен  з  педагогів
закладу готує виступ на педраду.

Для  зв’язку  з  центрами  позашкільної  роботи,  загальноосвітніми
закладами,  методичними  структурами  управлінь  освіти  використовується
ресурс електронної пошти. Методистами ДОЕНЦ були складенні електронні
папки  «Нормативні  документи»,  «Положення  всеукраїнських  та  обласних
масових  заходів»,  «Папка  методиста»,  «Положення  всеукраїнськихта
обласних методичних заходів», «Діяльність методичної служби», «Методичні
матеріли на допомогу керівникам гуртків» та ін., які розсилаються на районні
еколого-натуралістичні  позашкільні  центри,  загальноосвітні  заклади,  інші
осередки екологічної освіти учнівської молоді.

У  Великоновосілківському,  Волноваському,  Добропільському,
Лиманському, Покровському, Мар'їнському районах, м. Краматорську та     м.
Добропілля  створено  комплекси,  які  планують  і  проводять  еколого-
натуралістичну  роботу  з  загальноосвітніми  навчальними  закладами,
установами  позашкільної  освіти,  дитячими  оздоровчими  центрами,
громадськими  організаціями,  закладами  професійної  та  вищої  освіти.
Координатором та центром цих структур стали методичні служби ДОЕНЦ.

На  допомогу  керівникам  гуртків  ЦЕНТУМ  з  питань  еколого-
натуралістичної  роботи  в  2016  році  було  підготовлено  та  видано  ряд
методичних рекомендацій.

Навчально-методична  робота  займає  особливе  місце  в  діяльності
інструктивно-методичного  відділу  Житомирського  обласного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді і  реалізується  по
відношенню до педагогів.

Зміст педагогічної навчально-методичної роботи включає:
- оперативне вивчення і оцінку педагогічних явищ і процесів;
- регулювання і корекцію процесу або явища.
Інструктивно-методичний відділ ЖОЦЕНТУМ ЖОР здійснює постійну

навчально-методичну роботу на діагностичній основі. Відтак, працівниками
відділу здійснено виїзди в райони області, з метою вивчення і аналізу стану
еколого-натуралістичної  роботи  в  навчально-виховних  закладах  області  та
надання методичної і практичної допомоги закладам освіти.



Невід’ємним  засобом  навчально-методичної  роботи  є  проведення
обласних  семінарів-практикумів  за  участю  методистів  рай/міськво,
заступників  директорів  з  виховної  роботи,  вчителів  біології,  класних
керівників,  педагогів-організаторів  з  різних питань еколого-натуралістичної
роботи. В 2016 р. було проведено 4 семінари.

Вже декілька років поспіль продовжується навчання педагогів області
на базах:

- очно-заочної обласної школи аранжування з природного матеріалу та
штучних квітів;

- обласної школи фітодизайну;
- школи-майстерні лозоплетіння;
- обласного клубу акваріумістів;
- обласної творчої майстерні керівників гуртків «Школа дослідника».
З метою розвитку професійної майстерності педагогів підготовлено ряд

рекомендаційних  каталогів  літератури  для  педагогів,  проведено  засідання
методичного  об’єднання  для  керівників  творчих  об’єднань  ЖОЦЕНТУМ,
педагогічних рад.

Навчально-методична робота в  Закарпатському обласному еколого-
натуралістичному  центрі  учнівської  молоді зосереджена  на  педагогічну
майстерність керівників учнівських об’єднань. 

Дієвою  формою  роботи  є  проведення  методичних  днів,  тижня
педагогічної  майстерності,  семінарів-практикумів,  круглих  столів  тощо.
Методичні  дні  є  ефективною  формою  методичної  роботи  підвищення
фахового рівня, педагогічних компетентностей керівників гуртків, методистів
ЗОЕНЦ.  Згідно  Плану  проведення  засідань  методичних  днів  у  2016  році
відбулося 8 засідань, на яких заслухано та обговорено 21 тему.

У березні 2016 року в ЗОЕНЦ під гаслом „Творчість. Здобутки. Пошук”
проводився  щорічний  методичний  захід „Тиждень  педагогічної
майстерності”,  основним завданням якого є розвиток ініціативи та творчого
пошуку  педагогічних  знахідок,  демонстрування  та  обмін  перспективним
педагогічним досвідом.

Підвищенню  якості  позашкільної  еколого-натуралістичної  освіти
сприяє  участь  у  конкурсах  педагогічної  майстерності:  Всеукраїнський
конкурс  майстерності  педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних
закладів „Джерело творчості”, Всеукраїнська виставка видавничої продукції,
Всеукраїнський конкурс „Цікава школа”.

Методична  та  психологічна  служба  Запорізького  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді зосереджувала свою
увагу  на  методичному  забезпеченні  навчально-виховного  процесу,
впровадженні  нових  навчальних  програм,  методичних  розробок,  залученні
педагогічних  працівників  до  інноваційної  роботи,  підвищенні  їх
професіоналізму і компетентностей. 

З цією метою в Центрі працювали: методична рада, методичне об’єднання
керівників гуртків,  творча  лабораторія  педагогів  «Естафета  творчості».  Три
рази на рік проводився фаховий семінар «Від творчого педагога до творчої



особистості». Всі  ці  заходи  працювали  за  формами  роботи:  «круглі  столи»,
семінари-практикуми,  психолого-педагогічні  та  наукові  читання,  декади
педагогічної майстерності, методичні діалоги, тренінги, дискусії, інструктивно-
методичні  наради,  «майстер-класи», тижні  інновацій «Методична скринька»,
методичний фестиваль «Педагогічна творчість». 

Під  час  засідань  творчої  лабораторії  педагогів  «Естафета  творчості»
керівники  гуртків  діляться  досвідом  роботи  в  гуртках.  Значна  увага
приділяється  наставництву  досвідчених  колег,  які  проводять  консультації,
співбесіди з питань планування навчально-виховної роботи в гуртку, роботи
над науково-методичною темою по самоосвіті, розробки розширених планів-
конспектів  занять,  сценаріїв  масових  заходів,  дидактичних  матеріалів,
методичних  рекомендацій,  вибору  форм  та  методів  навчання  і  виховання,
залучення  юннатів  до експериментально-дослідницької  роботи,  проведення
самоаналізу занять тощо. 

Важливу  роль  у  вдосконаленні  професійної  майстерності  керівників
гуртків  ОЦЕНТУМ  відіграє  обмін  досвідом  роботи  під  час  проведення
відкритих занять.  У 2016 році  педагогами Центру проведено 12 відкритих
занять гуртків.

З  метою покращення навчально-виховної  роботи  закладу  та  надання
педагогам-позашкільникам,  керівникам  творчих  учнівських  об’єднань
методичної  допомоги  щодо  участі  у  Всеукраїнських  заходах,  методиках
проведення досліджень і практичної роботи методистами ЗОЦЕНТУМ в 2016
році  підготовлені  методичні  рекомендації,  буклети  тощо,  створено  12
навчальних програм.

Фаховому  зростанню  педагогів,  їх  самоосвіті  сприяла  участь  в
організації  та  проведенні  науково-практичних  конференцій,  семінарів,
«круглих  столів»,  майстер-класів  тощо.  Педагогами  Центру  проведено  3
інтерактивних заняття, 4 майстер-класи, 3 педагогічні тренінги для педагогів
області під час педпрактики для слухачів курсів підвищення кваліфікації за
фахом «керівник гуртків позашкільних навчальних закладів», Дня відкритих
дверей «Даруй добро природі» та під час виставкового регіонального заходу
«Ярмарок освіти Запорізького краю».

Для  надання  допомоги  молодим  педагогам  в  Івано-Франківському
обласному  еколого-натуралістичному  центрі працює  «Школа  молодого
керівника гуртка». З метою підтримки творчості керівників гуртків в закладі
проводяться  відкриті  заняття,  тренінги,  проводяться  індивідуальні
консультацій  для  керівників  гуртків.  Велика  увага  приділялася  розробці
методичних рекомендацій та розробок.

Велику  методичну  допомогу  отримують  педагоги-позашкільники
працюючи  в  методичному  об’єднанні  керівників  гуртків,  яке  створене  в
закладі.  У  роботі  методичних  об’єднань  використовується  багата  палітра
форм і методів навчання педагогів: творчі звіти й презентації, «круглі столи»,
дискусії,  майстер-класи,  методичні  діалоги,  тренінги,  практичний  показ
фрагментів  сучасних  освітньо-виховних  технологій.  На  засіданнях
методичних об’єднань керівників гуртків розглядаються нормативно-правові



документи щодо організації навчально-виховного процесу в позашкільному
закладі,  актуальні  проблеми методики надання  додаткових  знань та  вмінь,
проведення навчально-виховних занять в гуртках. Крім цього, в ході занять
члени  методоб’єднання  знайомляться  з  методикою  вивчення  навчальних
програм,  обмінюються  досвідом  роботи,  проводяться  огляди  навчально-
методичної  літератури,  новинок  педагогічної  преси  з  проблем  позашкілля
тощо.  Проведено  анкетування  керівників  гуртків  з  метою  виявлення
труднощів щодо підготовки та проведення гурткового заняття та факторів, що
негативно впливають на ефективну роботу керівника гуртка з метою корекції
та надання методичної допомоги. 

Члени  методоб’єднання  проводять  індивідуальні  та  групові
консультації для молодих колег.

Зміст  навчально-методичної  діяльності  закладів  Київської  області
складають:  аналіз  стану  навчально-виховної  роботи  та  рівня  розвитку
вихованців  відповідно  до  завдань  позашкільної  освіти,  налагодження
дослідницько-експериментальної  роботи,  педагогічного  проектування,
визначення  рівня  забезпечення  потреб  батьків,  дітей,  громадськості  в
додатковій  освіті,  розробка  критеріїв  та  проведення  моніторингових
досліджень,  експертиза  освітніх  проектів,  редагування  методичних
посібників, статей, розробка методичних рекомендацій, програм, посібників.

Протягом 2016 року підготовлено та видано: інформаційно-методичні
матеріали  та  рекомендації,  збірники  для  допомоги  керівникам  гуртків,
електронні  інформаційно-методичний  посібник  матеріалів  переможців
обласного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  майстерності  педагогічних
працівників  позашкільних  навчальних  закладів  «Джерело  творчості»,
електронний збірник матеріалів «Герої не вмирають».

Підвищенню  якості  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичної
спрямування  Кіровоградської  області сприяє  участь  педагогів-
позашкільників у обласних та всеукраїнських конкурсах. 

Так, у 2016 році взяли участь у Всеукраїнській виставці видавничої
продукції  з  питань  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму
7 методичних розробок педагогів-позашкільників: 

Педагогічні працівники позашкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів  області  взяли  активну  участь  у  обласному  етапі  Всеукраїнського
конкурсу «Джерело творчості – 2016», який проводився з метою підтримки
творчої  педагогічної  діяльності,  у  популяризації  педагогічних  здобутків,
підвищення  авторитету  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  в
області.

Навчально-методична робота Львівського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді у 2016 році була спрямована
на  розробку  програмно-методичного  забезпечення  навчально-виховної
роботи,  районних,  міських  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-
натуралістичного профілю.

В  2016  році  підготовлено  та  оновлено  зміст  навчальних  програм  з
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму:



- «Флористика»;
- «Вікно в природу»;
- «Основи народознавства»;
- « Природа в мистецтві декупажу»;
- « Природа в декорі ».
Підвищенню  якості  позашкільної  еколого-біологічної  освіти  сприяє

також  проведення  обласних  етапів  Всеукраїнських  конкурсів:  «Джерело
творчості»,  рукописів навчальної літератури для позашкільних  навчальних
закладів системи освіти, «Цікава школа», «Золота когорта позашкільників»,
науково-методичних розробок і віртуальних ресурсів.
Впродовж року педагогічний колектив ЛОЦЕНТУМ продовжував працювати
над  реалізацією  науково-методичної  проблеми  закладу  «Метод  проектів  у
сучасному  позашкільному  навчальному  закладі:  традиції,  перспективи,
життєві результати». Педагоги запровадили нові та продовжили реалізовувати
довготривалі проекти.

Підвищуючи  свій  професійний  рівень  педагоги  ЛОЦЕНТУМ  взяли
участь в обласних та Всеукраїнських семінарах, конференціях.

Постійний  пошук  педагогічними  працівниками  позашкільних
навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму області нових форм
та  методів  роботи  (інноваційних,  інтерактивних)  у  галузі  біологічних
дисциплін  є  основою  вдосконалення  професійних  навиків  та  написання
фахових  цікавих,  новітніх  методичних  розробок,  рекомендації,  порад,
сценаріїв.

Однією  з  форм  підвищення  кваліфікації  керівників  гуртків
Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді є участь у педагогічних конкурсах. У 2016 році педагоги взяли участь
в таких методичних заходах: 

- обласному  етапі  конкурсу  науково-методичних  розробок  еколого-
натуралістичного спрямування;

- обласному  конкурсі  на  кращий  опис  досвіду  роботи  педагога
позашкільника;

- обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»;

- обласному заочному конкурсі «Від творчого вчителя до обдарованого
учня».

У  Центрі  проведено  педагогічні  ради,  семінари,  висвітлена
природоохоронна  робота  в  ЗМІ  (пресі,  радіо,  телебаченні),  проводилася
видавнича робота.

Основними  напрямами  навчально-методичної  роботи  еколого-
натуралістичного підрозділу Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти у 2016 році були:

- підвищення рівня професійно-творчої компетентності педагогів;
- програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
- продовження впровадження та апробації нових навчальних програм,

посібників;



- методичне забезпечення єдності навчального процесу та організації
науково-дослідної роботи учнів; 

- аналіз  забезпеченості  навчального процесу навчально-методичною
літературою;

- вивчення  досвіду  використання  нетрадиційних  для  позашкільної
освіти технологій викладання;

- використання  соціальних  мереж  в  організації  навчально-виховної
роботи еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти.

Для  підвищення  педагогічної  майстерності  керівників  гуртків  та
педагогів області методисти підрозділу використовують індивідуальні форми
роботи (профдіагностування, методичні консультації, співбесіди, консультації
по  організації  самоосвіти),  групові  форми  (методичне  об’єднання,  школа
молодого  керівника  гуртка,  інструктивно-методична  нарада,  семінар-
практикум) та масові форми роботи (круглі столи, методичні тижні, виставки,
конкурси, свята).

Методисти підрозділу провели понад 425 консультації для методистів,
керівників  гуртків,  педагогів-організаторів,  вчителів  природничих  та
технічних дисциплін загальноосвітніх шкіл області.

Методичне  об’єднання  керівників  гуртків  еколого-натуралістичного
підрозділу  другий  рік  поспіль  працює  над  розробкою  методичної  теми:
«Активізація пізнавальної активності школярів шляхом використання квест-
ігор».

Для  успішної  роботи  керівників  гуртків  з  дітьми  та  учнівською
молоддю  Полтавський  обласний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської  молоді має  відповідне  програмно-методичне  забезпечення.  Це
програми  роботи  гуртків,  навчальні  програми  з  позашкільної  освіти,  які
створені  педагогічними працівниками Центру, довідкова,  наукова,  науково-
популярна,  методична  література,  дидактичні  матеріали,  відео-  та
фотоматеріали, періодичні видання. 

У  2016  році  педагогічними  працівниками  області  підготовлено
1188 методичних матеріалів (методичних розробок,  навчальних посібників,
методичних рекомендацій, буклетів). З них педагогами:

- загальноосвітніх навчальних закладів – 546;
- позашкільних навчальних закладів – 603
- ПОЕНЦУМ – 39.
У  роботі  з  вихованцями  впроваджуються  наступні  інноваційні

технології:
– технологія особистісно орієнтованого навчання;
–  інформаційно-комунікативні  (мультимедійні  презентації,  електронні

варіанти завдань, створення WEB-сайтів, проведення занять-тренінгів);
– проектна технологія;
– розвивально-тренінгове навчання;
– технологія оптимізації навчальної діяльності;
– здоров’язберігаючі; 
– асоціативна технологія;



– інтерактивне навчання;
– ігрові технології;

Для проведення занять педагогічні працівники забезпечені необхідними
матеріалами  та  інструментами,  технічними  та  візуальними  засобами
навчання.

Фаховому зростанню педагогів комунального закладу „Станція юних
натуралістів”  Рівненської  обласної  ради,  їх  самоосвіті  сприяє  участь  в
організації  та  проведенні  науково-практичних  конференцій,  семінарів,
«круглих  столів»,  майстер-класів  тощо.  Протягом  2016  року  проведено  5
семінарів для керівників гуртків, методистів біології та екології,  керівників
учнівських лісництв, керівників учнівських виробничих бригад.

У  2016  році  продовжили  роботу  методичні  об’єднання  керівників
гуртків відділу екології та квітництва та керівників гуртків відділу біології та
сільського господарства. Методисти та педагогічні працівники Станції також
беруть  активну  участь  у  Всеукраїнських  семінарах,  науково-практичних
конференціях, форумах, нарадах.

У 2016 році методичними працівниками здійснено 14 виїздів в райони з
метою  надання  методичної  допомоги,  підведення  підсумків  обласного
конкурсу «Кращий позашкільний навчальний заклад року».

Методисти Станції впроваджують у навчальний процес нові технології,
розробляють гнучкі методи, прийоми навчання біології.

В  організації  методичної  роботи  з  педагогічними  працівниками
Сєверодонецького  міського  Центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді були спрямовані зусилля керівників гуртків на вирішення
таких завдань:

- підвищення якості освіти;
-  удосконалення  науково-методичного  супроводу  профільного

навчання;
-  упровадження у  навчально-виховний процес  та  в  систему науково-

методичної  роботи  з  педагогами  інформаційно-комунікаційних  технологій,
дослідницьких проектів, різних форм науково-педагогічної взаємодії;

-  упровадження  різних  форм  дистанційного  навчання  вихованців  та
керівників гуртків;

-  підвищення  рівня  профілактично-консультативної  роботи  серед
вихованців, батьківської громади;

-  підвищення  рівня  науково-методичного  супроводу  професійного
саморозвитку  педагогічних  працівників,  шляхом  організації  наставництва,
професійної адаптації молодого керівника гуртка, творчих груп; проведення
методичних семінарів тощо.

Також визначено і затверджено структуру та форми методичної роботи
в закладі:

- наставництво;
- дні методиста у закладі;
- семінари-практикуми, цільові семінари;
- майстер-класи, інструктивно-методичні семінари;



- педагогічна  виставка  методичних  надбань,  представлення
перспективного педагогічного досвіду, творчі звіти керівників гуртків;

- групові та індивідуальні консультації.
Адміністрацією  закладу  забезпечено  якісний  науково-методичний

супровід методичних заходів згідно з планом роботи.
Основними  напрямами  навчально-методичної роботи  еколого-

натуралістичного відділу комунального закладу Сумської обласної ради
–  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою
молоддю у 2016 році були:

- підвищення рівня професійно-творчої компетентності педагогів;
- упровадження портфоліотехнології  в професійно-творчу діяльність

педагогів, удосконалення самоосвітньої діяльності;
- висвітлення науково-методичних досягнень педагогічних колективів 

ПНЗ області у фахових виданнях.
Організація  навчально-методичної  роботи  з  педагогічними  кадрами

загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів  здійснювалася  через
різноманітні  форми  роботи:  курси  підвищення  кваліфікації,  семінари,
семінари-практикуми,  науково-практичні  конференції,  «круглі  столи»,
конкурси, консультації тощо.

Особливе  місце  в  роботі  Тернопільського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді надається  підготовці  та
проведенню педагогічних і методичних рад. Протягом року було проведено 4
засідання педагогічної та 4 засідання методичної ради.

Однією  з  форм  підвищення  фахового  рівня  педагогів  є  проведення
відкритих занять та масових заходів. 

В Центрі працює постійно діюча Школа молодого педагога. Основними
завданнями «Школи молодого педагога» є: надання методичної допомоги у
професійному становленні молодих спеціалістів, забезпечення умов їхнього
професійного  зростання,  удосконалення  майстерності,  оволодіння
практичними навичками, методиками та технологіями. 

Під час проведення занять у Школі молодого педагога застосовувалися
різноманітні  форми  роботи:  відвідування  занять,  консультації,  лекції,
практичні заняття, тренінги, проведення семінарів, засідання круглого столу,
дискусії тощо.

Основні завдання, над вирішенням яких працює комунальний заклад
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»: 

- удосконалення навчально-виховного процесу; 
- удосконалення науково-методичного забезпечення;
- запровадження нових форм і методів діяльності; 
- підвищення майстерності педагогічних працівників.
Для  вчителів  біології,  керівників  гуртків,  директорів  районних  та

міських станцій юних натуралістів,  комплексних позашкільних навчальних
закладів, завідувачів еколого-натуралістичними відділами центрів дитячої та
юнацької  творчості  методичною службою  комунального закладу „Центр



еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”  Херсонської
обласної ради проведено семінари, тренінги за темами:

-  «Технології  формування  екологічної  свідомості  вихованців
позашкільного навчального закладу»;

-  «Організація  дослідницької  роботи  учнів  на  навчально-дослідній
земельній ділянці»

Протягом  року  педагогічними  працівниками  Центру  надано  близько
240 консультацій з організації еколого-натуралістичної діяльності.

У  2016  році  було  затверджено  наступні  навчальні  програми:
«Дослідники заповідних стежок Херсонщини», «Основи екологічних знань»,
«Юні друзі природи», «Юні лісівники – дендрологи».

Для  підвищення  професійної  майстерності  педагогів  у  2016  році
продовжено роботу школи педагогічної майстерності та практикуму молодого
педагога.

В  основу  організації  навчально-методичної  роботи  Хмельницького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді  покладено
діяльнісний  підхід  до  реалізації  співвідношення  традиційних  і  нових
прийомів, методів роботи, які позитивно впливають на формування фахової
майстерності  педагогів,  забезпечують належний рівень реалізації  основних
завдань навчально-виховного процесу. 

Методична робота закладу включає в себе різноманітні форми навчання
педагогів,  раціональне  поєднання  традиційних  та  інноваційних  форм.  В
ХОЕНЦУМ організовано проведення таких форм роботи: методичний день,
методична  оперативна  нарада, методичний  тиждень,  виставка  педагогічної
творчості,  калейдоскоп  методичних  розробок  гурткових  занять,  тренінг,
круглий стіл,  коло ідей,  семінари,  майстер-класи,  творчі  звіти педагогів.  В
закладі працюють творчі групи педагогів

З їх допомогою забезпечується трансформація в педагогічний колектив
інформації  про  нову  методичну  літературу,  методичні  листи,  нормативні
документи, накази, інструкції, нові знахідки педагогів тощо.

Значна  увага  приділяється  такій  формі  методичної  роботи  як
взаємовідвідування  занять  і  масових  заходів,  в  ході  яких  педагогічні
працівники обмінюються досвідом роботи.

У методичному кабінеті закладу зосереджено такі методичні матеріали:
методична література, педагогічні журнали, фахова і періодична література,
підбірка навчальних програм та календарних планів, зразки розробок кращих
гурткових занять та виховних заходів, творчі звіти, тексти доповідей тощо.

Протягом 2016 року підготовлені методичні розробки і матеріали.
Навчально-методична  робота  в  Черкаському  обласному  Центрі

роботи з обдарованими дітьми проводиться у формах: семінари, семінари-
практикуми, наставництво та самоосвіта.

У  2016  року  згідно  з  річним  планом  роботи  в  Центрі  проведено  8
обласних семінарів та семінарів-практикумів.



Щорічно Центр роботи з обдарованими дітьми проводить заняття для
курсантів  Черкаського  інституту  післядипломної  освіти  педагогічних
працівників (курси керівників гуртків).

У  Центрі  проводяться  згідно  плану відкриті  заняття  гуртків,
взаємовідвідування,  директор  та методисти  ведуть  книги  контролю  по
відвідуванню  занять  керівників гуртків. Відповідно  річного  плану
проводяться методичні наради, на яких розглядаються питання підвищення
педагогічної  майстерності  педагогів.  З метою показу росту фахового рівня
керівників гуртків проводяться творчі звіти.

Центр тісно співпрацює з навчально-науковим Інститутом природничих
дисциплін  Черкаського  Національного  університет  імені            Б.
Хмельницького. Для студентів проводиться цикл лекцій та практичних занять
по організації позакласної та позашкільної еколого-натуралістичної роботи в
загальноосвітніх закладах.

Навчально-методична  діяльність  комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді» здійснюється  через  проведення:  педагогічних  рад,
методоб’єднань, семінарів, практикумів, майстер-класів тощо.

У  2016  році  проведено  три  педагогічні  ради,  які  націлювали
педколектив  на  піднесення  якості  і  ефективності  навчально-виховного
процесу,  стимулювали  розвиток  творчого  потенціалу,  ріст  професійної
майстерності  педагогів,  демократизації  управління.  Проведено  два
методоб’єднання  педпрацівників  ПНЗ  еколого-натуралістичного  профілю,
продовжувалась  практика  проведення  майстер-класів,  занять-тренінгів,
семінарів-тренінгів, проводились зустрічі з науковцями ВНЗ. 

Протягом 2016 року КЗ ЧОЦЕНТУМ організовано та проведено:
- обласний  семінар  для  керівників  гуртків  біологічного  та

сільськогосподарського  профілів  «Розвиток  пізнавальної  активності  учнів
засобами  експериментально-дослідницької  роботи  в  гуртках  біологічного
профілю»;

- літню  педагогічну  школу  учасників  науково-освітнього  проекту
«Етноекологічні  особливості  та  дослідження екологічного стану Буковини»
на тему: «Традиційна екологічна культура етносів:  теоретичні та практичні
аспекти»;

- семінар-тренінг  для  керівників  гуртків  екологічного  профілю
«Екологічна культура – важлива домінанта позашкільної екологічної освіти».

Методичний  супровід  навчально-виховного  процесу  комунального
закладу „Чернігівська обласна станція юних натуралістів”  здійснюється
через  забезпечення  педагогів  навчальними  програмами,  планами,
методичними  посібниками,  підручниками,  періодичними  виданнями,
педагоги  ОБЛСЮН  користуються  фаховими  періодичними  виданнями,
засобами  аудіо-  та  відео-  супроводження,  фондом  екологічної  відеотеки
«Екологія  ХХІ  століття»,  яка  налічує  50  відеофільмів  різної  тематики:  з



екології,  охорони  природи  тощо.  У  фітовітальні  «Медунка»  зібрано
бібліотечку книжкової продукції з фітотерапії.

З  метою  підвищення  якості  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного  напряму  та  розвитку  творчого  потенціалу  педагогів  у
2016 році проведено обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського конкурсу
науково-методичних  розробок  та  віртуальних  ресурсів  з  еколого-
натуралістичного напряму позашкільної освіти.

4. Науково-методична робота
Головними  напрямками  науково-методичної  роботи  в  позашкільних

навчальних закладах еколого-натуралістичного напрямку у 2016 році  є:
-  створення  нових  принципів  і  методів  ефективного  управління
процесом навчання та виховання учнівської молоді;
- формування готовності педагогів до інноваційних пошуків;
-  визначення  стратегічних  напрямків  навчально-виховного  процесу,

його науково-методичне забезпечення.
Методичні  служби  в  областях  чітко  усвідомлюють,  що  зміни,  які

відбуваються  в  позашкільній  освіті,  вимагають  від  педагогів  професійної
мобільності,  уміння  самовдосконалюватися,  здійснювати  педагогічну
діяльність  відповідно  до  вимог  часу,  підвищуючи  професійний  рівень,
швидко  та  ефективно  реагувати  на  нові  вимоги.  Ці  завдання  можна
реалізувати лише за добре спланованої та організованої науково-методичної
роботи в закладах.

З  метою підвищення науково-методичного рівня,  розвитку творчості,
педагогічної  майстерності  професійної  компетентності  педагогічні
працівники позашкільних навчальних закладів, беруть участь у різноманітних
науково-практичних заходах: педагогічних студіях, вебінарах, круглих столах,
тренінгах,  методичних  об’єднаннях  природничих  дисциплін,  у  написанні
наукових статей.

Науково-методична  діяльність  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів  у  2016  році  здійснювалась  через  роботу  над  науково-
методичною  проблемою  закладу  «Впровадження  новітніх  стандартів,
інноваційних  технологій  та  методик,  як  важлива  умова  особистісно-
орієнтованого навчання і виховання у позашкільному закладі».

У  ході  роботи  над  науково-методичною  проблемою  у  2016  році
реалізувались  такі  заходи:  систематизація  та  узагальнення  матеріалу,
напрацьованого педагогічним колективом з  даної  проблеми,  обґрунтування
вибору  проблеми,  доведення  її  актуальності,  формування  у  педагогів
психологічної  готовності  працювати  над  нею,  організація  роботи  з
обдарованими дітьми, вироблення конкретних рекомендацій, використання їх
у  практиці  педагога-позашкільника.  Підвищення  кваліфікації  педагогів
закладу, перехід до особистісно-орієнтованої системи роботи. Впровадження
в роботу кожного педагога елементів перспективного педагогічного досвіду.
Розвиток ініціативи, творчості, самостійності педагогів та вихованців.



Кожен  педагог  закладу  протягом  2016  року  працював  над
індивідуальною  темою  самоосвіти,  відповідно  до  науково  методичної
проблеми.

У 2016-2017 році педагогами Вінницької обласної СЮН підготовлено
12  навчальних  програм  з  позашкільної  освіти,  які  успішно  пройшли
експертизу науково-методичної ради КВНЗ «Вінницька академія неперервної
освіти»,  затверджені  наказом  Департаменту  освіти  і  науки   Вінницької
облдержадміністрації,  які зараз успішно використовуються у  роботі гуртків.

Вивченню новітніх технологій у педагогіці, вдосконаленню навчально-
виховного процесу  Волинського обласного еколого-натуралістичного 
центру сприяють методичні ради. На них обговорювались актуальні питання 
організації науково-методичної діяльності педагогів. А це потребує високого 
професіоналізму і великого бажання стати «тим, хто виховує характер».       

Дієвою формою методичної  роботи є  проведення тренінгових занять
для керівників гуртків. Патріотичний тренінг «З Україною в серці» відбувся у
грудні 2016 року. Досить актуальними були тренінги «Психологічне здоров’я
педагога»,  «Профілактика  емоційного та  професійного  вигорання»  та  інші.
Матеріали,  що  розкривають  методичні  новації  педагогічних  працівників
згодом поповнять «Банк анотованого передового досвіду».

Протягом звітного року методисти Центру брали участь у підготовці та
роботі  науково-практичних  конференцій,  практикумів,  семінарів,  «круглих
столів»,  у  проведенні  лекційних  годин.  Всього  протягом  року  було
організовано 10 різноманітних методичних заходів обласного рівня.

Впродовж року у науково-методичному віснику Волинського інституту
післядипломної  педагогічної  освіти  у  рубриці  «Позашкілля»  друкувались
статті, у яких педагоги висвітлювали досягнення, проблеми та перспективи
розвитку позашкільної еколого-натуралістичної роботи в області. Всього було
опубліковано 3 статті. Аналіз  викладеного матеріалу показав, що позашкілля
Волині має вагомі здобутки,  розуміє шляхи вирішення проблем, які існують
у роботі та бачить напрямки свого подальшого розвитку.

У  ПНЗ  Дніпропетровської  області використовуються  різноманітні
форми науково-методичної роботи.

Колективні  форми:  педагогічна  рада,  педагогічні  читання,  семінари-
практикуми, Школа молодого педагога,  методичне об’єднання, батьківський
всеобуч, інструктивно-методичні наради. 

Групові  форми:  методична  рада,  тижні  педагогічної  майстерності,
педагогічні виставки, методичне об’єднання тощо.

Індивідуальні форми: атестація, наставництво, самоосвіта, творчі звіти,
доповіді, досліди, робота зі ЗМІ.

Усі  ці  форми  роботи  постійно  використовуються  в  Комунальному
закладі освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді”.

У  закладі  налагоджена  співпраця  з  Криворізьким  педагогічним
університетом  КНУ. У  2016  р.  співпраця  з  ВНЗ  здійснювалася  у  кількох
напрямках:  по-перше,  регулярні  консультації  з  викладачами  університету,



щодо написання НДР, рецензування робіт; по-друге, проведення навчальних
екскурсій  для  гуртківців  та  обдарованих  дітей  у  зоологічний  музей,
лабораторію  ботаніки  та  фізіології  рослин,  віварій,  теплицю,  хімічну
лабораторію; по-третє, робота обдарованої учнівської молоді у читальній залі
наукової бібліотеки КПІ (з цією метою налагоджена співпраця з директором
бібліотеки КПІ). Також заклад багато років тісно співпрацює з Криворізьким
ботанічним садом НАН України, в якому для вихованців СЮН науковцями
установи проводяться регулярні екскурсії та консультації.

Протягом  багатьох  років  КЗО  “ОЕНЦДУМ”  плідно  співпрацює  з
вищими  навчальним  закладами:  Дніпропетровським  національним
університетом ім.  Олеся  Гончара,  Дніпропетровським  державним аграрно-
економічним  університетом,  Українським  державним  хіміко-технологічним
університетом на основі укладених угод.

Налагоджена  тісна  співпраця КЗО „ОЕНЦДУМ” з  ботанічним садом
ДНУ,  Криворізьким  ботанічним  садом  НАН  України,  Дніпровсько  -
Орільським природним заповідником,  Канівським природним заповідником
Київського  національного  університету  ім.  Т.Г.Шевченка,  Карпатським
біосферним  заповідником.  На  базі  цих  установ  за  участю  науковців
проводиться  реалізація  обласної  програми  проведення  літніх  наукових
практик  та  комплексних  екологічних  експедицій  для  вихованців
позашкільних закладів “Вивчаємо заповідні території України”.

Протягом  2016  року  педагоги  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  проводили  консультативну  роботу,  розробляли
положення  та  організовували  проведення  обласних  масових  заходів,
розробляли  плани та  програми з основних видів педагогічної  діяльності,
разом  з  педагогами  позашкільних  закладів  еколого-натуралістичного
спрямування вивчали кращий досвід колег, надавали методичну допомогу з
розробки та підготовки матеріалів до Всеукраїнських методичних конкурсів
та  виставок. Науково-методична  тема,  яка   реалізовувалась  методичною
службою ДОЕНЦ протягом  2016 року - Упровадження системи дистанцiйноi
освiти в навчальний процес позашкiльних закладiв еколого-натуралiстичного
спрямування.

У звітному році була продовжена робота стаціонарних філій методичної
служби  ДОЕНЦ  в  округах  позашкільної   екологічної  освіти  (ОПЕО)
Добропільського  р-ну,  Лиманського  р-ну,  Великоновосілківського  р-ну,  м.
Краматорську, м.Добропілля. У кожній з цих структур працюють методисти,
завідуючи відділами та керівники гуртків Донецького  обласного центру, які
організовують та координують роботу в закладах освіти цих міст та районів з
еколого-натуралістичного виховання дітей та учнівської молоді. Така форма
роботи  надає  широку  можливість  методистам  обласного  Центру
безпосередньо і більш ефективно працювати з педагогічними та учнівськими
колективами,  дитячими  громадськими  організаціями,  залучаючи  широкий
загал  цих  регіонів  до  участі   в  масових  еколого-натуралістичних  заходах,
вдосконалюючи   науково-теоретичну, методичну  підготовку  та  професійну
майстерность  педагогів  екологічної  просвіти.  Також  така  форма  роботи



надала більшу можливістьдо співробітництва з обласними та регіональними
установами, які були переміщені в ці регіони в зв’язку з проведенням АТО. 

Науково-методична  робота  інструктивно-методичного  відділу
Житомирського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді передбачає  забезпечення науково-дослідного підходу  до
організації  освітнього  процесу, вдосконалення  і  підвищення  професійного
рівня  керівників  гуртків   на  основі  досягнень  сучасної  психолого-
педагогічної науки і безпосереднього науково-практичного досвіду.

Основними напрямками науково-методичної роботи є:
безперервне  вивчення  досягнень  педагогічної  науки,  теорії  та  практики
навчання і виховання;
засвоєння  наукових  методів  діагностики  навчально-виховного  процесу  та
формування  у  керівників  гуртків  вміння  аналізувати  свою  педагогічну
діяльність на основі наукових методів дослідження;
вдосконалення аналізу і планування методичної роботи, виходячи з сучасних
наукових підходів і пріоритетів у розвитку позашкільної освіти;
співпраця з вузами та іншими науково-навчальними установами.
          Для стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня
професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної
майстерності,  розвитку  творчої  ініціативи,  підвищення  престижу  й
авторитету,  забезпечення  ефективності  навчально-виховного  процесу,
педагоги  постійно  беруть  участь  в  різноманітних  вебінарах,  навчальних
тренінгах  та  інших  заходах  з  питань  розвитку  та  модернізації  змісту
позашкільної освіти. 

За  звітний  період  2016  р.  педагогічним  колективом  Житомирського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
продовжена співпраця з організаціями та навчальними закладами.

Науково-методична  робота  в  Закарпатському  обласному  еколого-
натуралістичному  центрі  спрямована  на  вивчення  та  опрацювання
проблемно-пошукових  питань  для  всього  педагогічного  колективу.
Методична проблема для опрацювання у 2015/2016 навчальному році була:
„Впровадження  інтерактивних  форм  та  методів  навчання  як  засіб
удосконалення й модернізації навчально-виховного процесу в позашкільному
навчальному  закладі”.  Протягом  звітного  періоду  кожен  педагог  творчо
працював  над  вивченням  індивідуального  проблемно-пошукового  питання,
зокрема:

-  Використання  інноваційних  освітніх  технологій  для  формування
екологічних компетентностей юннатів, як потреба особистості і суспільства;

 -  Використання  елементів  інтерактивного  навчання  на  гурткових
заняттях; 

- Екологічна освіта і виховання у позашкільному навчальному закладі;
-  Застосування  сучасних  освітніх  технологій  для  формування

практичних  та  пізнавальних  навичок  на  заняттях  гуртка  „Юні  іхтіологи-
рибоводи”



-  Виховний  простір  позашкільного  навчального  закладу  як  важливий
чинник соціалізації дітей та молоді;

-  Розвиток  творчого  потенціалу  вихованців  у  позашкільному
навчальному закладі;

- Шляхи підвищення професійної майстерності педагога-позашкільника;
-  Використання  інноваційних технологій  для  формування  екологічних

компетентностей;
-  Формування  практичних  знань,  умінь  і  навичок  на  заняттях  гуртка

„Юні бджолярі”;
-  Розвиток  творчих  здібностей  гуртківців  під  час  гурткових  занять

еколого-натуралістичного профілю;
-  Концепція  національно-патріотичної  системи  виховання  та  роль

методиста у впровадженні її у роль позашкільного закладу;
-  Застосування  сучасних  інноваційних  освітніх  технологій  для

формування  дослідницьких  та  екологічних  компетентностей  юннатів  у
гуртках біологічного та с/г профілів ЗОЕНЦ;

-  Застосування  інноваційних  технологій  навчання  на  заняттях  гуртка
„Юні екологи”;

-  Використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  на  гуртках
„Юні екологи”;

- Формування  екологічних  компетентностей  юннатів  шляхом
впровадження інноваційних технологій;

-  Використання  ІКТ на  гуртках  „Юні  зоологи”,  „Юні  рослинники”  та
„Юні друзі природи”.

Головними  напрямками  науково-методичної  роботи  у  Запорізькому
обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді є:
- удосконалення педагогічної майстерності;
- вдосконалення навчально-виховного процесу;
-  запровадження  новітніх  освітніх  технологій  навчання  і  виховання:
здоров’язберігаючих,  особистісно-орієнтованих  та  технологій  громадянсько-
патріотичного і національного виховання.

У  2016-2017  навчальному  році  педколектив  працював  над  науково-
методичною  проблемою  –  «Створення  особистісно-орієнтованого
здоров'язберігаючого  освітнього  простору  в  еколого-натуралістичному
закладі, дружньому до дитини».  З метою реалізації підготовчо-теоретичного
етапу  впровадження  методичної  теми  ЗОЦЕНТУМ  була  створена  творча
група із числа найбільш компетентних з даної проблеми педагогів, проведені
педагогічні  читання  «Освітня  політика  України  у  сфері  здоров'я  дітей  та
молоді»,  психологічний  всеобуч  «Формування  мотивації  вихованців
позашкільного закладу до здорового  способу життя»,  методичний семінар
«Формування  інноваційної  здоров'язберігаючої  культури  дитини  в
позашкільному навчальному закладі». 

Аналіз  підсумків  роботи  Івано-Франківського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської   молоді  у  2016  році  свідчить  про
зростання рівня  розуміння працівниками організації  педагогічного процесу.



У цьому відігравала певну роль система методичної роботи, сконцентрована
навколо  науково-методичної  проблеми  «Удосконалення  координаційної,
інформаційно-методичної роботи еколого-натуралістичного спрямування». 

У 2016 році науково-методична робота  в закладі була спрямована на
подальше  вдосконалення  особистісно-орієнтованого  підходу  до  роботи  з
педагогічними  кадрами,  виконання  положень  Закону  України  «Про
позашкільну освіту» та вирішення науково-методичної проблеми. Робота над
вирішенням поставленої  науково-методичної  проблеми активізувала  форми
методичної підготовки керівників гуртків, удосконалила рівень професійної
майстерності.  Крім  того,  всі  керівники  гуртків  Центру   працюють  над
вирішенням особисто поставлених проблем,   шляхи  та  методи вирішення
яких  висвітлюють у презентаціях роботи.

Науково-технічний  прогрес  спонукає  до  пошуку  нових  педагогічних
технологій  і  кожен  керівник  гуртка  прагне  використовувати  нові  сучасні
методики. 

Керівники  гуртків  Івано-Франківського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської   молоді  постійно удосконалюють свою
педагогічну  майстерність  та   впроваджують  в  позашкільну   діяльність
інноваційні технології навчання.

Використання  інформаційно-комунікаційних  технологій,  зокрема
мультимедійної техніки у навчально-виховному процесі є досить актуальним.
Керівники  гуртків  проводять  заняття  з  використанням  проектора,
мультимедійних  комплексів  та  іншої  техніки.  Наявність  мультимедійного
забезпечення  дозволяє  компенсувати  недостатність  лабораторної  бази,
моделювати процеси і явища природи при висвітленні певної теми заняття. 

Виходячи з проблемного питання, колектив продовжує впроваджувати
інноваційні ефективні форми та методи роботи, забезпечує сприятливі умови
для  особистісного  зростання,  самовизначення  педагогів  та  вихованців,
адаптації їх до життя у суспільстві та творчої співпраці.

 У  КЗ  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»  науково-
методичний  супровід  професійного  розвитку  та  творчої  індивідуальності
педагогів позашкільних навчальних закладів області здійснюється за різними
напрямами  шляхом організації  роботи  профільних методичних об’єднань,
семінарів-практикумів,  консультпунктів,  майстер-класів,  творчих
лабораторій, майстерень. Протягом року проведено 22 таких заходів.

Методичне  об’єднання  керівників  гуртків  науково-дослідницького
напряму працює над проблемами:

1. Організація науково-дослідної та пошукової роботи.
2. Дослідження типових, рідкісних та зникаючих угруповань природної

рослинності регіону.
3.  Формування  дослідницької  компетентності  учнівської  молоді  у

процесі гурткової роботи.
У  КЗ  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»  налагоджено

соціальне  партнерство  з  науковими  установами  та  вищими  навчальними
закладами, громадськими організаціями, дослідницькими центрами тощо.



Позашкільні  навчальні  заклади  Київщини  співпрацюють  з  рядом
наукових  установ,  організацій,  вищими  навчальними  закладами. На  базі
даних  установ  проводяться  обласні  та  всеукраїнські  конкурси,  семінари,
майстер-класи, а також наукові  працівники залучаються до участі  у роботі
журі  обласних  заходів  еколого-натуралістичного  напряму  та  надають
консультації педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів.

Протягом  2016  року  методичні  працівники  КЗ  «Кіровоградський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
координували  роботу педагогічного колективу над методичною проблемою
«Взаємодія  позашкільного  закладу,  школи,  дітей  і  батьків  у  формуванні
екологічно  освіченої  особистості».  Результати  роботи  колективу  з  даного
питання були неодноразово заслухані та обговорені на засіданні педагогічної
ради ОЦЕНТУМ.

Протягом  звітного  періоду  методичні  працівники  інформаційно-
методичного відділу продовжували вивчати,  узагальнювати та поширювати
досвід  роботи  з  валеологічного  виховання  педагогічного  колективу
Світловодської  міської  станції  юннатів  «Формування  здоров’язберігаючої
компетентності   вихованців  міської  станції  юних  натуралістів,  про  що
неодноразово  доповідалось на засіданні педагогічної ради ОЦЕНТУМ.

Методичні  працівники позашкільних  навчальних  закладів   області
залучаються  до роботи у творчих групах,  семінарах,  заняттях  педагогічної
майстерності, майстер-класах. Так, у 2016 році, методичні працівники Центру
взяли  активну   участь  у  роботі  постійно-діючих  семінарів  з  питань
позашкільної  освіти  на  базі  Кіровоградського  обласного  інституту
післядипломної педагогічної освіти  імені Василя Сухомлинського: «Система
методичної  роботи  позашкільного  навчального  закладу  в  контексті
формування  ціннісних орієнтацій  особистості»,  «Формування  національно-
патріотичних  почуттів  учнів:  виховні  традиції  та  сучасні  підходи»,
«Упровадження перспективних педагогічних технологій у систему виховного
середовища позашкільного навчального закладу».

Педагогічний  колектив  комунального  закладу  «Кіровоградський
обласний центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  брав
участь  у  ІІ  регіональній  науково-практичній  конференції  «Екологічні
проблеми  сучасності  та  шляхи  їх  вирішення»,  яка  була  присвячена
актуальним  проблемам  охорони  навколишнього середовища,  організатором
якої  була  кафедра  екології  та  охорони  навколишнього  середовища
Кіровоградського  національного  технічного  університету.  Для  участі  в
конференції  були  надіслані  тези.  Взяли  участь  у  ХХХVІ  Всеукраїнській
науково-практичній  конференції  молодих  учених  та  курсантів  «Авіація  та
космонавтика: стан, досягнення і перспективи», яка присвячена Всесвітньому
Дню  авіації  та  космонавтики,  у  всеукраїнських  навчальних  семінарах
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів:

Основними  напрямами  науково-методичної роботи  еколого-
натуралістичного  відділу  як  структурного  підрозділу  комплексного



позашкільного навчального закладу обласного підпорядкування у 2016 році
були: модернізація змісту позашкільної еколого-натуралістичної освіти;
методичний супровід розроблення та реалізації соціально-освітніх проектів,
програм,  діяльності  творчих  дитячих  об’єднань;  розроблення  навчально-
методичних матеріалів; удосконалення програмного забезпечення.

Науково-методична  робота  Сєверодонецького  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді полягала  у  впровадженні  в
роботу  гуртків  прогресивних  педагогічних  технологій,  націлених  на
отримання додаткових знань, умінь та навичок з біології та навколишнього
природного середовища;
       Сєверодонецький  Центр  еколого-натуралістичної  творчості  став
учасником Японсько-Українського  проекту  «Підтримка стабілізації  громад,
що  постраждали  від  конфлікту  на  Донбасі».  Підчас  роботи  проекту
колективом СМ ЦЕНТУМ проведено ряд заходів,  екскурсії  «Еко-садом»  з
пров  проведення  методичних  рад,  семінарів,  круглих  столів,  практикумів,
майстер-класів,  спрямованих  на  модернізацію  та  розвиток  позашкільної
роботи,  інтегрування  її  в   освітньо-виховний  простір  міста,  окремих
навчальних  закладів;  узагальнення  та  поширення  передового  досвіду  за
напрямком роботи; підготовка методичних матеріалів та агітаційної продукції
з  метою  поширення  здобутків  педагогів  і  учнівської  молоді  за  еколого-
натуралістичним  напрямком роботи;  проведенням  презентацій  та  майстер-
класів за різними темами.

Науково-методичну  діяльність  позашкільних  навчальних  закладів
еколого-натуралістичного напряму Львіської області  координує методичний
відділ  Львівський  обласний  центр  екого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.

Система науково-методичної роботи ЛОЦЕНТУМ це:  
науково-методичне  забезпечення  ефективності  процесів  підвищення
кваліфікації і професійної перепідготовки педагогічних кадрів;
 науково-методичний  супровід  ефективного  функціонування  й  розвитку
позашкільних  навчальних  закладів  еколого-натуралістичного  напряму  на
основі партнерства між дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними та
вищими навчальними закладами області;

 формування  системи  науково-методичного  супроводу  підвищення
професійної  майстерності  педагогів  позашкільних  навчальних  закладів
еколого-натуралістичного напряму.

У 2016 році адміністративно-педагогічні працівники обласного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді підготували доповіді та
виступили  на  7  обласних,  всеукраїнських   та  міжнародних  науково-
практичних конференціях, семінарах. 

Тези  доповідей  надруковані  на  сторінках  наукових  вісників,  збірників
матеріалів науково-практичних  конференцій та семінарів.

Упродовж 2016 року педагогічний колектив ЛОЦЕНТУМ продовжував
працювати  над  реалізацією  науково-методичної  проблеми  закладу  «Метод
проектів  у  сучасному  позашкільному  навчальному  закладі:  традиції,



перспективи,  життєві  результати».  На  третьому  етапі  роботи  над  науково-
методичною  проблемою  реалізовувалися  експериментально-дослідницькі
проекти. 

Одним  із  пріоритетних  напрямів  науково-методичної  роботи  з
педагогічними  кадрами  ЛОЦЕНТУМ  є  становлення  молодого  керівника
гуртка,  забезпечення  зростання  їх  фахового  рівня,  надання  кожному
керівнику  гуртка  широких  можливостей  для  удосконалення  професійної
підготовки, формування вміння прогнозувати свою професійну діяльність.

Протягом  звітного  періоду  педагогічні  працівники  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді провели та брали участь
у  роботі  науково-практичних  конференцій  (5),  семінарів,  семінарів-
практикумів (18), тренінгів (9), майстер-класів (45).  

Науково-методична  робота  неможлива  без  співпраці  з  вищими
навчальними  закладами  ІІІ-ІV рівня  акредитації,  науковими  установами.
Укладено  угоди  про  творче  співробітництво  ЛОЦЕНТУМ  з  організації  і
проведення  навчальної,  експериментально-дослідницької  роботи,  семінарів
та  науково-практичних  конференцій,  конкурсів,  акцій,  екологічних
експедицій  з  Національним  університетом  ім.  І.Франка  (біологічний,
географічний факультети), ботанічним садом та зоологічним музеєм ЛНУ ім.
Ів.Франка,  Національним  лісотехнічним  університетом  України  (кафедри
лісівництва,  екології  і  ландшафтної  архітектури),  Національним
університетом  ветеринарної  медицини  та  біотехнологій  ім.С.Гжицького
(кафедра  дрібного  тваринництва),  Львівським  національним  аграрним
університетом,  природним  заповідником  «Розточчя»,  Яворівським
національним природним парком,  НПП «Північне Поділля» та  «Сколівські
Бескиди»,  Інститутом  екології  Карпат  НАН  України,  Державним
природознавчим  музеєм  НАН  України,  Львівським  обласним  управлінням
лісового та мисливського господарства, департаментом екології та природних
ресурсів ЛОДА. 

Діяльність методичної служби  Миколаївського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді є зразком організації науково-
методичної  роботи  з  педагогічними  кадрами області.  Зміст  цієї  діяльності
полягав  у  створенні  мотивації  для  підвищення  рівня  професійної
майстерності педагогів; освоєнні сучасних технологій навчання;  спрямуванні
методичної  роботи  на  формування  педагогічного  мислення;   реалізації
особистісно-розвивального  підходу;  диференціації  методичної  роботи  на
основі діагностування; ознайомленні з передовим педагогічним досвідом. 

Миколаївський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді протягом звітного періоду продовжував спрямовувати свою діяльність
на  впровадження  інноваційних  педагогічних  технологій  в  навчально-
виховний процес, на створення мотивації для підвищення рівня професійної
майстерності педагогів.

Для  реалізації  цих  завдань  методичною  службою  Центру
організовуються  та  проводяться  плантарії,  браунбеги,  координаційно-
методичні ради, тренінги, творчі звіти тощо.



У 2016 році проведено обласний плантарій для вчителів та керівників
гуртків  еколого-натуралістичного  напрямку  «Організація  еколого-
натуралістичної роботи в освітніх закладах»

Обговорювались  проблемні  питання  щодо  модернізації  позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму. За круглим столом пройшов обмін
досвідом та активне обговорення з теми «Модернізація позашкільної освіти.
Нові підходи. Впровадження. Проблеми. Перспективи».

На  базі   Центру  проводилися  круглі  столи,  ділові  ігри,  дискусії,
тренінги. Однією з ефективних форм підвищення фахового рівня керівників
гуртків ОЕНЦУМ була робота лабораторії педагогічної майстерності.

Науково-методична  робота  еколого-натуралістичного  підрозділу
Одеського  обласного  гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання орієнтована на створення нових принципів і методів ефективного
управління  процесом  навчання,  зокрема  на:  організацію  й  проведення
методичних  нарад  і  фахових  конкурсів  з  науково-методичної  діяльності,
участь у науково-методичних конференціях, що проводив Одеський обласний
інститут удосконалення вчителів з питань позашкільної освіти та виховання;
вирішення  комплексу  питань,  що  відносяться  до  організації  навчально-
виховної  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму  і  її
постійного  удосконалення;  напрацювання  загальних  рекомендацій  щодо
принципів та правил організації методичної роботи педагога-позашкільника
та  відпрацювання  їх  практичного  використання  під  час  тренінгів;
накопичення,  узагальнення  і  розповсюдження  позитивного  досвіду
організації  методичної  роботи  позашкільних  навчальних  закладів  області;
подання  рекомендацій  щодо  застосування  сучасних  технологій  навчання  у
позашкільній  освіті,  створення  єдиного  інформаційного  середовища  через
соціальні  мережі;  напрацювання  рекомендацій  щодо  модернізації
навчального  процесу  відповідно  до  сучасних  вимог  та  стану  організації
роботи  позашкільних  закладів  освіти  в  області.  Протягом  року  еколого-
натуралістичним  підрозділом  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання проведено 3 обласних семінари-тренінги
для  педагогічних  працівників  позашкільних  закладів  еколого-
натуралістичного спрямування.

Одним із завдань науково-методичної роботи Полтавського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  є  сформувати
готовність  педагогів  до  інноваційних  пошуків,  можливість  самостійно
визначити стратегічні напрямки навчально-виховного процесу, його науково-
методичне  забезпечення. У 2016  році  педагогічними працівниками області
підготовлено 1188 різнопланових  методичних  матеріалів  (методичних
розробок, навчальних посібників, методичних рекомендацій, буклетів). З них
педагогами  загальноосвітніх  навчальних  закладів  –  546; позашкільних
навчальних закладів – 603, ПОЕНЦУМ – 39.

Науково-методична  робота  ґрунтується  на  сучасних  досягненнях
психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів та
аналізу навчально-виховного процесу.  Педагогічний колектив  Полтавського



обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  працює  над
методичною  проблемою: «Створення  умов  для  поєднання  екологічного
виховання  дітей  та  учнівської  молоді  з  оздоровчими  заходами  і
дослідницькою діяльністю на природоохоронних територіях».

З  метою  підвищення  науково-методичного  рівня,  професійної
компетентності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів,
розвитку  їх  творчості,  педагогічної  майстерності  педагоги  Центру  взяли
участь  у  різноманітних  науково-практичних  заходах:  педагогічних  студіях,
вебінарах,  круглих  столах,  тренінгах,  методичних  об’єднаннях  учителів
природничих  дисциплін,  у  написанні  наукових  статей,  які  увійшли  до
збірників методичних матеріалів конференцій, семінарів, газет та журналів.
Усього взяли  участь  у  34 різноманітних  методичних заходах,  написали  23
статті до різних науково-методичних та науково-популярних видань. У 2016
році  педагогічними працівниками ПОЕНЦУМ підготовлено 27 методичних
розробок.

Педагогічний  колектив  закладу  тісно  співпрацює  з  науковцями
природничого  факультету  Полтавського  національного  педагогічного
університету,  Полтавської  державної  аграрної  академії,  Полтавською
дослідною станцією імені М.І.Вавілова.

Педагогічні  працівники  закладу  висвітлюють  свої  напрацювання  на
сторінках  інформаційно-методичного  вісника,  який  щомісяця  видається  в
закладі.  Друкована  продукція  екоцентру  бере  участь  у  щорічній
Всеукраїнській  виставці  видавничої  продукції  з  еколого-натуралістичного
напряму  «Позашкільні  педагогічні  читання»,  9  педагогів  нагороджені
грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
за  перемогу  в  конкурсі.  Колектив  нагороджений  Срібною  медаллю  та
Дипломом  Міністерства освіти і науки України за презентацію досягнень і
впровадження педагогічних інновацій  у  національний освітній  простір  під
час VІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти 2016».

Актуальною  в  Рівненській  області є  співпраця  між  позашкільним
навчальним  закладом,  вищими  навчальними  закладами  та  науковими
установами. Обмін досвідом і співпраця з співробітниками наукових установ,
вищих  навчальних  закладів,  фахівцями  у  галузі  сільського  господарства,
квітництва  і  садівництва,  тваринництва  є  важливою  ланкою  роботи.  Тому
педагогічний  колектив  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської  обласної  ради  працює  над  створенням  спільних  наукових
проектів.  До  організації  таких  заходів  залучаються  як  викладачі,  так  і 
студенти ВНЗ.  Щороку в обласній експедиції  учнівської  молоді „ЮНЕКО”
крім  педагогів  Станції  юних  натуралістів,  беруть  участь  науковці
Національного  технічного  університету  України  „Київський  політехнічний
інститут”.
           Фаховому зростанню педагогів позашкільних навчальних закладів, їх
самоосвіті  сприяє  участь  в  організації  та  проведенні  науково-практичних
конференцій,  семінарів,  «круглих столів»,  майстер-класів тощо.  Відповідно
до річного плану роботи впродовж 2016 року проведено обласні  семінари:



семінар-практикум  для  керівників  гуртків  „Громадянське  виховання
особистості  в  сучасних умовах:  виклики,  проблеми,  шляхи їх  вирішення”,
семінар  для  керівників  учнівських  виробничих  бригад,  трудових  аграрних
об’єднань „Трудове  виховання  як  спосіб  формування  звичок  та  навиків
активної  трудової  діяльності”, семінар  для  керівників  гуртків  еколого-
натуралістичного  напряму  „Кейс-технологія  як  засіб  формування  активної
екологічної  позиції  учнів”,  семінар  для  керівників  агітбригад  „Розвиток
творчих здібностей учнів,  здатності  до творчої  реалізації  та  самореалізації
особистості”.

Методисти Станції впроваджують у навчальний процес нові технології,
розробляють гнучкі методи, прийоми навчання біології з урахуванням у змісті
національних  та  регіональних  факторів  та  особливостей  позашкільного
навчального закладу. 

Науково-методичне  забезпечення  практичної  діяльності,  проведення
дослідно-експериментальної  роботи  у  Сумському  обласному  центрі
позашкільної  освіти здійснювалося  в  тісній  співпраці  з  науково-
педагогічними працівниками Інституту проблем виховання НАПН України,
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки
України,  Сумського  державного  педагогічного  університету  імені  А.С.
Макаренка,  Сумського  національного  аграрного  університету,  науковими
співробітниками  національних  природних  парків  «Деснянсько-
Старогутський»,  «Гетьманський»,  Іванівської  дослідно-селекційної  станції
Інституту цукрових буряків НАН України. 

Відповідно  до  угоди  про  співпрацю  з  лабораторією  позашкільних
навчальних закладів Інституту проблем виховання НАПН України матеріали,
підготовлені  педагогами  закладу  у  межах  науково-методичної  проблеми
«Формування  у  вихованців  базових  компетентностей  у  процесі  навчально-
практичної  діяльності»,  увійшли  до  колективної  монографії  «Формування
ціннісних  орієнтирів  навчально-виховного  процесу  в  позашкільних
навчальних закладах».

У  2016  році  продовжувалася  співпраця  позашкільних  навчальних
закладів області з Департаментом екології  та природних ресурсів Сумської
ОДА,  Сумським  обласним  управлінням  лісового  та  мисливського
господарства,  обласною  організацією  Українського  товариства  охорони
природи, Українським товариством охорони птахів. 

16  педагогів  закладу  взяли  участь  у  12 науково-практичних
конференціях  обласного  та  всеукраїнського  рівнів,  у  4  засіданнях
педагогічної ради закладу.

Організація  ефективної  науково-методичної  роботи  педагогів  сприяє
розв’язанню  проблеми  оптимізації  навчальної  та  виховної  роботи  в
позашкільному  освітньому  просторі,  розробленню  та  впровадженню
інноваційних  навчально-виховних  методик  і  технологій.  Тому  на  базі
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  створені  методичні  об'єднання  керівників  гуртків,



діяльність  яких  розглядається  як  частина  системи  неперервної  освіти
педагогів. У роботі  методичних об’єднань використовується багата  палітра
форм і методів навчання педагогів: творчі звіти й презентації, «круглі столи»,
дискусії, методичні діалоги, тренінги, практичний показ фрагментів сучасних
освітньо-виховних технологій. Засідання проходять 4 рази на рік.

При  плануванні  методичної  роботи  обов'язково  вивчаються  та
прогнозуються  запити  і  потреби  кожного  педагога.  Постійно  дбаючи  про
піднесення  якості  й  ефективності  роботи  члени  методичного  об’єднання
проявляють  власну  ініціативу і  творчість  у  виборі  форм і  методів  роботи.
Протягом  2016  року  педагогічними  працівниками  ТОЦЕНТУМ  були
проведені тематичні заходи (тижні, декади, місячники),   6 круглих столів,  54
майстер-класи.

Значна увага педагогів комунального закладу «Харківський обласний
палац дитячої  та  юнацької  творчості»  протягом 2016 року приділялася
організаційному, інформаційно-методичному забезпеченню, консультаційній
роботі з питань проведення обласних масових заходів із учнівською молоддю,
а також обласних етапів всеукраїнських еколого-натуралістичних конкурсів,
фестивалів, виставок.

Педагоги  еколого-натуралістичного  відділу  комунального  закладу
«Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості» продовжують
активно  співпрацювати  з  науковцями  та  громадськими  організаціями,
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді,  ГО
«ФЕЛЬДМАН  ЕКО-ПАРК»,  Президією  Українського  товариства  охорони
природи, кафедрою зоології та ботанічним садом Харківського національного
університету  імені В.Н. Каразіна, Харківським національним педагогічним
університетом  імені  Г.С.  Сковороди,  Українським  науково-дослідним
інститутом рослинництва імені В.Я. Юр’єва, Українським науково-дослідним
інститутом  екологічних  проблем,  Українським  ордена  «Знак  Пошани»
науково-дослідним  інститутом  лісового  господарства  та  агролісомеліорації
імені  Г.М.  Висоцького),  кафедрою  валеології  Харківського  національного
університету імені В.Н. Каразіна). У 2016 році розпочато активну співпрацю з
Українською державною інженерно-педагогічною академією.

Протягом  2016  року  педагогічним  колективом  Палацу  проведено  9
обласних семінарів для різних категорій педагогічних працівників за різними
напрямами  позашкільної  освіти,  в  яких  взяло  участь  близько  400
педагогічних працівників позашкільних начальних закладів Харківщини,  у
тому числі за еколого-натуралістичним напрямом.

Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  13.05.2014  №  581
«Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської  обласної  ради» Центру  надано  статус  дослідно-
експериментального  закладу  Всеукраїнського  рівня.  Протягом  року
педагогами Центру реалізовано другий (концептуально-діагностичний) етап
дослідно-експериментальної  роботи  за  темою:  «Екологізація  дослідницької



діяльності учнівської молоді у взаємодії позашкільного навчального закладу
із об’єктами природно-заповідного фонду». 

Методичною  службою  Центру  за  звітний  період  визначено
організаційно-педагогічні  умови  формування  екологічної  свідомості  як
результату  екологізації  дослідницької  діяльності  учнівської  молоді  у
співпраці  позашкільного  навчального  закладу  та  об’єктів  природно-
заповідного фонду. 

Розроблена  навчальна  програма  «Дослідники  заповідних  стежок
Херсонщини»,  розрахована  на  2  роки  навчання  (автори:  Палічева  Г.  В.,
Мудрак  Т. О.,  Валікова  О.  В.).  З  вересня  2016  року  за  цією  програмою
працюють 8 гуртків.

Для  якісної  підготовки  керівників  гуртків  та  вихованців  Центру  до
проведення  дослідницької  роботи  на  заповідних  територіях методичною
службою  Центру  проведено  3  наукові  експедиції  :  Буркути  та  2  до
заповідника Асканія – Нова ім.. Ф.Е.Фальц- Фейна. 

На базі  Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді продовжує  працювати  експериментальний  майданчик
Національної академії педагогічних наук України під керівництвом доктора
педагогічних  наук,  професора,  вченого  секретаря  відділення  загальної
педагогіки та філософії освіти НАПН України Г. П. Пустовіта.

Така новаторська співпраця педагогів і науковців забезпечила успішну
реалізацію  творчою  групою  експериментального  майданчика  4-х  науково-
освітніх проектів:

-  «Позашкільна  освіта  -  науково-методичне  забезпечення  екологічної
освіти  та  морально-духовного  виховання  дітей,  учнівської  і  студентської
молоді»;

-  «Формування  творчої  та  соціально  активної  особистості  засобами
телекомунікаційних проектів у позашкільному навчальному закладі»;

- «Сучасні здоров’язбережні технології навчання і виховання школярів
як шлях до якісної освіти»;

-  «Формування  національно-патріотичних  почуттів  дітей,  учнівської  і
студентської молоді юннатівськими формами роботи в контексті українського
патріотизму та євроінтеграції України».

Плідно  співпрацюючи,  педагоги-натуралісти  Хмельницького
ОЕНЦУМ  здійснили  успішну  реалізацію науково-освітнього  проекту
«Позашкільна освіта - науково-методичне забезпечення екологічної освіти та
морально-духовного  виховання  дітей,  учнівської  і  студентської  молоді»,
організовано творчу участь педагогів та школярів Хмельниччини в підготовці
матеріалів для навчальних посібників природознавчого змісту. 

У рамках діяльності  творчої  групи експериментального майданчика
Національної  АПН  України  на  базі  Хмельницького  ОЕНЦУМ,  до  якої  за
участі  Національного  ЕНЦУМ  долучились  педагоги-ентузіасти  інших
обласних профільних ПЗ, у минулому році розпочався новий етап роботи -
створена лабораторія підручникотворення. Творча науково-педагогічна група
буде  працювати  над  вирішенням  актуальних  організаційних,  науково-



методичних та педагогічних питань щодо створення навчальних посібників
та  підручників  для  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-
натуралістичного профілю України.

У 2016 році методичним штабом  КЗ «Черкаський обласний центр
роботи з обдарованими дітьми» проводилась змістовна робота з науково-
методичного  забезпечення  навчально-виховного  процесу  в  закладі.
Підготовлено 40 методичних розробок та рекомендацій, 25 розробок масових
заходів  з  учнями,  розробки «На допомогу  керівнику учнівського творчого
об’єднання».

Педагогічні працівники Центру протягом року брали участь в нарадах
та  конференціях,  в  контрольно-методичних  тижнях  з  вивчення  роботи
навчальних закладів,  які  проводили працівники управління освіти  і  науки
облдержадміністрації, з надання методичної допомоги працівникам освіти по
питанню  позашкільної  натуралістичної,  дослідницької  роботи,  екологічної
освіти і виховання учнів.

Методичні  працівники  Центру  спільно  з  Обласним  інститутом
післядипломної  освіти  педагогічних  працівників  проводили  заняття  для
методистів  позашкільних  закладів,  відповідальних  за  організацію  роботи
відділень МАН.

Адміністрація  закладу  спільно  з  адміністрацією  Черкаського
Національного  університету  ім.  Б.  Хмельницького,  уклали  угоду  про
співпрацю. Затверджений план проведення лекційних та практичних занять з
питань  позакласної  та  позашкільної  еколого-  натуралістичної  роботи  зі
студентами  Навчально-наукового  інституту  природничих  дисциплін
Черкаського  національного  університету.  Вивчається  та  застосовується
передовий педагогічний досвід з позакласної натуралістичної роботи.

Отже, науково-методична робота в позашкільних навчальних закладах
еколого-натуралістичного  напряму здійснюється  шляхом тісної  співпраці  з
науковими  установами.  Науковці  знайомлять  педагогів  з  останніми
досягненнями  науки  та  новинками  літератури,  з  методами  наукових
досліджень,  організовують  семінари,  практикуми,  тренінги,  конференції  та
інші  заходи.  Така співпраця,  безумовно,  сприяє  підвищенню професійного
рівня  педагогів  і  підвищує  освітній  рівень  вихованців,  вчить  об’єднувати
зусилля для вирішення навчально-виховних та екологічних проблем різних
регіонів України.

Науково-методична  робота  сприяє  впровадженню  інноваційних
педагогічних технологій в навчально-виховний процес,  створення мотивації
для  підвищення  рівня  професійної  майстерності  педагогів,  спрямування
методичної  роботи  на  формування  педагогічного  мислення;  реалізації
особистісно-розвивального  підходу;  диференціації  методичної  роботи  на
основі діагностування; ознайомлення з передовим педагогічним досвідом. 

КЗ  Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичнорї
творчості учнівської молоді спільно з кафедрою екології та біомоніторингу
Інституту  біології,  хімії  та  біоресурсів  Чернівецького  національного
університету  імені  Юрія  Федьковича,  реалізовує  багаторічний  науково-



освітній  проект  «Етноекологічні  особливості  та  дослідження  екологічного
стану Буковини». У 2016 році було проведено семінар-тренінг «Екологічна
культура  –  важлива  домінанта  позашкільної  екологічної  освіти»  та  Літню
педагогічну  школу  «Традиційна  екологічна  культура  етносів  Буковини:
теоретичні  та  практичні  аспекти»  для  учасників  проекту  –  педагогів  шкіл
області,  професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів. Також
відбувся обласний семінар «Розвиток пізнавальної активності учнів засобами
експериментально-дослідницької  роботи  в  гуртках  біологічного  профілю»;
участь у його роботі взяли науковці і практики в галузі біології та сільського
господарства, які у своїх доповідях висвітлили окремі аспекти організації та
проведення дослідницької роботи вихованцями гуртків еколого-біологічного
та  сільськогосподарського  профілів  позашкільних  навчальних  закладів.
Контакти науковців та педколективів навчальних закладів взаємно позитивні.
Програми  заходів  включали  презентації  етноекологічних  досліджень,
майстер-класи, тренінги, круглий стіл тощо. Накопичений досвід учасників
вищезазначених заходів свідчить про важливість застосування різних форм
співпраці науковців та педагогів у справі збереження довкілля та екологізації
освіти.  Отже,  науково-методична робота  Центру в основному базується  на
плідній  співпраці  з  науковою  елітою.  Науковці  знайомлять  педагогів  з
останніми  досягненнями  науки  та  новинками  літератури,  з  методами
наукових  досліджень,  організовують  спільні  семінари-тренінги,  літні
учнівські  та  педагогічні  школи  та  інші  заходи.  Педагоги,  в  свою  чергу,
оволодівають  арсеналом  сучасних  методів  екологічних  досліджень  та
поглиблюють  свої  знання  з  предмету.  Така  співпраця,  безумовно,  сприяє
підвищенню професійного рівня педагогів і підвищує освітній рівень учнів,
вихованців,  вчить  об’єднувати  зусилля  для  вирішення  навчально-виховних
проблем та екологічних проблем регіону.

На базі  комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів» проводиться  дослідно-експериментальна  робота  за  темою
«Формування  культуро-створювальної  позиції   у  вихованців  позашкільних
навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму»

З  липня  2015  року  до  грудня  2016  року  на  базі  позашкільного
навчального  закладу  проводився  ІІ  (концептуально-діагностичний)  етап
дослідно-експериментальної роботи, завданнями якого були: 

розробити  теоретико-концептуальні  засади  формування  культуро-
створювальної  позиції  у  вихованців  позашкільних  навчальних  закладів
еколого-натуралістичного напряму; 

підібрати діагностичні методики дослідження; визначити організаційно-
педагогічні умови формування культуро-створювальної позиції учнів; 

спланувати  методичну  і  навчально-виховну  роботу  позашкільного
навчального  закладу  відповідно  до  завдань  дослідно-експериментальної
роботи і результатів діагностики; 

підготувати та провести розширену педагогічну раду «Основні завдання
та  зміст  формування  культуро-створювальної  позиції  у  вихованців
позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму».



Протягом ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідження (липень
2015  р.  –  грудень  2016  р.)  розроблено  Концепцію  формування  культуро-
створювальної  позиції  у  вихованців  позашкільних  навчальних  закладів
еколого-натуралістичного  напряму.  У  розробленій  концепції  визначено
методологічні  та  теоретичні  основи  дослідження.  У  2016  році  колектив
ОБЛСЮН  продовжив  співпрацю  з  лабораторією  позашкільної  освіти
Інституту проблем виховання НАПН України.

Протягом  2016  р.  у  діяльність  комунального  закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів» були впроваджені результати й висновки
дослідження лабораторії  позашкільної освіти Інституту проблем виховання
НАПН України з теми: «Формування у вихованців позашкільних навчальних
закладів  базових  компетентностей  у  процесі  пізнавально-практичної
діяльності».

Впровадження відбувалося шляхом залучення співробітників ОБЛСЮН
 до  науково-практичних  семінарів  з  теми  дослідження,  круглих  столів  та
майстер  класів.  Вищезазначене  сприяло  підвищенню рівня  компетентності
педагогічного колективу з заявленої проблематики.

5 Реалізація освіти впродовж життя працюючих педагогів
Здійснення  освіти  впродовж  життя  працюючих  педагогів  системи

позашкільної освіти в 2016 році спрямовувалося на удосконалення структури,
змісту  і  методів  роботи  з  педагогами,  переорієнтацію  її  на  нові  моделі
управлінської  діяльності,  вдосконалення  програми  всебічного  розвитку  та
саморозвитку  особистості,  особистісно-орієнтовані  педагогічні  технології,
створення  умов  для  індивідуалізації  та  диференціації  навчання.
Найефективнішою  формою  підвищення  рівня  психолого-педагогічної
компетентності педагогів є залучення їх до участі у роботі семінарів, творчих
груп, конференцій, майстер-класів, школи молодого педагога тощо.

Для успішного розвитку інноваційної діяльності  Вінницької обласної
станції  юних натуралістів  особливої  ролі  набуло удосконалення творчого
підходу та професійна майстерність педагогічних працівників.

Для підвищення педагогічної майстерності, обміну досвідом роботи та
провадження елементів перспективного педагогічного досвіду діяли школи:
педагогічної майстерності, молодого педагога.

Протягом 2016 року в роботі школи були розглянуті наступні питання
та використані такі форми роботи:

- круглий стіл «Я зіткнувся з проблемою, як її вирішити?»;
- дискусія «Ефективність сучасного заняття, у чому вона?»;
- практичне заняття  «Поради щоденної саморегуляції»;
- вільний  мікрофон  «Роль  школи  молодого  спеціаліста  у  моєму

професійному становленні»;
- дискусія «Особливість керівника гуртка, місце професійних якостей у

структурі особистостей педагога»;
- галерея  творчих  доробок  –  виставка  методичних  і  дидактичних

матеріалів;



- семінар-практикум «Підготовка керівника гуртка до заняття»;
- проблемний стіл «Вибір оптимального поєднання  методів навчання».

У  школі  педмайстерності  педагоги  закладу  ефективно  опановували
методику Stem освіти,  інформаційно-комунікаційні,  хмарні  технології  та  їх
застосування в навчально-виховній діяльності.

Підсумком  ефективної  роботи  з  молодими  педагогами  є  отримання
перемоги   у  Всеукраїнському  форумі  молодих  педагогів  «Педагогічний
оскар» (грудень 2016 рік).

Підвищенню  професіоналізму  педагогів  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді сприяє  проведення
відкритих  занять  з  подальшим  їх  обговоренням.  У  ході  такого  обговорення
вдається виявити певні недоліки у методиці викладання та вчасно їх усунути.  У
2016 році було проведено 19 відкритих занять. Вже традиційно двічі на семестр
проходять тижні відкритих занять, де кожен керівник гуртка може поділитись
досвідом  роботи  з  дітьми.  Педагоги,  які  атестуються,  показують  систему
відкритих заходів.

Удосконалюють  свою майстерність  педагоги  Центру, беручи  участь  у
виставці методичних розробок «Сходинки творчості».  У ній взяли участь всі
педагоги, якими були представлені інструктивні, довідкові матеріали, збірники,
кращі дитячі роботи за певними конкурсами. 

Цікавою формою роботи є «бібліотечний практикум», який передбачає
удосконалення  фахового  та  наукового  рівня  методиста.  Такий  «практикум»
полягає  у  тому,  що  методисти  працюють  у  наукових  бібліотеках  міста,
опрацьовуючи найсучасніші досягнення педагогічних, біологічних наук.

Для підвищення науково-освітнього  рівня керівників гуртків впродовж
2016 року були проведені «Екологічні читання»:

- сучасні досягнення природничих наук;
- презентація різноманітності лісового фонду Волині.

У  «читаннях»  брали  участь  педагоги  Центру,  науковці
Східноєвропейського  національного  університету,  Волинського  інституту
післядипломної  педагогічної  освіти,  спеціалісти  управління  лісового  та
мисливського господарства.

З  метою  підвищення  педагогічної  майстерності  педагогічних
працівників  вже  декілька  років  комунальним  закладом  освіти
“Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської  молоді”  спільно  з  комунальним  вищим  навчальним  закладом
“Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти”
(ДОІППО)  проводяться  курси  підвищення  кваліфікації  для  методистів  і
керівників гуртків еколого-натуралістичного профілю. Слухачам курсів були
запропоновані  лекції,  тренінги,  практичні  заняття,  екскурсії  відповідно  до
профільності курсової підготовки

Підвищенню  педагогічної  майстерності  педагогів  еколого-
натуралістичних  закладів  Донецької області сприяють  різні  форми
методико-педагогічних  заходів,  перш  за  все  це  курси  підвищення
кваліфікації,  які  протягом  року  проводять  установи  НЕНЦ,  Донецький



інститут  післядипломної  педагогічної  освіти  (ДІППО),  обласні  та  районні
семінари,  практикуми,  тренінги,  майстер-класи,  методичні  об’єднання,
науково-практичні  конференції,  «круглі  столи»,  обласна  Школа
педмайстерності  «Світоч»,  Школи  молодого  педагога,  педагогічна
лабораторія  «Гроно»,  взаємовідвідування  занять  гуртків  протягом  року,
робота  консультаційних пунктів  «Потенціал»  в  освітніх  осередках  (філіях)
ДОЕНЦ, самоосвіта педпрацівників та ін.

Педагогічні  працівники Житомирського обласного центру еколого-
натуралістичної  творчості учнівської  молоді  постійно  підвищують
особистий теоретичний науково-методичний рівень завдяки постійній роботі
з  методичними матеріалами,  освітньою літературою,  періодичною пресою,
мережею Інтернет. 

Педагоги ЖОЦЕНТУМ займаються науковою роботою. Так, закінчують
роботу над дисертаційними дослідженями в рамках навчання в аспірантурі
такі керівники гуртків:

- Стадник  О.О.  Тема  дисертаційного  дослідження: «Підготовка
вчителя  біології  до  організації  дослідницької  діяльності  учнів  основної
школи в позашкільних закладах екологічного профілю». Науковий керівник –
доктор педагогічних наук, професор О.Є. Антонова. (Спеціальність: 13.00.04
– теорія і методика професійної освіти);

- Шевчук  С.І.  Тема  дисертаційного  дослідження:  «Підготовка
вчителів біології до розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників
у позашкільних закладах екологічного профілю». Науковий керівник – доктор
педагогічних наук, професор О.Є. Антонова. (Спеціальність: 13.00.04 – теорія
і методика професійної освіти);

- Лятушинський  С.В.  Тема  дисертаційного  дослідження:
«Інноваційна система біотестування якості води рибогосподарських водойм».
Науковий керівник – кандидат біологічних наук,  доцент Е.О.  Аристархова.
(Спеціальність: 03. 00.16 - екологія).

Для  молодих педагогів та тих керівників гуртків, які почали працювати
у  Закарпатському  обласному  еколого-натуралістичному  центрі
учнівської молоді 2015/2016 навчального року була організована і ефективно
працювала «Школа молодого педагога». 

 Керівником призначена Бурак Г.Й., методист інформаційно-методичного
відділу. Слухачами Школи молодого педагога зараховано молодих педагогів,
педагогічний стаж  яких не досяг 5 років.

Протягом року відбулося 7 засідань, підсумком роботи Школи молодого
педагога стало вихідне діагностування слухачів.

Для  молодих  спеціалістів  у  Тячівському  райЕНЦ проведено  майстер-
класи з інтерактивного навчання, екскурсії до куточка хліба, куточка живої
природи,   музею  декоративно-прикладного  мистецтва  та  відкриті  заняття,
масово-виховні заходи еколого-натуралістичного спрямування.

У Хустській райСЮН професійна адаптація молодого спеціаліста – це
складний  динамічний  процес  досконалого  опанування  професії  та
педагогічної майстерності.  Сприяти цьому процесу, розвивати професійний



потенціал,  творчі  здібності  молодого  педагога  –  одне  з  основних  завдань
методичної  служби.  Ця  робота  здійснюється  шляхом  залучення  молодих
спеціалістів до занять в школі молодого спеціаліста СЮН „Пошук” (9 чол.).
Молоді  керівники  гуртків  під  керівництвом  наставників  –  досвідчених
керівників  гуртків  вдосконалюють  свою  майстерність  шляхом  тренінгів,
практичних  занять,  участі  в  тижнях  гуртків,  виставках,  круглих  столах.
Щоквартально  проводилося  засідання  школи.  Теоретична  та  практична
підготовку  педпрацівників  реалізовувалась  шляхом  консультацій,
практикумів, тренінгів. 

Проблемне питання творчої групи Хустської райСЮН –  «Забезпечення
розвитку  творчого  потенціалу  педагогів  та  гуртківців  з  урахуванням  їх
індивідуальних  можливостей  та  через  впровадження  сучасних  підходів  до
навчання».

Педагоги  Запорізького  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді у 2016 році отримали відповідні сертифікати з
підвищення  фахової  майстерності  під  час  різноманітних  Всеукраїнських
заходів  (вебінарів,  майстер-класів,  навчальних  тренінгів,  семінарів-
практикумів, форумів, фестивалів тощо).

 Кожен  педагог  ОЦЕНТУМ протягом  року  працював  над
індивідуальною  проблемною  темою,  результати  своєї  діяльності
висвітлювали під час фахового семінару «Від творчого педагога до творчої
особистості»,  на  засіданнях  творчої  лабораторії  педагогів «Естафета
творчості»,  де застосовувались різноманітні  форми  роботи  (презентація
досвіду,  творчі  майстерні,  професійні  діалоги,  круглі  столи  з  вирішення
різних проблем).

У  2016-2017  навчальному  році   педагогічний  колектив  Токмацького
ЦДЮТ продовжив працювати над науково-методичною темою «Підвищення
педагогічної  компетентності  керівників  гуртків  –  ефективний  засіб
удосконалення навчально-виховного процесу».

Велика увага в Івано-Франківському ОЕНЦУМ приділялася розробці
методичних рекомендацій для керівників гуртків щодо ведення документації,
конспектів  гурткових  занять,  проведення  екскурсій,  форм  та  методів
гурткової  роботи, самоосвіти,  роботи з обдарованою молоддю, самоаналізу
занять тощо.

Для  педагогів  методисти  розробляють  і  реалізують  на  практиці  ряд
тренінгів  з  метою  підвищенн  рівня  педагогічної  майстерності  керівників
гуртків. Наприклад: «Ділова документація керівника гуртка», «Підготовка та
планування гурткової роботи», «Впровадження сучасних  інноваційних форм
та методів в гуртковій роботі  позашкільного закладу», «Керівник гуртка: Хто
він?», «Організація робочого часу педагога» та ін.

Так,  у  поточному  році  продовжувала  свої  заняття  Школа  молодого
педагога для керівників гуртків Центру.

  Основні теми засідань ШМКГ:
1. Як зробити заняття ефективним?
2. Активізація пізнавальної діяльності вихованців.



3.Творчий звіт молодих педагогів.
4. Портфоліо керівника гуртків.
5. Психологічний комфорт молодого педагога в закладі.

Велику  методичну  допомогу  отримують  педагоги-позашкільники
працюючи в методичному об’єднанні керівників гуртків.  Плануючи роботу
методичного  об’єднання  вивчаються  та  прогнозуються  запити  і  потреби
кожного  педагога.  Для  цього розробляється  діагностичний  інструментарій,
крім  фахових  проблем  вивчаються  нахили,  захоплення,  особистісні
характеристики. Результати діагностики дають інформацію для подальшого
аналізу та сприяють визначенню напрямків, перспектив професійного росту
керівників гуртків. 

Метою роботи  методоб’єднання  є  вивчення  та  використання  в  своїй
професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів
і способів успішного навчання і виховання, прищеплення педагогам інтересу
і вміння займатися творчою діяльністю, підтримка педагогів, що розробляють
авторські програми і прагнуть її реалізувати.

У роботі методичних об’єднань використовується такі форми і методи
навчання: творчі звіти й презентації, «круглі столи», дискусії, майстер-класи,
методичні  діалоги,  тренінги,  практичний  показ  фрагментів  сучасних
освітньо-виховних технологій.

У 2016 році науково-методична робота  в закладі була спрямована на
подальше вдосконалення особистісно-орієнтованого підходу щодо роботи з
педагогічними  кадрами,  виконання  положень  Закону  України  «Про
позашкільну освіту» та вирішення науково-методичної проблеми. 

Щороку позашкільники  Київщини  презентують свої здобутки, творчі
розробки,  професійні  досягнення  під  час  обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу  майстерності  педагогічних  працівників  позашкільних навчальних
закладів «Джерело творчості».

Педагогічні  працівники  області  систематично  навчаються  на  курсах
підвищення  кваліфікації  в  КВНЗ  Київської  обласної  ради  «Академія
неперервної  освіти»  та  в  Національному  еколого-натуралістичному  центрі
учнівської молоді.

Запроваджено  різноманітні  форми  групової  та  індивідуальної
методичної  роботи  (семінари,  науково-практичні  конференції,  тренінги,
майстер-класи,  відкриті  заняття,  взаємовідвідування  занять  гуртків,
презентація роботи гуртків тощо). 

Важливою  ланкою  системи  методичної  роботи  з  підвищення
методичної майстерності педагогів-позашкільників Кіровоградської області
є  самоосвіта.  Тому, з  метою реалізації  потреб  педагогічних  працівників  в
самостійній роботі над удосконаленням свого фахового рівня в ОЦЕНТУМ
проводяться  семінарські  заняття,  на  яких  кожен  опрацьовує  самостійно
обрану тему. Так, в звітному році були опрацьовані питання:

- «Проектні методики в системі діяльності керівника гуртка»;
-  «Педагогічні  ідеї  А.С.  Макаренка і  завдання трудового виховання

сьогодення»;



-  «Формування  навичок  здорового  способу  життя  підлітків  у
позашкільному навчальному закладі»;

-  «Використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  у  роботі
керівника гуртка»;

-  «Використання  принципів  екологічного  виховання
В.О.Сухомлинського у практиці сучасного позашкільного закладу»;

-  «Залучення  вихованців  позашкільних  навчальних  закладів  до
дослідницько-експериментальної роботи»;

-  «Формування  готовності  учнівської  молоді  до  життя  в  умовах
громадянського суспільства»;

- «Організаційно-педагогічна діяльність керівника гуртка»;
-  «Розвиток  творчих  здібностей  дітей  в  гуртках  позашкільного

навчання»;
-  «Формування  духовних  цінностей  вихованців  позашкільного

навчального закладу».
Також в ОЦЕНТУМ працює методичне об’єднання керівників гуртків

еколого-натуралістичного  напряму.  Протягом  2016  року  на  засіданнях
методичного об’єднання були розглянуті питання: 

- «Організаційні питання роботи методичного об’єднання керівників
гуртків еколого-натуралістичного напряму»;

-  «Про  участь  керівників  гуртків  загальноосвітніх  навчальних
закладів області в позашкільних педагогічних читаннях»;

-  «Шляхи  співпраці  гуртківців,  батьківської  громадськості  та
керівника гуртка в навчально-виховному процесі ОЦЕНТУМ»;

 - «Моніторинг якості еколого-натуралістичної, природоохоронної та
дослідницької роботи в закладах освіти області за 2016 рік».

З метою вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду
з  нового  навчального  року  в  Львівському  обласному  центрі  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді продовжувала  працювати
школа  молодого педагога. Систематично проводились майстер-класи, творчі
звіти  педагогів.  Взаємозбагаченню  досвіду  сприяло  проведення  відкритих
занять гуртків з використанням нетрадиційних форм і методів, як молодими,
так і досвідченими педагогами. 

У закладі організовано наставництво, взаємовідвідування занять згідно
графіку. Фаховому  зростанню педагогів  позашкільних навчальних  закладів
області,  їх  самоосвіті  сприяє  участь  в  організації  та  проведенні
методоб’єднань,  семінарів,  семінарів-практикумів,  тренінгів,  конференцій,
«круглих столів», майстер-класів тощо.

З  метою  підвищення  методичної  майстерності  педагогів
Сєверодонецького  міського  Центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Луганської області використовувались різні форми: курси,
семінари,  методичні  об’єднання,  школи  педагогічної  майстерності,
взаємовідвідування  занять,  проведення  майстер-класів,   робота
консультаційних пунктів тощо.



Однією  з  ефективних  форм  підвищення  фахового  рівня  керівників
гуртків  Миколаївського  ОЕНЦУМ  була  робота  лабораторії  педагогічної
майстерності,  на  засіданнях  якої  розглядалися  питання  за  планом.  При
ОЕНЦУМ працює консультаційний пункт, де протягом року були проведені
методичні читання, зустрічі, бесіди для  працівників позашкільних закладів
профільного типу і на яких обговорювалися питання: 

- інноваційно-педагогічна  просвітницька  діяльність  позашкільних
навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування з охорони
навколишнього природного середовища;  
- науково-методичне  забезпечення  позашкільних  навчальних

закладів еколого-натуралістичного спрямування;  
- інноваційно-педагогічні напрями роботи з обдарованими учнями

в системі  позашкільної освіти; 
- модернізовані  управлінські  функції  керівника   позашкільного

навчального закладу в умовах реформування  позашкільної освіти; 
- валеологічна  переорієнтація  навчально-виховного  процесу  в

позашкільних  навчальних  закладах  еколого-натуралістичного
спрямування; 
- вивчення,  узагальнення  та  впровадження  передового

педагогічного досвіду. 
Значна  увага  приділялася  поповненню  обласної  картотеки

перспективного  педагогічного  досвіду  з  питань  еколого-натуралістичної
роботи.

Підвищуючи педагогічну майстерність керівників гуртків, методична
служба підготувала і провела семінари:

-  семінар  методистів  ПНЗ  «Продуктивна  взаємодія  педагогів  з
колегами,  вихованцями,  батьками  –  основа  розвитку  творчої,  всебічно
розвиненої особистості»;

-  семінар-тренінг  для  керівників  гуртків  еколого-натуралістичного
спрямування  «Роль  особистості  педагога  у  формуванні  творчого
працездатного учнівського колективу».

У 2016 році еколого-натуралістичним відділом Одеського обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та  виховання проводились
семінари,  тренінги  для  керівників  гуртків  та  методистів,  організовувалась
участь  керівників  у  методичних  конкурсах.  Педагоги  відділу  підвищували
свій  фаховий  рівень  на  курсах  підвищення  кваліфікації,  проводячи  та
відвідуючи відкриті заняття, у тому числі й дистанційні. Також велика увага
приділяється постійній самоосвіті педагогів та методистів через спілкування
з вченими, відвідування різноманітних курсів, вивчення та аналіз літератури,
вивчення передового педагогічного досвіду, вдосконалення набутих вмінь та
навичок.

Педагоги  натуралістичного  відділу  Березівського  районного  центру
дитячої  та  юнацької  творчості  знаходяться  у  постійному  пошуку  нових
методик,  форм  роботи.  Вони  працюють  над  індивідуальною  науково-
методичною проблемою,  мають індивідуальний план самоосвіти.  Постійно



ведеться  підвищення  фахового  рівня  педагогів.  З  метою  обміну  досвідом
роботи   керівники  гуртків  відділу  проводять  відкриті  заняття,  на  які
запрошують  своїх  колег.  У  звітному  році   методичну  розробку  з  описом
досвіду  роботи керівника гуртків натуралістичного відділу Ковтун Лариси
Володимирівни  «Розвиток  пізнавальних  інтересів  вихованців  на  заняттях
гуртка «Юні  натуралісти»  представлено  на обласний етап Всеукраїнського
конкурсу «Виховати особистість».

У травні  2016 року відбулась  традиційна виставка-звіт  педагогічної
майстерності  керівників  гуртків  «Методичний  фестиваль»,  на  яку  були
представлені звіти та фотозвіти про роботу гуртків протягом року, тематичні
папки,  методичні  розробки,  сценарії  масових  заходів,  плани-конспекти
відкритих  занять  гуртків,  портфоліо  вихованців,  керівників  гуртків,  наочні
посібники.

Для підвищення педагогічної  майстерності  на базі  Ренійської  СЮН
проводились  семінарські  заняття  для  керівників  гуртків:  «Навчально-
дослідницька  робота  з  учнями  і  юннатами  в  зоолого-тваринницькому
відділі»;  «Використання  технологій  казкотерапії  на  заняттях  ПНЗ еколого-
натуралістичного напрямку»; «Екологічна гра як метод навчальної діяльності
в гуртках»; «Використання  інноваційних та інтерактивних методів навчання
на заняттях гуртків  природничого циклу».  Ще однією формою методичної
роботи є участь керівників гуртків у конкурсах педагогічної майстерності. 

Освітні потреби керівників гуртків Подільської СЮН реалізувалися не
тільки  під час засідань методичних структур закладу, але й на засіданнях
міського  методичного  об’єднання  керівників  гуртків  позашкільних
навчальних закладів. На засіданнях ММО працівники могли ознайомитись з
досвідом роботи педагогічних колективів  СЮН, Центру дитячої  творчості,
ДЮСШ з таких проблем:

«Самоосвіта  як  інструмент  професійного  зростання  керівника
гуртка»;

«Робота  з  обдарованими  учнями,  організація  їхнього  розвитку  в
навчальній, творчій діяльності»;

«Новий  погляд  на  проблеми  креативної  освіти  у  процесі
формування інноваційної особистості»;

«Формування культури здоров’я учнів як важлива складова роботи
керівника гуртка»;  

«Проектна  діяльність  як  засіб  формування  професійної
компетентності учнів»;

«Педагогічна скарбниця» (творчий звіт педагогів щодо роботи над
методичною проблемою)».

Методистами закладу розроблено методичні  рекомендації  «Пам’ятка
для керівника гуртка, що атестується», яку отримали усі педагоги. 

Однією з  форм підвищення  фахового  рівня  педагогів  є  проведення
відкритих  занять.  Так  протягом  2016  р.  були  проведені  та  обговорені  в
колективі  8  відкритих  занять.  Належна  увага  в  закладі  приділяється  і
самоосвіті.  У  кожного  педагога  є  портфоліо  з  матеріалами  самоосвіти,



методичними матеріалами, відповідно до проблемної теми СЮН та теми, над
якою працює сам педагог. 

Протягом  навчального  року  педагоги  еколого-натуралістичного
відділу ЦДЮТ Подільського району брали участь в семінарах-практикумах та
науково-методичній  нараді  «Всебічна  інтеграція  у  загальнодержавний
освітній простір інноваційних форм роботи з інтелектуально-обдарованими
учнями на базі закладів освіти».

За звітній період Теплодарський міський будинок дитячої та юнацької
творчості  провів  засідання  методоб'єднання  за  темою:  «Гра,  як  засіб
формування  ключових  компетенцій  особистостей»  з  проведенням
інтерактивної гри  «Мікрофон. Що мені дає природа». 

Протягом  навчального  року, з  метою розвитку  творчого  потенціалу
педагогів,  їх  професійної  компетентності,  запровадження  інноваційних
технологій  навчання  та  виховання,  вдосконалення  змісту  освіти,  вивчення
професійних досягнень, передового досвіду та впровадження його в практику
роботи,  організовано  та  проведено  семінар-презентацію  «Перспективні
педагогічні технології в освітньому просторі  ПНЗ».

У  Полтавській,  Сумській,  Черкаській  областях для  молодих
педагогічних  працівників  працює  „Школа  молодого  педагога”,  розроблена
програма  проведення  занять,  проводяться  майстер-класи,  де  педагоги-
початківці   можуть  набути  практичних  навичок,  познайомитися  з  різними
техніками.  Загальне управління стажуванням здійснює  науково-методична
рада  закладу,  безпосереднє  керівництво  стажування  молодого  спеціаліста
проводить методист-наставник. Система наставництва побудована відповідно
до  орієнтовного  плану  навчально-методичної  роботи  з  молодими  та
малодосвідченими спеціалістами. 

Упродовж  року  кожний  педагог  відділу  Комунального  закладу
Сумської  обласної  ради  –  Обласного  центру  позашкільної  освіти  та
роботи з талановитою молоддю підвищував свій фаховий рівень, працюючи
над темою самоосвіти, обраною відповідно до науково-методичної проблеми
закладу «Формування ціннісних орієнтирів вихованців у процесі навчально
творчої діяльності ПНЗ» та напряму роботи творчого учнівського об’єднання.
За наслідками такого виду діяльності були проведені педагогічні читання з
теми  «Формування  активної  соціальної  позиції  особистості  шляхом
усвідомленої діяльності екологічного спрямування».

У  школі  молодого  педагога  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді протягом  року  розглядалися
такі питання:

 Планування, вибір форми проведення заняття гуртка;
 Використання народних знань та традицій на заняттях гуртків;
 Вимоги до прогнозованих результатів навчання;
 Дидактична діяльність керівника гуртка;
 Використання сучасних технічних засобів на заняттях гуртка;
 Природоохоронна робота на заняттях гуртків;



 Виховна діяльність педагога.
Колективом Карлівської станції юних натуралістів Полтавської області

застосовуються такі форми роботи:
– індивідуальні – самоосвіта, стажування, наставництво, консультації,

курси підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, атестація;
–  групові  постійнодіючі  –  засідання  методичної  ради,  методичні

об’єднання  вчителів  біології  та  керівників  гуртків,  школа  перспективного
педагогічного досвіду, семінари, семінари-практикуми, ділові і рольові ігри,
групові консультації «Шлях до майстерності», майстер-класи, творчі звіти;

–  колективні  педагогічні  читання,  науково-практичні  конференції,
методичні оперативні наради, виставки, екскурсії, експрес-інформації «Нові
методичні видання», «круглі столи».

Фаховому  зростанню  педагогів  позашкільних  навчальних  закладів
Рівненської області, їх самоосвіті сприяє участь в організації та проведенні
науково-практичних  конференцій,  семінарів,  «круглих  столів»,  майстер-
класів тощо.  Відповідно до річного плану роботи протягом 2016 року були
проведені  такі  семінари:  для  керівників  гуртків  еколого-натуралістичного
напряму – «Кейс-технологія як засіб формування активної екологічної позиції
учнів»,  для  керівників  агітбригад  –  «Розвиток  творчих  здібностей  учнів,
здатності  до  творчої  реалізації  та  самореалізації  особистості»,  семінар-
практикум для методистів з  біології,  екології  –  «Інноваційні  підходи щодо
організації позакласної та позашкільної роботи з біологїї, екології», семінар-
практикум для керівників гуртків – «Концептуальні основи змісту діяльності
керівника гуртка  в сучасному позашкільному навчальному закладі», семінар-
практикум для керівників учнівських виробничих бригад, трудових аграрних
об’єднань –  «Трудове виховання  як  спосіб  формування  звичок  та  навичок
активної трудової діяльності».

Належна  увага  в  Тернопільському  ОЦЕНТУМ приділяється
самоосвіті.  У  кожного  педагога  є  портфоліо  з  матеріалами  самоосвіти,
методичними  матеріалами,  відповідно  до  проблемної  теми  закладу
«Впровадження народознавчого аспекту в еколого-натуралістичну творчість
та  його  вплив  на  формування  особистості  школяра»  та  теми,  над  якою
працює сам педагог. З метою кращого забезпечення працівників методичною
літературою частково поповнюється бібліотека закладу. 

Педагоги Генічеської районної станції юних натуралістів Херсонської
області провели самоаналіз власної діяльності,  заповнили анкети «Критерії
діяльності  керівника гуртків».  Звіти про роботу гуртків  заслуховуються на
педрадах, нарадах при директорові. Кожен педагогічний працівник розробив
психолого-педагогічну  проблемну тему та  накреслив  шляхи її  реалізації  в
своєму індивідуальному плані самоосвіти.

Педагоги  Генічеської  райСЮН  брали  участь  у  методичних  нарадах,
засіданнях методичного об’єднання керівників гуртків.  Розглянуті  питання:
«Діагностика розвитку дошкільників»,  «Педагогічне  портфоліо»,  «Форми і
методи  національно-патріотичного  виховання»,  «Нормативно-правова  база



позашкільної освіти», «Інновації у позашкільній освіті», «Адреса передового
педагогічного досвіду». 

Харківська  область. Значна  увага  в  організації  методичної  роботи
Комунального  закладу  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької
творчості»  приділяється підвищенню кваліфікації,  стимулюванню педагогів
до  самоосвіти.  Протягом  поточного  року  педагогічні  працівники  Палацу
взяли  участь  у  проведенні  курсів  підвищення  кваліфікації  за  напрямами
позашкільної  освіти для  керівників  гуртків,  культорганізаторів на  базі
Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної
освіти».  Протягом 2016 року педагогічним колективом Палацу проведено 9
обласних  семінарів  для  методистів,  культорганізаторів,  координаторів
учнівського самоврядування,  організаторів літнього відпочинку, завідуючих
навчально-дослідними ділянками, теплицями; керівників гуртків за різними
напрямами  позашкільної  освіти,  в  яких  взяли  участь  близько  400
педагогічних працівників позашкільних начальних закладів Харківщини,  у
тому числі і за еколого-натуралістичним напрямом.

Педагогічні  працівники  Хмельницького  ОЕНЦУМ постійно
працюють  над  удосконаленням  своєї  педагогічної  майстерності,
використовуючи при цьому передовий педагогічний досвід кращих педагогів
– ентузіастів юннатівської роботи. 

Шепетівський  міський  ЦЕНТУМ  будує  свою  діяльність  на  засадах
реалізації освіти впродовж життя працюючих педагогів за допомогою трьох
різновидів навчання:

1. Формальне навчання (в системі післядипломної педагогічної освіти –
проходження курсової перепідготовки в інституті післядипломної освіти). У
2016  р.  двоє  педагогів  закладу  пройшли  курси  в  ХОІППО  відповідно  до
перспективного плану атестації і курсової перепідготовки.

2.  Неформальне  навчання,  що спрямоване  на  отримання  додаткових,
необхідних  знань,  умінь  та  компетенцій.  Усі  педагоги  закладу  займаються
самоосвітою  за  індивідуальними  планами.  Для  молодих  педагогів
організовано консультпункт і проведено ряд методичних заходів:

-  проблемний  стіл  з  питання  «Компетентнісний  підхід  як  засіб
формування еколого-етичної компетентності та активної екологічної позиції
учнівської молоді» (травень 2016);

- панорама методичних знахідок (листопад 2016);
- круглий стіл «Створення здоров’язберігаючого навчально-виховного

середовища у позашкільному навчальному закладі» (квітень 2016);
-  школа  професійної   майстерності  керівників  гуртків  з  питань:

«Екологічне  виховання  особистості  засобами  екскурсійно-краєзнавчої
діяльності  у  системі  позашкільної  освіти»  (Коленчук  О.І.),  «Соціальна
реабілітація  дітей  з  особливими  потребами  засобами  гурткової  роботи»
(Беляєва О.М.) (лютий, жовтень 2016).

- місячник педагогічної майстерності (лютий 2016).



3. Позаформальне навчання - спонтанне (незапрограмоване навчання у
повсякденному  житті),  здійснюється  через  проведення  оперативних
методичних нарад, методичних інформувань.

З  метою  підвищення  ефективності  та  якості  навчально-виховного
процесу в  Чернівецькому ОЦЕНТУМ систематично проводяться відкриті
заняття, працює «Педагогічна майстерня» (заняття проходять раз в місяць), в
яких керівники об’єднань мають можливість вивчити досвід колег, психолога
з  проблем психології  та  педагогіки,  відвідати лекцію фахівця,  переглянути
відеофільм,  поділитись  педагогічними  новинками  та  власними  знахідками
тощо.

З метою становлення молодого спеціаліста, його адаптації до професії
педагога,  формування  індивідуальної  творчої  роботи  в  КЗ  ЧОЦЕНТУМ
працює «Школа молодого педагога», де навчаються молоді та малодосвідчені
керівники зі стажем роботи до 5 років.

На  Чернігівській  ОБЛСЮН проводиться  педагогічна  практика  для
студентів хіміко-біологічного факультету та факультету початкового навчання
Чернігівського  національного  педагогічного  університету  ім.Т.Г.Шевченка;
консультаційні  дні  для  студентів  природничо-географічного  факультету
Ніжинського  державного  університету  ім.  Миколи  Гоголя;  навчально-
виробнича  літня  практика  для  учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів
міста  Чернігова.  Учні  і  студенти  знайомилися  з  системою  діяльності
позашкільного  закладу,  роботою  профільних  гуртків,  клубів,  організацією
нових форм і методів еколого-натуралістичної, науково-дослідницької роботи
на навчально-дослідній земельній ділянці, в куточку живої природи тощо. 

На  ОБЛСЮН  працюють  школи  юного  аранжувальника  та  юного
акваріуміста, де школярі, студенти, вчителі вивчають елементи фітодизайну
та набувають практичних умінь і навичок з акваріумістики. 

На  станції  запроваджуються  такі  індивідуальні  форми  роботи  як
наставництво, консультації, стажування, самоосвіта, індивідуальна методична
допомога.

6. Популяризація діяльності здобутків вихованців, учнів, слухачів та
перспективного досвіду педагогічних працівників 
еколого-натуралістичних позашкільних закладів

В  обласних  еколого-натуралістичних  центрах  учнівської  молоді
належна  увага  приділяється  популяризації  власної  діяльності  шляхом
проведення семінарів,  „майстер-класів”,  практикумів,  педагогічних практик
для  студентів  вищих  учбових  закладів,  висвітленню  у  наукових  виданнях
результатів освітньої науково-дослідницької діяльності. У поширенні досвіду
роботи  працівників  еколого-натуралістичних  центрів  велику  роль  відіграє
співпраця  із  державними  установами  міста,  області,  громадськими
організаціями.

Популяризації творчих здобутків та перспективного досвіду педагогів
значно сприяє участь у Всеукраїнських навчальних семінарах, конференціях,
нарадах,  форумах,  де  учасники  заходів  мають  змогу  презентувати  і  свій



особистий досвід  роботи,  і  перспективні  сучасні  напрями діяльності  своїх
позашкільних установ. 

Підвищенню  ефективності  навчально-виховного  процесу,  оновленню
змісту методичної  роботи,  впровадження в  практику сучасних методичних
технологій  здійснюється  через  впровадження  в  роботу  перспективного
педагогічного досвіду.

Протягом 2016 року методичними працівниками Вінницької обласної
станції  юних  натуралістів  був узагальнений  досвід  загальноосвітніх  та
позашкільних  навчальних  закладів  області  (Тульчинська  районна  станція
юних  натуралістів,  Кинашівський,  Войнашівський,  Устянського,
Балківського)  в  яких  проводиться  чітка  планомірна  та  результативна
експериментально-дослідницька  робота,  що  тісно  пов’язана  з  навчальною
програмою  з  біології,  пропагується  раціональне  використання  природних
ресурсів.

У відділі інформаційно-методичної роботи систематично поповнюється
банк даних перспективного педагогічного досвіду педагогів області.

Популяризація  кращого  досвіду  здійснювалась  через  проведення
виїзних  обласних  семінарів-практикумів,  презентацій  досвіду  на  педрадах,
педагогічних  читаннях,  участь  у  Всеукраїнській  та  Міжнародній  виставці
«Сучасні заклади освіти», через співпрацю з вищими начальними закладами,
дослідними станціями, громадськими організаціями, тощо.

Вихованці Станції є активними учасниками обласних та всеукраїнських
масових  заходів,  так  за  звітний  період  гуртківці  отримали  53  перемоги  у
обласних та 20 всеукраїнських конкурсах.

Методична  служба  Волинського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру приділяє  значну  увагу  розвитку  співпраці  із
державними  установами  міста,  області,  громадськими  організаціями,  що
сприяє популяризації діяльності позашкільної установи. Координацію роботи
шкільних лісництв Центр здійснює разом із обласним управлінням лісового
та  мисливського господарства.  Саме  з  їх  допомогою щорічно  проводиться
обласний зліт членів шкільних лісництв.

Плідна  співпраця  налагоджена  також  із  Східноєвропейським
Національним університетом ім. Лесі Українки (кафедра біології, географії).
Працівники вищого навчального закладу беруть участь у роботі семінарів, є
науковими керівниками учнівських науково-дослідницьких робіт.

У популяризації досвіду роботи працівників еколого-натуралістичного
центру  велику  роль  відіграє  співпраця  з  Волинським  інститутом
післядипломної  педагогічної  освіти,  Луцьким міським управлінням освіти,
районними  відділами  освіти,  з  якими  спільно  проводили  семінари,
конференції.

Прикордонне  розташування  Волині  передбачає  розвиток  співпраці  з
міжнародними  громадськими  організаціями.  Цікавими  є  українсько-
німецький проект по спостереженню за птахами та українсько-польський із
обміну досвідом роботи з трудового виховання.



Розвивається  тісний  зв’язок  із  волонтерським  центром  «Серце
патріота».  Протягом 2016 року організували  та  провели благодійні  акції  із
збору  коштів  та  гуманітарної  допомоги,  виставки-конкурси  дитячих  робіт
«Майдан гідності».

З  метою  підвищення  якості  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного  спрямування,  поширення  кращих  здобутків  та  розвитку
творчого  потенціалу  педагогів-новаторів,  департаментом  освіти  і  науки
Дніпропетровської  облдержадміністрації,  комунальним  закладом  освіти
„Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської  молоді”  проведено:  Всеукраїнський  семінар-практикум  для
заступників  директорів,  обласний  етап  Всеукраїнського  конкурсу
майстерності  педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів
“Джерело творчості”  за  еколого-натуралістичним напрямом,  обласний етап
Всеукраїнського  конкурсу  науково  -  методичних  розробок  та  віртуальних
ресурсів. 

Для популяризації досвіду педагогами Центру та області було написано
ряд  методичних  посібників,  збірників,  методичних  розробок:
“Шевченківський сад”,  “Вивчаємо птахів”,  “Ефективні  форми екологічного
виховання дітей”, “Організаційні форми літнього оздоровлення вихованців в
умовах роботи сучасного позашкільного еколого-натуралістичного закладу”,
“Коли зроблені уроки", та інші.

Популяризації  діяльності  закладів  освіти  еколого-натуралістичного
профілю  області  значно  сприяє  участь  у  Всеукраїнських  навчальних
семінарах, конференціях, нарадах, форумах, де учасники заходів мають змогу
презентувати і свій особистий досвід роботи, і перспективні сучасні напрями
діяльності своїх позашкільних установ.

За  підсумками  2016  року  абсолютним  переможцем  Рейтингу  якості
позашкільної  освіти  “Золота  когорта  позашкільників” серед  профільних
позашкільних  навчальних  закладів  нагороджений  комунальний  заклад
“Дитячий екологічний центр”. Серед профільних позашкільних навчальних
закладів  комунальний  заклад  освіти  “Обласний  еколого-натуралістичний
центр  дітей  та  учнівської  молоді” та  комунальний заклад “Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровського району.

Педагоги  еколого-натуралістичних  позашкільних  закладів  Донецької
області  у  2016  році  працювали  над  популяризацією своєї  діяльності  як  в
своєму  регіоні  так  і  на  всеукраїнському  рівні.  Методичні  служби
позашкільних  установ  пропагували  кращий  досвід  роботи  педагогічних
колективів  та  окремих  педагогічних  працівників  з  питань  еколого-
натуралістичної освіти в регіоні, природоохоронної та науково-дослідницької
роботи з молоддю.

Поширення  перспективного  досвіду  педагогів  та  різноманітних
інноваційних  форм  навчально-виховної  роботи  Донецького  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді здійснювалось через
підготовку та випуск методичної продукції: буклетів, рекомендацій, розробок,
дидактичних  матеріалів,  інформаційних  бюлетенів,  збірників,  проектів,



навчальних  програм.  У  2016  році  педагогами  обласного  Центру  було
підготовлено 38 найменувань методичних матеріалів.

У  поширенні  досвіду  роботи  педагогів  позашкільних  еколого-
натуралістичних  центрів  велику  роль  відіграє  співпраця  із  державними
установами  області,  вищими  навчальними  закладами,  громадськими
організаціями, регіональними ландшафтними парками, музеями, тощо.

Беручи участь у Всеукраїнських навчальних семінарах, конференціях,
тренінгах, нарадах, форумах, позашкільники Донецької області презентують
свій особистий досвід роботи, перспективні сучасні напрями діяльності своїх
еколого-натуралістичних  установ,  що  також  сприяє  популяризації  та
створенню позитивного іміджу закладу.

З метою популяризації діяльності  Житомирського обласного центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  підведення
підсумків  діяльності  в  загальноосвітніх  та  позашкільних  закладах  освіти
області  з  природоохоронної,  науково-дослідницької  роботи  Житомирський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді в 2016
році  започаткував  «День  позашкілля»  де  проходять  творчі  звіти  дитячих
творчих об’єднань ЖОЦЕНТУМ «Сучасна модель екологічної освіти».

Під час проведення обласних семінарів та методичних рад для різних
категорій  педагогічних  працівників  висвітлюється  кращий  досвід  роботи
гуртків  ЖОЦЕНТУМ.  В закладі  започаткована  та  створена  дошка пошани
«Наша  гордість»,  до  якої  заносять  імена  вихованців  гуртків,  які  досягли
високих  показників  у  навчально-виховній  діяльності  дитячих  творчих
об’єднаннях.

Важливим фактором підвищення педагогічної  майстерності,  розвитку
творчої  ініціативи  педагогів  та  інноваційної  освітньої  діяльності
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді є вивчення передового педагогічного досвіду.

З  метою популяризації  педагогічних  здобутків  та  підтримки  творчої
педагогічної  діяльності  ЗОЕНЦ взяв  участь  у:  І  турі  відкритого  Рейтингу
якості позашкільної освіти „Золота когорта позашкільників”, за результатами
якого  позашкільний  заклад  здобув  перемогу  в  номінації  „Позашкільний
навчальний заклад обласного підпорядкування”, позашкільних  педагогічних
читаннях  (подано  15  методичних  матеріалів  педагогів  ЗОЕНЦ в  номінації
„Модернізація змісту позашкільної освіти”).

Вихованці гуртків є неодноразовими переможцями олімпіад, конкурсів,
проектів.

Здобутки  педагогів  та  вихованців  комунального  закладу
«Запорізький  обласний  Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Запорізької обласної ради, територіального відділення
хіміко-біологічного  профілю  МАН  України, кращий  перспективний
педагогічний  досвід  керівників  гуртків  області  популяризувався  під  час
обласних семінарів, «круглих столів», конференцій,  педпрактик для слухачів
курсів  підвищення  кваліфікації  за  фахом  «керівник  гуртків  позашкільних



навчальних закладів», обласних виставок, свят, Дня відкритих дверей «Даруй
добро природі».

У  2016  році  з  метою  популяризації  своєї  діяльності  Центром
виготовлені 3 інформаційні постери про досягнення педагогів та гуртківців.

Важливою ланкою роботи  Івано-Франківського обласного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді є  популяризація  результатів
своєї діяльності.

З метою популяризації діяльності Центру, здобутків учнівської молоді
та кращого досвіду педагогічних працівників, колектив ОЕНЦУМ реалізує це
завдання через проведення виставок, масових заходів, залучаючи батьків та
громадськість. 

Зокрема,  однією  із  форм  популяризації  діяльності  закладу  протягом
звітного  періоду  було  проведено  майстер-класів  спільно  з  Муніципальним
центром дозвілля та громадськими організаціями.

Комунальний  заклад  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості
дітей  та  юнацтва Київщини»  та  позашкільні  навчальні  заклади  еколого-
натуралістичного спрямування  області популяризують  здобутки  вихованців
та перспективний педагогічний досвід через видавництво та розповсюдження
навчально-методичної  та  науково-методичної  літератури: методичні
рекомендації, розробки, програми, проекти, методичні посібники.

Педагогічними  працівниками  розроблено  ряд  віртуальних  екскурсії,
мультимедійних  презентацій,  які  висвітлюють  роботу  творчих  об’єднань
закладів.

З  метою  популяризації  діяльності  комунального  закладу
„Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді”, здобутків вихованців, учнів, слухачів та перспективного
досвіду педагогічних працівників педагогічний колектив закладу у 2016 році
взяв участь у Всеукраїнській заочній виставці видавничої продукції з питань
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму у 2016 році.

Вихованці гуртків еколого-натуралістичного напрямку позашкільних
навчальних закладів Кіровоградської області презентували свою діяльність на
виставках під час проведення Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих
бригад,  трудових  аграрних  об’єднань  загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних  закладів  та  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

Щороку  вихованці  ОЦЕНТУМ  презентують  свою  роботу  під  час
проведення міських виставок.

На  допомогу  педагогам-позашкільникам  в  ОЦЕНТУМ  працює
постійно  діюча  виставка,  яка  знайомить  з  нормативно-правовою
документацією, навчальними програмами позашкільного закладу, передовим
педагогічним досвідом, новинками науково-методичної літератури. 

Досягнення  педагогів  та  вихованців  Львівського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, популяризується під
час  проведення  Всеукраїнських  та  обласних  навчальних  семінарів,  нарад,



форумів, круглих столів, конференцій, методичних рад для різних категорій
педагогічних працівників.

На базі ЛОЦЕНТУМ проводять практичні заняття студенти Львівського
національного  університету  ветеринарної  медицини та  біотехнологій  імені
С.З.  Ґжицького  та  студенти  Педагогічного  коледжу  Львівського
національного  університету  імені  Івана  Франка, окремі студенти  пишуть
курсові та дипломні роботи, що також сприяє популяризації центру. 

Щороку  Львівський  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної
освіти  на  базі  закладу  проводить  курси  для  вчителів  біології,
природознавства,  географії  та  керівників  гуртків  загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних закладів. 

У поширенні досвіду роботи педагогічних працівників велике значення
має співпраця з державними установами зокрема з Департаментом екології та
природних ресурсів ОДА, та обласним управлінням лісового та мисливського
господарства з якими регулярно проводяться спільні заходи.

Для  ознайомлення  з  роботою Центру щороку у  вересні  проводиться
«День  відкритих  дверей»,  де  відвідувачі  можуть  оглянути  виставки,  взяти
участь у майстер-класах, тощо.

Популяризація  діяльності  здобутків  вихованців,  учнів,  слухачів  та
перспективного  досвіду  педагогічних  працівників  Миколаївського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді передбачає
співпрацю із загальноосвітніми школами та соціальне партнерство з багатьма
навчальними  закладами,  об’єктами  природно-заповідного  фонду,
виробничими  підприємствами,  державними  установами,  музеями,  обмін
досвідом, участь у конкурсах, виставках, масових заходах, акціях, тощо.

У Центрі розпочала свою роботу лабораторія педагогічної майстерності
та педагогічна креатив-студія.

Вихованці  гуртків  еколого-натуралістичних  підрозділів  Одеського
обласного  гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та  виховання
презентували  свою  діяльність  на  виставках  під  час  проведення
Всеукраїнського  зльоту  учнівських  виробничих  бригад,  трудових  аграрних
об’єднань  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів  та
Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів.

Щороку у жовтні місяці юннати Одещини презентують свою роботу під
час  проведення обласної  виставки досягнень  юних натуралістів  «Щедрість
рідної  Землі»  на  базі  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання.

Популяризацією  передового  педагогічного  досвіду  та  методичної
роботи  педагогів-позашкільників  є  постійне  поповнення  інформаційно-
методичних  матеріалів  (банків  даних),  що  ефективно  використовуються  в
практичній  роботі  педагогам  закладів  освіти  області  та  для  орієнтації
педагогів в методичних надбаннях.

Вагомим  важелем  у  популяризації  діяльності  еколого-
натуралістичного  підрозділу  є  плідна  співпраця  з  громадськими



організаціями  та  благодійними  фондами,  науковими  установами,  вищими
навчальними закладами, закладами культури, товариствами, тощо.

Одним  із  напрямів  методичної  служби  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді та  районних
позашкільних  навчальних  закладів  області  є  популяризація  діяльності
закладу,  вивчення,  узагальнення  та  запровадження  перспективного
педагогічного досвіду.

Вихованці та педагоги позашкільних закладів області в 2016 році стали
учасниками  багатьох  міських,  обласних,  Всеукраїнських  та  Міжнародних
конкурсів,  акцій.  За  підсумками  проведення  отримали  значну  кількість
перемог.  Однією  з  найвищих  нагород  ПОЕНЦУМ  є  срібна  медаль  в
VII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016».

Для  переможців  та  призерів  конкурсів  в  жовтні  проведено  обласний
збір  юних  екологів  та  дослідників  сільського  і  лісового  господарства
«Здобутки  юних» де  діти  мали  змогу  ознайомитись  із  діяльністю Центру,
відвідати майстер-класи та змістовно відпочити.

Популяризація  перспективного  досвіду  педагогічних  працівників
Центру  відбувається  через:  співпрацю  з  громадськими  організаціями,
вищими  навчальними  закладами,  музеями,  адміністраціями  регіональних
ландшафтних  парків,  участь  в  семінарах,  конференціях  та  методичних
об’єднаннях, тощо.

Гуртківці  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради – активні учасники та неодноразові переможці та
призери обласних та Всеукраїнських етапів конкурсів. Так, за звітний період
вихованці закладу отримали понад 50 перемог у заходах різних рівнів.

Вивчення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду в
комунальному закладі „Станція юних натуралістів” ґрунтується на цілісній
методологічній основі,  яка забезпечує можливість перенесення конкретного
передового  досвіду  в  педагогічну  практику,  установлення  раціональної
області його розповсюдження з оцінкою наслідків його впровадження.

Методистами  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської  обласної  ради  узагальнюються  матеріали  з  досвіду  роботи
кращих  педагогів  області.  Створено  інформаційний  банк  з  вивчення
передового перспективного досвіду педагогів області.

Також  популяризація  еколого-натуралістичного  напряму  діяльності
загальноосвітніх закладів району здійснюється під час виступів агітбригад та
висвітлюється в засобах масової інформації.

Учні шкіл і вихованці  Сєверодонецького міського Центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  стали  учасниками  і
переможцями  13  всеукраїнських  конкурсів,  регіонального
природоохоронного  конкурсу  «Ковиловий  степ»,  8  обласних  та  міських
конкурсів.

Популяризація  діяльності  еколого-натуралістичного  відділу
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради,  здобутків  вихованців,
учнів, слухачів та перспективного досвіду педагогів здійснювалася упродовж



року шляхом участі у методико-педагогічних заходах різних організаційних
рівнів (конкурсах, педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях,
«круглих столах», виставках тощо) і організаційно-масових заходах для дітей
та  учнівської  молоді;  друку  тематичних  матеріалів  у  фахових  виданнях;
проведення  обласного  рейтингу  «Позашкільний  олімп  Сумщини»,  під  час
проведення  конкурсів  «Кращий  гурток  –  кращий  вихованець»,  ярмарки
педагогічних ідей, Днів позашкілля в загальноосвітніх навчальних закладів.

У  2016  році  у  межах  Тижня  педагогічної  майстерності  було
організовано  і  проведено  виставку  методичних  матеріалів,  творчий  звіт
педагогів, “круглі столи”, показові заняття і заходи, тощо.

З метою популяризації  діяльності  Тернопільського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, досягнень учнівської молоді
та  кращого  досвіду  педагогічних  працівників  в  2016  році  проводилися
виставки  методичних  доробок  педагогів  ТОЦЕНТУМ:  в  рамках  Тижня
педагогічної майстерності, на обласних семінарах. 

У бібліотеці Центру організовано постійно діючу виставку методичної
літератури на допомогу педагогічним працівникам позашкільних навчальних
закладів, вчителям біології, а також виставку новинок методичної літератури
з біології, екології, географії тощо.

Особлива  увага  в  Тернопільському  обласному  центрі  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді  приділяється створенню мережі
інформаційно-комунікаційного  обслуговування.  Створюються  медіатеки
сучасних  навчально-методичних  матеріалів,  для  отримання  інформації  про
нові  напрямки  розвитку  еколого-натуралістичної  роботи.  Створений  архів
фото- та відеоматеріалів роботи Центру, що постійно поповнюється.

Популяризація  та  поширення  перспективного  досвіду  педагогічних
працівників  закладу  здійснюється  через  проведення  методичних  майстер-
класів, виступів педагогів на засіданнях методичного об’єднання керівників
гуртків,  презентації  кращого  досвіду,  участю  в  конкурсах.  Також
популяризуючи  діяльність  закладів  постійно  проводяться  свята,  конкурси,
виставки, турніри та акції для вихованців.

Педагогічний колектив ЦЕНТУМ активно співпрацює із громадськими
організаціями, загальноосвітніми навчальними закладами міста, з районними
молодіжними організаціями, вищими навчальними закладами, музеями міста,
тощо. Ця співпраця проходить у різних формах роботи: виставки, акції, круглі
столи, конкурси, конференції, презентації, свята.

З метою розвитку соціокультурного освітнього простору, популяризації
здобутків  комунального закладу «Харківський обласний палац дитячої
та юнацької творчості» значна увага приділяється співпраці з державними
та громадськими організаціями.

Багато уваги приділялося видавничій діяльності. Підготовлено до друку
буклети,  програми  проведення  обласних  семінарів,  20  інформаційно-
методичних рекомендацій, статей в інформаційно-методичних вісниках.

Збільшення показника охоплення позашкільною освітою дітей і молоді
Харківщини реалізується завдяки організації  та проведенню протягом 2016



року  вистав  для  благодійного  перегляду,  що  підготували  юні  актори
народного художнього колективу дитячого театру «Сорванцы» та  дитячого
театру «Азарт» для дітей пільгового контингенту області, дітей внутрішньо
переміщених  осіб  та  вихованців  навчальних  закладів  інтернатного  типу
обласного підпорядкування.

Працівниками  комунального  закладу  „Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Херсонської обласної ради
готуються  доповіді  та  презентації  власного досвіду  роботи.  Популяризація
досвіду ведеться також  через публікації працівників та вихованців Центру,
Підготовлено та надруковано буклети, методичні рекомендації  з  організації
дослідницької роботи, пам’ятки для батьків.

З  метою  вивчення,  узагальнення,  поширення  перспективного
педагогічного досвіду з еколого-натуралістичної освіти в області 22 грудня
2016  року  на  розширеній  педагогічній  раді  розглядалося  питання
узагальнення  та  розповсюдження передового педагогічного досвіду  станції
юних натуралістів Новокаховської міської ради.

Педагогічні  працівники  Хмельницького  обласного  еколого  –
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  знаходяться  в  постійному
пошуку  інноваційних  підходів  до  популяризації  діяльності,  здійснення
активної взаємодії, плідної співпраці зі своїми вихованцями, працюють над
удосконаленням  власної  педагогічної  майстерності,  підвищенням  фахового
рівня  і  професійної  кваліфікації  шляхом самоосвіти,  участі  в  обласних  та
всеукраїнських  семінарах,  науково-практичних  конференціях,  регулярно
проводять з юннатами відкриті заняття, масові заходи та екскурсії. 

Реалізовуючи завдання гурткової  роботи,  педагоги закладу працюють
над  розробками  навчально-методичного  змісту,  які  можуть  використати  й
інші педагогічні працівники закладів освіти області.

Вихованці  та  педагогічні  працівники  закладу  є  неодноразовими
переможцями та призерами обласних та всеукраїнських заходів. Відповідно
до  підсумків  Всеукраїнського  Форуму  молодих  педагогів  позашкільних
навчальних закладів педпрацівники отримали 2 спеціальні почесні відзнаки
«Педагогічний Оскар», дипломи і сертифікати до них.

Популяризація  та  поширення  перспективного  досвіду  педагогічних
працівників  закладу  здійснюється  через  проведення  методичних  майстер-
класів,  виступи  педагогів  на  засіданнях  міського  методичного  об’єднання
керівників гуртків.

Перспективний  досвід  педагогічних  працівників  Комунального
закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми
Черкаської обласної ради» висвітлюється через участь закладу у виставках
різного  рівня,  участь  педагогів  у  семінарах,  семінарах-практикумах,
відкритих заняттях.

Популяризація  діяльності  комунального  закладу  «Чернівецький
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
відбувається  через  проведення  ряду  обласних  етапів  міжнародних,
всеукраїнських та обласних очних, очно-заочних та заочних конкурсів, акцій,



виставок.  Педагоги  та  вихованці  закладу  доклали  достатньо  зусиль  для
отримання  перемог  на  всеукраїнському  рівні,  стали  учасниками  ряду
всеукраїнських  та  обласних  науково-практичних  конференцій  з  проблем
позашкільної освіти, семінарів-практикумів, тренінгів, конкурсів, форумів. 

Вихованці  гуртків  та  об’єднань  Центру  здобули  3  нагороди  на
міжнародному,  понад  20  нагород  на  всеукраїнському  та  майже  80  на
обласному рівнях. 

Також популяризуючи діяльність КЗ ЧОЦЕНТУМ, його педагогічний
колектив  постійно  проводить  екологічні  свята,  конкурси,  турніри  та
природоохоронні  акції  для  вихованців,  слухачів  та  відвідувачів  на  базі
Центру. Так, у 2016 році було проведено 21 захід.

У  комунальному  закладі  „Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів”  склалися такі  форми й методи втілення передового досвіду:
відкриті  заняття;  усні  повідомлення  результатів  вивченого,  узагальнення
передового педагогічного досвіду у виступах педагогів  станції  на нарадах,
курсах,  семінарах;  письмові  повідомлення  результатів  вивченого,
узагальнення передового педагогічного досвіду у формі методичних листів,
методичних  розробок,  видання  брошур,  монографій,  збірників  матеріалів
конференцій  і  семінарів;  наочно-демонстраційна  популяризація  передового
педагогічного  досвіду  –  організація  виставок,  спеціальні  стенди  при
методкабінеті та ін.

Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів  тісно  співпрацює  з
вищими навчальними закладами області,  селекційно-дослідними станціями,
державними установами,  Тростянецьким дендропарком НАНУ,  Мезинським
національним  природним  парком,  клубом  органічного  землеробства,
громадськими організаціями міста та іншими.

Педагоги  станції  юннатів  взяли  участь  у  засіданні  круглих  столів,
семінарах,  засіданнях  творчої  групи  методистів  позашкільних  навчальних
закладів під час яких висвітлювалася система роботи закладу, вебінарах, де
презентували свій педагогічний досвід.

7. Виставкова діяльність обласних еколого-натуралістичних
центрів учнівської молоді (станцій юних натуралістів)

Методичні  матеріали  працівників  Вінницької  обласної  станції
юннатів успішно  представлені  на  VII  Міжнародній  виставці  «Сучасні
заклади  освіти  –  2016»  –  золота  медаль,  диплом  Лідера  освіти;  у
Всеукраїнському  конкурсі  науково-методичних  розробок  та  віртуальних
ресурсів (НЕНЦУМ м. Київ – 2016 р.) – ІІ місце; Всеукраїнському конкурсі
видавничої продукції (НЕНЦУМ м. Київ – 2016 р.) – І місце.

У  рамках  обласних  тижнів,  зльотів,  форумів  проведені  виставки,
науково-практичні  конференції,  захисти  науково-дослідницьких  робіт,
презентації тощо.

Для  популяризації  діяльності Волинського  обласного  еколого-
натуралістичного центру,  здобутків учнівської  молоді та кращого досвіду



педагогів  важливим  є  участь  у  Всеукраїнських  та  організація  обласних
виставок.
          3 вересня 2016 року демонструвалась виставка досягнень юних аграріїв
«Щедрість  рідної  землі».  Учасники  трудових  аграрних  об’єднань
демонстрували кращі зразки вирощеної продукції, представляли щоденники
спостережень за розвитком рослин, дослідницькі роботи.

Цікава виставка, яку щорічно проводить Центр, «Барвистий світ тварин
і птахів» відбулась у травні 2016 року. Учасниками її були юннати із своїми
домашніми  улюбленцями.  Виставка  проходила  у  формі  гри.  Діти  давали
відповіді  на поставлені  запитання та  презентували своїх  домашніх тварин.
Гостями заходу були науковці, батьки, громадські діячі.
        23  грудня  відкрилась  обласна  виставка  «Новорічний  подарунок»,  де
були представлені новорічні композиції із штучних матеріалів, якими можна
замінити живі ялинки та сосни, зберігши зелені насадження у природі.
        Протягом  березня  демонструвалась  виставка  фоторобіт  учасників
обласного етапу Всеукраїнського фестивалю юних фотоаматорів «В об’єктиві
натураліста».  Світлини  відображали  чарівні  куточки  Волині,  багатство  її
земельних ресурсів, а також проблеми збереження ґрунтів. 

Під  час  обласного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  колективів
екологічної  просвіти  «Земля  –  наш  спільний  дім»  колективом
Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру дітей та
учнівської  молоді була  розгорнута  масштабна  виставка  національно-
патріотичної  тематики  «Моя  Україна  –  душі  джерело».  На  виставці  були
представлені  матеріали  з  досвіду  роботи  позашкільних  еколого-
натуралістичних  навчальних  закладів  області,  зокрема  КЗО  «ОЕНЦДУМ»:
банери,  плакати,  методичні  збірники та  інші  зразки  найкращої  видавничої
продукції закладу, творчі роботи дітей–переможців обласного конкурсу «На
кращого юного майстра народних ремесел», презентувалися листи, малюнки
та поробки, виготовлені юннатами для воїнів АТО тощо. До участі у виставці
були також запрошені представники громадських організацій патріотичного
спрямування, волонтери, зокрема «Крила Дніпра», які презентували світлини
своєї волонтерської діяльності на території АТО.

Серед ПНЗ області постійним учасником обласного фестивалю-ярмарку
«Петриківський  дивосвіт»  є  колектив  КЗ  “Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді”  Дніпровського  району.  На  ярмарку,  що
проводилася у вересні, від закладу були представлені дитячі поробки з бісеру,
природного матеріалу, українська вишивка, пряники, продукти бджільництва.
Були  проведені  майстер-класи  з  виготовлення  патріотичних  янголят  з
тканини, бісероплетіння та української вишивки. За участь у роботі ярмарки
заклад було нагороджено Подяками облдержадміністрації та обласної ради за
відродження та збереження української духовної  спадщини, популяризацію
народних традицій та культури.

У 2016 році активну виставкову діяльність проводив КПНЗ «Станція
юних натуралістів» м. Павлограда.  Колектив закладу ороганізував в парках
міста, на базі шкіл та СЮН різнопланові виставки, серед яких «День СЮН в



школі»,   «Букет  замість  ялинки»,  «Флористика  очима  дітей»,  «Великодня
писанка», «Друге життя», «Осінні фантазії», «Годівничка», виставку-ярмарок
«Декоративні птахи та мешканці живого куточка СЮН».

У КПНЗ «Станція юних натуралістів Тернівського району»             м.
Кривого  Рогу в  2016  році  продовжилася  організація  постійно  діючого
виставкового куточка народознавства. На даний час в експозиції зібрані деякі
старовині  речі  побутового  призначення  (рушники,  сорочки,  дерев’яні
прилади, тощо), сучасні вироби декоративно-вжиткового мистецтва: глечики,
тарелі з петриківським розписом, моделі виробів з тіста (мукосіль), вишивки,
ляльки-мотанки,  паперові  моделі  церкви  та  млину  тощо.  На  виконання
Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  колектив
закладу  планує  проводити  на  базі  куточку  народознавства  активну
просвітницьку і виховну діяльність для дітей всіх вікових рівнів.

Одним  із  завдань  навчально  виховного  процесу  у  Донецькому
обласному  еколого-натуралістичному  центрі  є  забезпечення  і  підтримка
обдарованих  та  здібних  дітей  і  підлітків  шляхом  створення  умов  для  її
творчого, інтелектуального, духовного розвитку. Дієвим напрямком реалізації
цих завдань  є організація  та проведення виставкової  діяльності  у закладі.
Педагоги  Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру
протягом  року  брали  участь  у  Всеукраїнських  методико-педагогічних
заходах, а саме:

1) Всеукраїнська щорічна заочна виставка видавничої продукції
з еколого-натуралістичного напряму, на яку представлено:

- методичний збірник  «Методичні підходи щодо організації наукових
досліджень  еколого-натуралістичного  профілю»  (Зеленська  Н.А.,
Александров С.М., Менафова Ю.В.);

-  методичний збірник  «Впровадження інноваційних форм роботи з
національного  виховання  в  творчих  об’єднаннях  еколого-натуралістичного
напряму» (Гнибіда О.А.);

-  збірник  (віртуальні  ресурси)  «Використання  елементів
дистанційного навчання у Донецькому обласному еколого-натуралістичному
центрі»  (Александрова  Н.П.,  Шатух  Н.Ф.,  Бульбенко  О.О.,  Гнибіда  О.А.,
Захарова Н.М.);

-  навчальну програму з екологічного краєзнавства «Земля, де живем,
Україною зовем» (для Донецького регіону, у якому компактно проживають
представники різних національних меншин,  автор - Авілова О.І.);

-  збірник  «Сценарії  виховних  масових  заходів  екологічного
спрямування» (Гнибіда А.С., Колбасіна Т.П., Швець В.В., Бізбіз О.А);

-  посібник  «Первоцвіти.  Квітковий  рай»  (посібник  учителю
природничих  дисциплін  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  автор  -
Лещенко А.І.).

2)  Всеукраїнський  конкурс  науково-методичних  розробок  та
віртуальних  ресурсів  з  еколого-натуралістичного  напряму  позашкільної
освіти. На обласний етап представлено 15 робіт, з яких роботи 5 учасників
направлено на всеукраїнський етап:



- навчальна  програма  т/о  Дитяча  природнича  академія  «Розвивайко»
(Жидких М.П, керівник гуртків Донського ЕНЦ);

- навчальна програма гуртка «Природа крізь призму англійської мови»
т/о Дитяча природнича академія «Розвивайко» (Ходачок О.В, керівник гуртків
ДонськогоЕНЦ);

- навчальна програма гуртка «Психологія для майбутніх школярів» т/о
Дитяча природнича академія «Розвивайко» (Узун А В., практичний психолог,
керівник гуртків Донського ЕНЦ);

- розробка  заняття  «Солома,  як  енергозберігаючий  матеріал  в
господарстві та побуті українського народу» (Сотник  В.В., керівник гуртків
Мар’їнської районної станції юних натуралістів);

- конспект  заняття  «Повзик  –  птах  року»  (Узун  А.В.,  практичний
психолог,  керівник гуртків Донського ЕНЦ);

- розробка  «Майбутнє  для  мене»  для  учнів  5  класу  (Солоп  О.В,
практичний  психолог  Золотоколодязянської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  керівник  гуртка
«Стань творцем свого життя» Добропільського райЦЕНТУМ);

- методичні  рекомендації  «Екологічної  агітбригади  як  форма
просвітницької  роботи  у  закладах  еколого-натуралістичного  спрямування»
(Ходачок О.В,  керівник гуртків Донського ЕНЦ);

- методична  розробка  «Цікава  ігротека»  (Жидких  М.П.,   керівник
гуртків Донського ЕНЦ Волноваського р-ну).

3)  Всеукраїнський конкурс «Виховати особистість».
На всеукраїнський етап направлено  роботи 3 учасників:

-  тема  досвіду:  «Вітагенне  навчання  як  шлях   формування  відносин
співробітництва між викладачем  і  учнем» (Давідова О.Л.);

- тема досвіду: «Модель національно-патріотичного  виховання в НВК
№ 1» (Хмарна Л.В.);

- тема досвіду «Робота  з профілактики вживання алкоголю на заняттях
хіміко-біологічного відділення МАН» (Трубчаніна О.М).

4)  Відкритий  рейтинг  якості  позашкільної  освіти  «Золота  когорта
позашкільників».  Представлено  роботу  на  тему:  «Науково-дослідницька
діяльність  учнів  –  пріоритетний  напрям  в  роботі  Великоновосілківської
районної станції юних натуралістів». 

Протягом  року  обласний  еколого-натуралістичний  Центр
організовував  та  проводив  в  регіоні  обласні  виставки  з  різних  тематик  та
направлень:
– постійнодіючи пересувні виставки «Творчі досягнення педагогів та юннатів
позашкільної освіти» ( на базі центральної міської бібліотеки та ЗОШ №№ 2,
22, 25, 32, 35 м. Краматорська);
–  персональна виставка робіт під назвою «Осіннє танго» керівника гуртків
декоративно-ужиткового  напрямку  ДОЕНЦ  Шаповалової  Людмили
Василівни  (Краматорський  художній  музей,  листопад  2016р.).  На  виставці
було представлено понад 40 робіт;
–  обласні  виставки  творчих  робіт  юннатів  працюють  за  планом  ДОЕНЦ
протягом  всього  року  і  експонуються  на  базі  міської  дитячої  бібліотеки.



Тематика  виставок  наступна:  «Книжковий  дім»,  «Пасхальний  Благовіст»,
«Природа та творчість», «Віфлеємська зірка», «Зимова казка», «Український
сувенір»,  «Друге  життя відходів»,  «Первоцвіти  своїми руками»,  «Пташина
хатка», «Птах року»;
– юні дослідники обласного Центру брали участь в регіональному конкурсі
«Сіверський  Донець  очима  молоді»,  який  проходив  під  егідою Сіверсько-
Донецького басейнового управління водних ресурсів, де здобули І місце. За
підсумками  цього  конкурсу  була  проведена  регіональна   виставка,  в  якій
взяли участь також і педагоги. 

На  Великоновосілківській  райСЮН  проведено  7  районних  виставок:
«Віфліємська зірка», «Первоцвіт своїми руками» в рамках акції «Збережемо
первоцвіти»,  пасхального аранжування «Благовіст»,  «Природа і  творчість»,
квіткових композицій до Дня захисника  України, «Замість ялинки – зимовий
букет»  в  рамках  акції  «Збережемо  ялинку»,  «Український  сувенір»  та  3
виставки  робіт  вихованців  райСЮН:  малюнків  та  фотографій  домашніх
улюбленців  до  Дня  захисту  тварин,  поробок  до  Дня  вторинної  переробки
відходів. 

Протягом року педагоги Добропільського ЦЕНТУМ організовували та
проводили районні  виставки дитячої  творчості,  а  саме:  виставку  умільців
народних  ремесел   «Природа  і  творчість»;  різдвяного  аранжування;
«Первоцвіт своїми руками»; виставку пасхального аранжування «Благовіст». 

На  Мар'їнській  районній  станції  юннатів організовано  постійно  діючу
виставку методичної  літератури на допомогу вчителям біології,  педагогам-
організаторам  навчальних  закладів  за  рубрикою  «Світ  журнальних  та
книжкових  новинок»,  а  також  новинки  методичної  літератури  з  біології,
екології,  психології тощо.  Разом з працівниками Єлизаветівської  сільської
бібліотеки  організовано пересувну виставку «Бути здоровим – модно», «З
Україною в серці», «У теплих долонях рідного краю», «Конвенція ООН про
права дитини».

У Донському ЕНЦ Волноваського р-ну продовжує працювати постійно
діюча  експозиція  в  музеї  «Галерея  народних  талантів»,  де  представлені
роботи  народних  умільців  селища  Донське  з  декоративно-прикладного
мистецтва. Експозицію відвідують гуртківці під час гурткових занять,  учні
шкіл  Волноваського  району, мешканці  та  гості  селища  Донське.  В  холах
закладу оформлені стенди, які періодично оновлюються: «Державні символи
України»,  «Куточок  безпеки   протипожежної  безпеки»,  «Куточок  мінної
безпеки»,  «Україна  пам’ятає»,  «Калейдоскоп  права»,  «Наші  досягнення»,
«Психолог  рекомендує»,  «Територія  здоров’я»,  «Чорнобиль.  Трагедія.
Пам'ять»,  «Його величність  –  хліб»,  «Збережемо первоцвіти»,  «Птах року.
Пташина хатка. Годівничка», газети – «Абетка здоров’я», «Юний натураліст».

У  методичному  кабінеті  ЕНЦ  оформлені  постійно  діючі  виставки  –
«Педагогічна  лабораторія  «Гроно»,  «Виставка  методичної  літератури»,
«Виставка з досвіду роботи керівників гуртків Донського ЕНЦ», «Виставка з
досвіду еколого-натуралістичної роботи шкіл району».



Досить  цікавим  є  досвід  участі  у  виставковій  діяльності
Житомирського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.

Щорічно проводяться персональні виставки робіт вихованців творчих
об’єднань ЖОЦЕНТУМ, де кожен бажаючий може ознайомитись з досвідом
юних майстрів еколого-натуралістичної роботи. Протягом року організовані
такі виставки:

- звітна річна виставка гуртка «Захоплююче лозоплетіння»;
- виставки «Новорічна композиція» та «Український сувенір»;
- виставка  художніх  та  творчих  робіт  (малюнки,  вірші,  вислови  про

Україну та рідну мову) вихованців гуртка «Основи біоетики»;
- виставка фоторобіт  вихованців  дитячих творчих об’єднань у форматі

фотосушки, що присвячена святкуванню дня міста «Моє рідне місто…»
–  вересень 2016 р.; 

- виставка фоторобіт у форматі фотосушки, що присвячена святкуванню
Дня захисника України «Чорно-білі сторінки історії України…» – з 14
жовтня по 14 листопада 2016 р.;

- виставка  малюнків  у  рамках  проведення  Всеукраїнської
природоохоронно-пропагандистської акції «Повзик (Sitta europaea l.) -
птах року 2016»;

- виставка годівничок в рамках всеукраїнської акції «Годівничка».
Невід’ємною складовою роботи педагогів ЖОЦЕНТУМ є висвітлення

свого  творчого  доробку  та  педагогічного  надбання  на  різноманітних
виставках. За звітний період були представлені матеріали під час наступних
заходів:

1. Виставка  науково-методичних  розробок,  віртуальних  ресурсів  та
посібників з еколого-натуралістичного напряму, що були розроблені
у  2016  році  педагогами  області  (на  базі  ЖОЦЕНТУМ,  листопад
2016р.);

2. Виставка рукописів навчальної літератури еколого-натуралістичного
напряму для позашкільних навчальних закладів, що були розроблені
у  2016  році  педагогами  області  (на  базі  ЖОЦЕНТУМ,  листопад
2016р.);

3. Виставка  матеріалів  для  участі  у  Всеукраїнському  конкурсі
«Виховати особистість»,  що були розроблені у 2016 році педагогами
області (на базі ЖОЦЕНТУМ, жовтень 2016р.);

4. Виставка матеріалів  для участі  у  Всеукраїнській  щорічній заочній
виставці видавничої продукції з еколого-натуралістичного напряму,
що  були  розроблені  у  2016  році  педагогами  області  (на  базі
ЖОЦЕНТУМ, жовтень-листопад 2016р.);

5. Виставка  матеріалів  для  участі  у  Відкритому  рейтингу  якості
позашкільної  освіти  «Золота  когорта  позашкільників»,  що  були
розроблені  у  2016 році  педагогами області  (на  базі  ЖОЦЕНТУМ,
жовтень-листопад 2016р.).



6. Започатковано  діяльність  постійно  діючої  виставки  творчого
доробку  вихованців  та  педагогів-позашкільників,  які  стали
переможцями  обласних  етапів  всеукраїнських  та  міжнародних
масових заходів.

З  метою  підвищення  якості  позашкільної  освіти,  поліпшення  її
науково-методичного забезпечення, розвитку творчого потенціалу педагогів,
поширення передового педагогічного досвіду в Закарпатському обласному
еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді проводилась виставка
методичних напрацювань «Педагогічний вернісаж – 2016», на яку педагоги
представили тематичні  матеріали,  дидактичні папки та розробки гурткових
занять,  масово-виховних  заходів,  портфоліо  педагога,  відеоматеріали  з
досвіду роботи дитячої екологічної відеостудії «Дивосвіт», що транслюються
на телеканалі  «Тиса  – 1» у програмі  «Дитяча година»  та  «Телевіконечко».
Спільно з обласним товариством охорони природи в ефірі щотижня виходить
природоохоронна програма «Шовкова косиця».

Творчі  доробки та напрацювання педагогів,  представлені на виставку
«Педагогічний вернісаж-2016», яка включала наступні матеріали:

-  «Портфоліо  відділів  ЗОЕНЦ»  з  нормативними  матеріалами
(положення про відділ, посадові інструкції завідувача, методиста, керівників
гуртків, нормативно-правові матеріали, методичні та презентаційні матеріали
роботи відділів);
-  портфоліо  методиста,  що  містить  презентаційні  матеріали,  методичні
рекомендації,  публікації,  сценарії  масово-виховних  заходів,  зокрема
методистів  ЗОЕНЦ:  Бурак  Г.Й.,  Токаревої  О.І.,  Трацевської  Л.М.,
Кремінь О.І.;
- портфоліо  керівника  гуртків,  яке  включає  педагогічні  напрацювання,
розробки  гурткових  занять,  дидактичні  та  ілюстративні  матеріали,
дослідницько-експериментальні  роботи  вихованців  творчих  учнівських
об’єднань, щоденники фенологічних спостережень.

Крім портфоліо керівниками гуртків ЗОЕНЦ та філій підготовлено та
подано  на  виставку  методичні  матеріали:  розробки  тем  програмового
матеріалу, поширені конспекти гурткових занять, мультимедійні презентації,
дослідницькі  роботи,  тематичні  папки  із  дидактичними,  ілюстративними,
демонстраційними матеріалами для  проведення  занять,  оформлені  папки з
підбором  екологічних  ігор,  загадок,  кросвордів,  ребусів,  чайнвордів,
інтелектуальних завдань та сценаріїв проведення масово-виховних заходів з
юннатами, постери, робочий зошит «Навчальна практика з ботаніки».

Іінформаційно-методичним  відділом  організовано  та  проведено
виставку  розгорнутих  планів-конспектів гурткових  занять   під  назвою
«Калейдоскоп  методичних  розробок», на  яку  педагоги  ЗОЕНЦ  та  філій:
«Нарцисс», «Едельвейс» та «Арніка» представили 43  розробки.

Широкий  простір  для  творчого  самовираження  керівників  гуртків
Виноградівського  райЕНЦ  забезпечує  участь  у  виставках  i  конкурсах.  У
2015/2016 н.р. педагоги екологічного центру взяли участь у Всеукраїнському
конкурсі  науково-методичних  розробок  еколого-натуралістичного  напряму



позашкільної  освіти.  За  підсумками роботи  журі,  у  номінації  «Інновації  у
формуванні  фахових  компетенцій  педагогів»  за  розробку  занять  гуртка
«Знавці  лікарських  рослин»  Грамотою  НЕНЦ  за  II  місце  нагороджено
наступних  педагогів:  Чабрун Г.В.,  Шереш С.С,  Федак  М.С.,  Глушко Ю.В.,
Свищо О.М., Мельник O.І., Козьма Г.А., Маринченко Л.М., Густа О.Ю.

3 метою підвищення професійного та фахового рівня було проведено
виставку-вернісаж педагогічних ідей на тему «Як зробити гурткове заняття
цікавим?». 

У  методичному  кабінеті  Тячівського  райЕНЦ  організовано  постійно
діючу  виставку  методичної  літератури  на  допомогу  педагогічним
працівникам  позашкільних  навчальних  закладів  з  матеріалів  видавничої
діяльності  Тячівського  райЕНЦ,  а  також  новинки  періодичної  методичної
літератури  з  біології,  екології,  психології:  «Позашкілля»,  «Позашкільна
освіта», «Біологія. Позакласна робота», «Виховна робота в школі», «Біологія.
Шкільний світ», «Юний натураліст», «Паросток». 

У березні 2016 року на базі Хустської райСЮН було проведено Аукціон
педагогічних  ідей,  під  час  якого  педагоги  СЮН  продемонстрували  свої
педагогічні  напрацювання,  результати  своєї  роботи  за  2015/2016 н.р.
поділилися своїми досягненнями, досвідом. 

З  метою  поліпшення  науково-методичного  забезпечення,  розвитку
творчого  потенціалу  педагогів,  поширення  інноваційних  досягнень,
передового  педагогічного  досвіду  педагоги  Хустської  райСЮН  були
учасниками  та  призерами  Позашкільних  педагогічних  читань  –  виставки
видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напрямку-2016.  Грамотами  НЕНЦ  за  ІІІ  місце  у  номінації  «Модернізація
змісту  позашкільної  освіти»  нагороджені:  Ковтун  Є.  Ю.,  методист  СЮН,
Рогач І. І., керівник гуртків СЮН.  

У  2016  році  колектив  Запорізького  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді брав участь у Всеукраїнських
виставках:
-      «Новорічний подарунок» (січень);
-  виставка-презентація  досягнень  учнівських  лісництв  під  час  Х
Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв  загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних закладів в  Черкаській області (травень);
- виставка-презентація досягнень дитячих об’єднань аграрного профілю  під
час  Х  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  виробничих  бригад,  трудових
аграрних об’єднань школярів в м. Вінниця (вересень);
- виставка-презентація досягнень дитячих об’єднань садівничого профілю під
час Всеукраїнського дитячого фестивалю «Україна-сад» в м. Києві (жовтень);
- Всеукраїнська виставка «Хліб усьому голова» (листопад);
       – обласних  виставках на базі ЦЕНТУМ:
- «Організація науково-дослідницької діяльності учнів»;
- фотовиставка кращих робіт юних фотоаматорів, учасників обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу  «Моя країна – Україна»;



-  виставка  робіт  учасників  обласного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу
«Смачно, корисно, барвисто»;
- обласна фотовиставка «Екомарафон-2016»;
- фотовиставка кращих робіт учасників конкурсу «В об’єктиві натураліста»;
-  виставка  робіт  учасників  обласного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-
виставки «Український сувенір»;
- «Новорічна композиція».

У  листопаді  заклад  взяв  участь  у  традиційному  спеціалізованому
виставковому заході  «Ярмарок освіти Запорізького краю», який об’єднував
18-ту  міжрегіональну  виставку  «Абітурієнт-2017»  та  7-му  спеціалізовану
виставку «Освіта  за  кордоном – 2017».  Під час виставки педагоги Центру
проводили майстер-класи та психологічні тренінги для педагогів та школярів
області.

Педагогічний  колектив  Кіровоградського  обласного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  у  2016  році  брав
участь  у  Всеукраїнській  заочній  виставці  видавничої  продукції  з  питань
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.

Вихованці гуртків еколого-натуралістичного напрямку позашкільних
навчальних закладів Кіровоградської області презентували свою діяльність на
виставках  під  час  проведення   Всеукраїнського  зльоту  учнівських
виробничих  бригад,  трудових  аграрних  об’єднань  загальноосвітніх  і
позашкільних  навчальних  закладів  та  Всеукраїнського  зльоту  учнівських
лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

Щороку  вихованці  ОЦЕНТУМ  презентують  свою  роботу  під  час
проведення  міських  виставок,  приурочених  Дню  захисту  дітей  та  Дню
позашкільника.

На  допомогу  педагогам-позашкільникам  в  ОЦЕНТУМ  працює
постійно  діюча  виставка,  яка  знайомить  з  нормативно-правовою
документацією, навчальними програмами позашкільного закладу, передовим
педагогічним досвідом, новинками науково-методичної літератури. 

Еколого-натуралістичним відділом Комунального закладу Київської
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» проведено
обласні  етапи  всеукраїнських  виставок  творчих  робіт  вихованців  ПНЗ:
«Український сувенір», «Новорічна композиція», «В об’єктиві натураліста».
Виставки проводяться на базі Комунального закладу Київської обласної ради
«Білоцерківський краєзнавчий музей» та відкриті для відвідувачів.

Методичні матеріали представників позашкільних навчальних закладів
Київщини   успішно  представлені  на  7  Міжнародній  виставці  «Сучасні
заклади освіти – 2016».

Сєвєродонецький  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учніської молоді Луганської області бере участь у виставках, які проводить
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

Виставкова діяльність у СМЦЕНТУМ здійснюється за напрямами: 
1) постійно діючі виставки; 
2) тематичні виставки;



3) виставки-конкурси; 
4) авторські виставки; 
5) методичні виставки.

У Сєвєродонецькому Центрі організована постійно діюча національно-
патріотична експозиція в виставковій залі, де представлені роботи вихованців
навчального закладу та учнів шкіл міста з декоративно-прикладної творчості,
аранжування  та  флористики.  Експозицію  відвідують  вихованці  під  час
гурткових занять,  учні шкіл міста під час заходів та екскурсій. 

Протягом року організовані такі виставки:
- звітна річна виставка гуртка «Чарівна майстерня»;
- персональні  виставки  вихованців  гуртка  «Художники-

натуралісти»; 
- виставки «Новорічна композиція» та «Український сувенір»;
- виставка художніх та творчих робіт (малюнки, вірші, вислови про

Україну та рідну мову) вихованців гуртків Центру.
Також невід’ємною складовою виставкової діяльності СМЦЕНТУМ є

висвітлення свого творчого доробку та педагогічного надбання педагогів на
різноманітних  виставках  та  фестивалях  всеукраїнського  рівня.  За  звітний
період педагоги СМ ЦЕНТУМ взяли участь:

- у міській виставці сучасних напрямів діяльності  навчальних закладів
«Сучасна освіта-2016»;

- виставці досягнень педагогічної діяльності  навчальних закладів міста
«Технопарк 2016».
На  допомогу  вчителям  біології,  педагогічним  працівникам

позашкільних  навчальних  закладів  та  з  метою  популяризації  діяльності
Центру  на  базі  Львівського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді працює постійно  діюча  виставка методичної
літератури, що видається ЛОЦЕНТУМ,  та фахової літератури. 

ЛОЦЕНТУМ  взяв  участь  у  роботі  23  Міжнародного  книжкового
форуму видавців,  що  проходив  у  Львові.  На  заході  педагоги  Центру
представили свою видавничу продукцію (методичні рекомендації, буклети та
останні випуски «Вісник позашкілля»), а також провели для дітей вікторини
та майстер-класи.

Педагоги  закладу  взяли  участь  у  Всеукраїнській  заочній  виставці
видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму «Позашкільні педагогічні читання». 

У рамках фестивалю «Японська осінь у Львові» 18 вересня 2016 року
відбулася  виставка  «Бонсай» на  території  ботанічного  саду  Львівського
національного університету  ім. І.Франка.  Свою колекцію мініатюрних дерев
на виставці презентував методист ЛОЦЕНТУМ  Анатолій Пасічник.

З  ініціативи  ЛОЦЕНТУМ  створено  сайт  віртуального  «Львівського
Бонсай-клубу» (відкрита група у «Фейсбуці»), де спілкуються бонсаїсти не
лише Львівщини, але й всієї України.

На першому фестивалі  мейкерства у Львові  (Lviv Mini Maker Faire),
який  проходив  в  Українському  Католицькому  Університеті,  колектив



ЛОЦЕНТУМ представив свою видавничу продукцію, а керівники учнівських
об’єднань провели майстер-класи з розмальовування Яворівської забавки для
дітей, що відвідали захід.

З  22  до  27  листопада  2016  року  в  центрі  еколого-натуралістичної
творчості  проведено  «Тиждень  пам’яті»  з  метою  відзначення  роковин
Голодомору  1932-1933  років  та  політичних  репресій  в  Україні.  До  заходу
організована  виставка  дитячих  малюнків  «На  колінах  стою  перед  вами,
сповідаю  жалобу  сумну».  Спільно  з   представниками  бібліотеки №  18
педагоги  та  вихованці  Центру  організували  тематичну  виставку  «Допоки
пам’ять  в  серці  не  згасає»,  присвячену  жертвам Голодомору та  тематичну
книжкову виставку, приурочену  відомим письменникам-правозахисникам –
Василю Стусу, Олексі Тихому та Юрію Литвину.

У  ЛОЦЕНТУМ  працює  постійно  діюча  еколого-освітня  виставка
«Планета  ЗОО»,  куди  запрошують  на  тематичні  екскурсії  дітей  з
загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів області.
У 2016 році проведено понад 300 екскурсій, відвідали виставку близько 5 000
осіб. 

Тісно  співпрацює  з  краєзнавчим  музеєм  «Верховина»  міста  Стрия
Стрийська  СЮН.  У  виставкових  залах  музею  експонувалися  виставки
«Природа  та  фантазія»  і  «Новорічна  композиція»,  ініціатором  яких  була
СЮН. 
 Під час семінару на тему «Музейна педагогіка» в музеї бджільництва
м.Стрия  педагоги  СЮН  у  виставковому  залі  організували  виставку
методичної літератури та творчих робіт гуртківців.

Протягом 2016 року Львівським МДЕНЦ було проведено:
-  ІІ  виставку-конкурс  «Барви Гуппі»  у  Львові.  Експонати  на  виставку

представили  гуртківці  закладу,  члени  Львівського  клубу  акваріумістів  та
любителів акваріумів з інших міст України; 

- виїзну виставку тварин «Дитячий зоопарк» під час Дитячого форуму,
який  проходив  у  виставковому  комплексі  «Південний»  у  Львові.  Виставку
відвідало близько тисячі гостей та мешканців міста;

-  у  Музеї  народної  архітектури  та  побуту  «Шевченківський  гай»
пройшов ХІІ театральний фестиваль дитячих та юнацьких колективів «Казка у
гаю».  В  рамках проведення  фестивалю була  організована  виїзна  зоологічна
виставка та проведені майстер-класи з ліпки пташки-свистунця; 

-  міську  виставку  декоративних  рослин  «Кімнатні  рослини  родини
Ароїдних».  У  виставці  брали  участь  члени  клубу  «Фіалка  Галичини»  та
Львівського клубу любителів кактусів та сукулентів, садовий центр «ГалСад».
Під час роботи виставки у ЛМДЕНЦ був проведений майстер-клас для всіх
бажаючих  з  розмноження  фіалки  узамбарської,  надавались  консультації  з
визначення, догляду та розмноженню фіалок; 

–  в  приміщенні  ТРЦ King Cross  Leopolis  в  рамках проекту «Ярмарок
знань» була організована виїзна зоологічна виставка. Відвідувачі мали змогу
ближче  ознайомитись  із  тваринами,  дізнатись  чим  вони  харчуються,  як
правильно за ними доглядати.



З ініціативи  Дрогобицького РЕНЦУМ до Міжнародного Дня дитини у
фойє  районного  народного  дому  відбулася  виставка  робіт  гуртківців
ДРЕНЦУМу та БДЮТ на тему: «З Україною в серці».   В рамках обласного
конкурсу «Життя без сміття» серед школярів району організовано виставку
«Друге  життя   вторинної  сировини».  Гуртківці  Центру  представили  на
виставку різні  вироби з пластикових пляшок, паперу, одноразового посуду,
інформаційні плакати, екореклами, літературні твори. 

Педагогічний  колектив  та  гуртківці  Центру  взяли  участь  у  районній
тематичній виставці «Квіти франкового краю», приуроченній 160 річниці  з
Дня народження І.Франка у с. Нагуєвичі. 

До  відзначення  98  річниці  ЗУНР  у  ДРЕНЦУМ  провели  тематичну
виставку журналів, книг присвячену подіям Листопадового Чину. 

Протягом звітного періоду працівниками  Миколаївського ОЕНЦУМ
організовано наступні виставки: 

- виставку поробок з природних матеріалів, квіткових композицій
на вулиці Соборній до Дня міста. Охоплено 578 школярів; 
- виставку квіткових  композицій  до  Дня охорони навколишнього

середовища. Охоплено156 школярів;
- виставку  «Український  сувенір»,  «Новорічна  композиція».

Охоплено 730 школярів;
- флористичну виставку «Різдвяні фантазії». Охоплено 62 учня; 
- виставку робіт у воєнному шпиталі;
- виїзні  виставки:  «Народні  ремесла»,  «Домашні  обереги»,

«Старожитні предмети побуту українського народу».
З метою забезпечення педагогічних працівників науково-методичними

матеріалами  для  покращення  навчально-виховного  процесу  Центром
проводяться  методичні виставки: 

- щорічна виставка «Педагогічні знахідки»; 
- виставки  методичних  розробок,  кращих  робіт  переможців

обласних етапів Всеукраїнських конкурсів, акцій; 
- річні  звіти  натуралістичного  відділу  та  квітництва  щодо

оформлення виставки методичних матеріалів; 
- виставка  атестаційних  матеріалів  педагогічних  працівників,  які

атестуються; 
- виставка «Шляхами педагогічних новацій.

Педагогічний  колектив  еколого-натуралістичного  підрозділу
Одеського  обласного  гуманітарного  центру  приділяє  значну  увагу
популяризації  здобутків  вихованців  та  створенню гармонійного  освітнього
простору для подальшого розкриття талантів дітей.  Виставки допомагають
створенню  святкового  настрою  та  привертають  увагу  до  екологічних  дат.
Виставки,  які  організовуються  у  гуртках  слугують  підведенню  підсумків
навчання.

У рамках проведення обласних семінарів та методичної наради на базі
еколого-натуралістичного  підрозділу  Центру  проводилось  4  міні-виставки
методичної літератури (20-25 методичних розробок). 



Протягом року оформленоь художні виставки присвячені воїнам АТО
–  «Слава  героям»,  Дню  матері  –  «Моя  мама»,  8  березня  –  «Весняні
привітання», обласна виставка «Першоквіти», обласна виставка «Зоологічна
галерея», обласна виставка «Новорічна», міська виставка «День Перемоги».
Кращі роботи вихованців були представлені на  міжнародні виставки «Світ
навколо нас», «Різдвяна зірка», «Пасхальне сяйво».

У рамках обласних та всеукраїнських конкурсів проводились художні
та  фото-виставки:  «В  об’єктиві  натураліста»,  «Зелені  каруселі»,
«Біорізноманіття  природних  середовищ»,  «Зміни  клімату:  наші  дії,
спрямовані на зменшення негативного впливу». Традиційними є  екологічні
виставки: «Щедрість рідної землі» та «Ялинка», які проводяться щороку на
базі еколого-натуралістичного підрозділу Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання.

11-13 жовтня 2016 року відбулась обласна виставка досягнень юних
натуралістів  «Щедрість  рідної  землі».  В  заході  взяли  участь  
24 райони області. Всього 34 позашкільних заклади освіти. 

Учасники виставки презентували результати еколого-натуралістичної
роботи за 2016 рік, представили творчі звіти про практичну природоохоронну
роботу, експериментальні  та  дослідницькі  проекти  з  біології  та  сільського
господарства, вироби з природного матеріалу. 

З 16 до 24 грудня 2016 року відбулася обласна природоохоронна акція
«Ялинка»  – обласні етапи Всеукраїнських виставок «Новорічна композиція»
та «Український сувенір», яка направлена на активізацію природоохоронної
роботи зі збереження хвойних насаджень, формування практичних умінь та
навичок  учнів  по  роботі  із  природним  матеріалом,  а  також  виховання
учнівської молоді через пізнання народного мистецтва, залучення молодого
покоління до джерел і процесу творення українського народного мистецтва.

В  Акції  взяли  участь  вихованці  загальноосвітніх,  позашкільних
навчальних  закладів  з  32  районів  та  міст  області.  На  виставку  було
представлено  670  робіт,  виконаних  у  різних  техніках  та  стилях,  такі  як:
стилізована  ялинка,  новорічний  букет,  композиція,  новорічний  вінок,
сюжетна  композиція,  новорічна  картина,  колаж,  новорічний  подарунок,
зразки традиційних іграшок, сувеніри, декоративні предмети вжитку тощо. В
Акції  взяли  участь  829  вихованців  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних закладів області. 

Кращі учнівські роботи було направлено для участі у Всеукраїнському
етапі  новорічно-різдвяної  виставки  «Новорічна  композиція»  та  виставки-
конкурсу «Український сувенір». 

Протягом  2016  року  колектив  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  став  учасником  наступних
виставок:

–  виставки-презентації  дитячих закладів  оздоровлення  та  відпочинку
області  «Подаруймо  дітям  літо»,  де  було  презентовано  роботу  обласного
дитячо-юнацького  оздоровчого  табору  «Еколог».  Під  час  заходу  колектив



табору було нагороджено Грамотою Управління у  справах сім’ї,  молоді  та
спорту;

–  VII Міжнародної  виставки  «Сучасні  заклади  освіти  2016»,  що
відбулася в Київському палаці дітей та юнацтва. В рамках заходу педагоги
взяли  участь  у  конкурсі  «Інноваційні  заходи  для  учнівської  молоді  в
позаурочний час» та нагороджені срібною медаллю;

– виставки ініційованої Громадською організацією «Еколтава», де були
представлені  роботи  вихованців  центру  з  використанням  вторинних
матеріалів,  екологічні  плакати,  фотороботи,  також  під  час  виставки
працювали майстер-класи; 

–  виставки робіт  вихованців  під час  обласного молодіжного проекту
«Полтавщина Великодня», що відбулася в корпусному парку міста;

– 1 червня 2016 року педагогічні працівники та вихованці Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  стали
учасниками свята, присвяченого Міжнародному дню захисту дітей, що було
організоване  в  приміщенні  обласного   центру  естетичного  виховання
учнівської молоді.

Традиційно  була  представлена  виставка,  яка  презентувала  різні
напрямки діяльності закладу. В експозиції виставки – доробки педагогів та
вихованців центру, мешканці зоолого-тваринницької бази,  макет навчальної
пасіки, композиції живих квітів.

Керівники  гуртків  провели  майстер-класи  з  паперопластики  та
виготовлення  квітів  з  тканини,  де  діти  мали  можливість  навчитися
виготовляти вироби своїми руками;

–  виставки  фотоматеріалів  гуртка  «Фотонатуралісти»  в  Полтавській
обласній  універсальній  науковій  бібліотеці  імені  І.П.Котляревського,
Полтавські обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара;

– виставки, присвяченої проведенню Міжнародної науково-практичної
конференції  «Методика  навчання  природничих  дисциплін  у  середній  та
вищій  школі»,  що  відбулася   в  Полтавському  національному  університеті
імені В.Г.Короленка;

–  на  Театральній  площі  до  Дня  Незалежності  було  презентовано
виставку  поробок  вихованців,  методичну  літературу  центру,  а  також
представлені тварини зоолого-тваринницької бази;

– новорічно-різдвяної  виставки,  організованої  в  Полтавському
ПОЕНЦУМ.

Традиційними  стали  у  філії  ПОЕНЦУМ  у  Полтавському  районі
виставки  до  тематичних  свят:  Свята  Врожаю,  Нового  року,  Дня  Святого
Миколая, 8 Березня, Дня Святого Валентина.

Учнівський  та  педагогічний  колектив  Карлівської  районної  станції
юних натуралістів брав участь у районних виставках:

– виставці новорічно-різдвяних композицій «Новорічний букет замість
ялинки»;

– великодніх композицій до обласного свята «Воскресни, писанко!»;



– дитячих виробів з природного матеріалу, композицій з живих квітів до
Дня захисту дітей;

–  виставці  до  серпневої  вчительської  конференції,  де  представлені
настінні композиції із насіння, пір’я, шкіри, букети із сухоцвітів;

– до Дня міста «Осінь щедра, осінь золотава…»: композиції з городини
та осінніх квітів.

Також організовано тематичні виставки у закладі: «Збережи ялинку!»,
«Краща годівничка», «Чарівне тісто», «Карлівщина в гармонії з природою»,
«Турбота  юних  тобі,  Україно!»,  «Мальованки  у  Великодніх  композиціях»,
«Щедрість рідної землі», «Природа і фантазія».

Протягом  2016  року  працівниками  Кременчуцького  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  проводилися  такі  тематичні
виставки:

– виставка робіт вихованців в рамках святкування Дня Європи ;
– виставка дитячих робіт у дитячій міській бібліотеці імені Торубари

«Стрічка  надії».  На  виставці  було  представлено  більше 120 авторських  та
колективних  робіт.  Більшість  робіт  була  виконана  в  техніці  «вишивка
стрічками»;

–  виставка  робіт  з  природного  матеріалу  для  вихованців  гуртка
«Природа і фантазія» під назвою «Осіння казка»;

–  виставка  малюнків  до  Всесвітнього  дня  захисту  тварин  для
вихованців гуртків «Юні екологи»  та «Любителі домашніх тварин»;

–  щорічна виставка дитячих робіт  «Валентинка для воїна».  У заході
взяли участь близько 300 юннатів КЕНЦУМ. Найкращі валентинки, сувеніри,
обереги та малюнки передали військовим в зоні АТО;

–  виставка  дитячих  робіт  «Пам'ятаємо!  Перемагаємо!»,  присвячена
Дню Пам'яті та Примирення;

–  конкурс-виставка  на  кращу  квіткову  композицію  серед  вихованців
табору «Юннат», в якій взяли участь 35 вихованців;

– конкурс-виставка «Малюнок для воїна». Найкращі малюнки передали
волонтерам;

–міський  конкурс-виставка  дитячих  робіт  «Професія  моєї  мрії»,  де
представили роботи  20 вихованців КЕНЦУМ;

–виставка робіт до Всесвітнього дня дітей «Вернісаж творчості», в якій
взяли участь 324 вихованці КЕНЦУМ;

–виставка-конкурс «Український сувенір». У виставці взяли участь учні
з 27 загальноосвітніх навчальних закладів міста, юннати КЕНЦУМ;

–виставка робіт «Збережи ялинку», на якій були представлені новорічні
композиції, витинанки, малюнки, новорічні подарунки, вироби з природного
матеріалу та бісеру. Всього в конкурсі взяли участь близько 150 авторів.

В усіх загальноосвітніх закладах Миргородського району 17-19 вересня
2016 року були проведені виставки квіткових композицій, які присвячені Дню
визволення  Миргородщини  від  німецько-фашистських  загарбників  та
вшануванню пам’яті  загиблих в роки війни.  Традиційними стали виставки



осінніх  композицій  з  природнього  матеріалу,  які  у  2016  році  мали  назву
«Мереживо осінніх барв» 

В  організації  виставок  взяли  участь  учні  1-11  класів  20
загальноосвітніх  навчальних  закладів  району.  Еспонати  мали  символічні
назви: «Життя перемагає»,  «Хай буде мир на всій Землі», «Світліє пам'ять
мужності», «Україна красива, багата земля».

Колективом  Миргородської  районної  станції  юних  натуралістів  в
рамках  тижня  педагогічної  майстерності  було  оформлено  виставку
педагогічних доробок «Педагогічний вернісаж». Також за звітний період були
організовані наступні виставки:

– виставка дідухів «Дідух, різдвяна атрибутика»;
– виставка  тематичної  літератури  в  рамках  Тижня  здорового  способу

життя;
– виставка-конкурс «Новорічно-різдвяний подарунок».

За звітний період вихованцями та педагогами Миргородського міського
центру еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді  були проведені
наступні виставки:

– фотовиставка робіт гуртківців «Фотонатуралісти» –  «Осінні барви»;
– виставка дитячих малюнків «Збережи першоцвіти»;
– виставка методичних доробок педпрацівників;
– виставка поробок «Великодні писанки»;
– виставка творчих робіт «Барви золотої осені»;
–  виставка  до  Дня  міста  та  визволення  Миргорода  від  німецько-

фашистських загарбників «25-річчя Незалежності України»;
–  виставка  овочів  і  фруктів,  дитячих  виробів  до  свята  «Осінній

ярмарок-2016»;
– виставка новорічної флористики в межах акції «Збережи ялинку».
Вихованцями  гуртка  «Фотонатуралісти»  організовані  тематичні

виставки:

 «Яскраві спогади про літо»;
 «Природоохоронні акції у ЦЕНТУМі»;
 «Природа очима дітей»;
 «Осінь золота»;
 «Козацькому роду - нема переводу»;
 Науково-просвітницькі виставки «Збережи первоцвіти», «Верба», 

«Біла береза», «Збережемо ялинку»;
 «Чарівний світ навколо нас»;
 «Випускнику! Посади дерево на згадку!»;
 «Осінні барви».
Педагоги Комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”

Рівненської  обласної  ради  у  2016  році взяли  участь  у  позашкільних
педагогічних читаннях (Всеукраїнська заочна виставка видавничої продукції
з  питань  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму).  До



обласного етапу конкурсу долучилися вісім педагогічних працівників закладу,
які представили такі доробки:

– навчальну  програму  гуртка  «Аплікація  соломкою»  (Бондар  Тетяна
Віталіївна, керівник гуртків);

–  навчальну  програму  гуртка  «Квітковий  дивосвіт»  (Власюк  Інна
Миколаївна, методист); 

– навчальну  програму  гуртка  «GLOBЕ  –  спостерігаючи  вивчаємо»,
розроблену  для  позакласної  та  позашкільної  роботи  з  учнями
(Гайдаченко Людмила Павлівна, керівник гуртків);

– навчальну  програму  гуртка  «Художнє  плетіння»  (Дем’янюк  Анна
Геннадіївна, Редько Тетяна Віталіївна, керівники гуртків);

–  навчальну програму гуртка «Рослини – символи України» (Луцишин
Світлана Михайлівна, Ромашко Раїса Ярославівна, керівники гуртків).
Педагогами  Сумського  обласного  центру  позашкільної  освіти  та

роботи  з  талановитою  молоддю  під  час  обласного  форуму педагогічних
працівників  позашкільних  навчальних  закладів  «Концептуальні  засади
діяльності  позашкільних  навчальних  закладів  області  з  національно-
патріотичного виховання» було організовано виставку науково-методичних і
практичних  матеріалів,  постерну  презентацію  системи  національно-
патріотичного виховання у районах (містах). 

Керівники  гуртків  квітково-декоративного  профілю  взяли  участь  у
виставці  творчих  робіт  «Арт-ялинка.  Білим  по  білому»,  організованій
конгрес-центром Сумського державного університету.

В  еколого-натуралістичному  відділі  впродовж  року  постійно  діє
виставка творчих робіт вихованців.

Тернопільським  обласним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської молоді за звітний період було проведено 21 виставку, а саме:  
– виставка дідухів в Українському домі «Перемога» (01.01.-22.01.16);
–  виставка  сучасної  тематичної  науково-популярної   літератури  «Здорова
дитина – здорова нація» (10.02.-14.02.16);
– виставка дитячих робіт «Здоров’я – це скарб життя»  (12.02.-14.02.16);
– виставка методичної літератури «Педагогічна творчість» (22.03.16);
–  виставка  творчих  робіт  до  Великодня  Христос  Воскрес  –  Воскресне
Україна» (квітень);
– виставка малюнків «Я люблю все живе на Землі» (15.04. – 30.04.16);
– фотовиставка «Природа очима дітей» (15.04. – 30.04.16);
–  виставка  виробів  з  вторинного  матеріалу  «Друге  життя  речей»  (15.04.–
30.04.16); 
– виставка методичної та сучасної науково-популярної літератури в рамках
тижня зоології.(04.10.16.);
– виставка-конкурс учнівського малюнка та плаката «Мої улюблені тварини»
(03.10. –  09.10.16);
– виставка фотографій «Мої щасливі миті»  (03.10. –  09.10.16);
– виставка малюнків, плакатів «Рідна Україна – моя Батьківщина» (17.10. –
30.10.16);



–  виставка  історичних  та  аналітичних  матеріалів  про  українські  військові
традиції  та  подвиги  українських  військовослужбовців  у  боротьбі  за
суверенітет і територіальну цілісність України (13.10. – 31.10.16р); 
– тематична виставка творчих робіт гуртківців «Барви золотої осені (10.10. –
16.10.16);
–  виставка  методичної  та  сучасної  науково-популярної  літератури
«Педагогічна творчість»  (15.11.16– 23.11.16 р);
–   виставка  методичних  доробок  педагогічних  працівників  ТОЦЕНТУМ
(16.11.-23.11.16р);
–  виставка  плакатів,  стінгазет,  присвячена  підведенню  підсумків
Всеукраїнської акції «Птах року» (23.11.16р.);
– фестиваль дитячої творчості «На Святого  Миколая творча іскорка палає»
(08.12.16-17.12.16р);
– виставка дитячих робіт «Зимові візерунки» (08.12.16-17.12.16);
–  обласна  виставка-конкурс  «Замість  ялинки  –  новорічний  букет»  (14.12.-
15.12.16р).

З 23.12.2016р. до 20.01.2017р. за ініціативи Тернопільського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді в українському
домі  «Перемога»  м.  Тернополя  відкрилася   новорічно-різдвяна  виставка
«Різдвяна казка». На виставці представлені кращі роботи учнів і вихованців
загальноосвітніх  та  позашкільних навчальних закладів  області  –  учасників
обласної виставки-конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет» в номінаціях:
«Дідух,  різдвяна атрибутика»,  «Галицькі  сувеніри  та  різдвяна атрибутика»,
«Новорічна композиція».  «Різдвяна казка» та «Стилізована ялинка».

У  методичному  кабінеті  Зборівського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості  організовано постійно діючу виставку методичної
літератури  на  допомогу  вчителям  біології,  педагогічним  працівникам
позашкільних  навчальних  закладів,  де  розміщені  стенди  «Новинки
методичної літератури», «На допомогу керівнику гурткової роботи».

Протягом  звітного  періоду  колективом  закладу  були  проведені  такі
виставки: «Природа і фантазія», «Великодні візерунки», «Подарунок матусі»,
«Золоті зерна», «Осінні барви України», «Замість ялинки – зимовий букет».

Згідно навчального і виховного планів Бережанського районного центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді впродовж  року
проведено виставки:

-   «Дари осені – на допомогу бійцям АТО»;
- «Великодня писанка»;
-     «Парад квітів»;
-  «Природа і фантазія»;
-  «Турбота молоді – Тобі, Україно»;
-  «Замість ялинки – зимовий букет»; 
Виставкова діяльність Скала-Подільского дитячого парку: 
– організовані виставки  робіт гуртківців «Берегиня лялька-мотанка»,

«Диво-писанка»,  «Юний  художник»,  «Флористика  та  фітодизайн»,   які
експонувалися  у  загальноосвітніх  школах  Борщівського  району,  у



Борщівському  краєзнавчому  музеї,   музеї   В.Левицького (с.  Бурдяківці),  у
бібліотеках району.

Також  проведено  виставку  «Лялька-мотанка»  народного  майстра
Харатін І. О. в рамках бібліотечного фестивалю «Бібліофест-V»  м.Тернопіль
та бібліотеці-філії м. Кам’янець-Подільський.

Систематично  проводились  виставки  робіт  гуртківців  у  будинках
культури району. На фестивалі  «В Борщівському  краї  цвітуть  вишиванки»
були  представлені  роботи  вихованців  гуртків  еколого-натуралістичного  та
народознавчого напрямків.
Харківська  область.  Протягом  2016  року  у  КЗ  «Харківський  обласний
Палац дитячої та юнацької творчості» було організовано обласні виставки:
– фотовиставка «Територія пригод – 2016», на яку подано 487 робіт учнів

загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів  за  номінаціями:
«Походи  та  мандрівки»,  «Спортивний  туризм  –  змагання»,  «Туризм  в
обличчях (портрети)», «Природа: пейзажі, флора, фауна», «Екстремальні
фото»,  «За  межами України (в  інших країнах  і  континентах)»,  «Вільні
мандри»;

–  виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж». Взяли участь 30
вихованців гуртків «Юні квітникарі», «Юні квітникарі-аранжувальники»,
«Юні охоронці природи»;

– обласний етап Всеукраїнської  виставки-конкурсу «Український сувенір»;
– обласний  етап  Всеукраїнського  дитячого  конкурсу-виставки  з

декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій рідний край»;
– обласна виставка-акція «SOS або друге життя відходів». 

Протягом року методичним відділом комунального закладу «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної  ради підготовлені  виставки матеріалів  методичних досягнень під
час  проведення  обласних  координаційно-методичних  рад  з  еколого-
натуралістичної  освіти  і  виховання  за  темами:  «Експериментально-
дослідницька робота як вектор розвитку позашкільного закладу (на прикладі
КЗ  «ЦЕНТУМ»  ХОР)»  та  «Реалізації  концепції  екологічної  освіти  через
співпрацю  із  громадськими  організаціями  і  установами  (на  прикладі
Новотроїцької районної станції юних натуралістів)».

Змістовну  виставку  методичних  розробок,  матеріалів,  наочності
презентовано під  час  проведення  обласного зльоту учнівських виробничих
бригад, трудових аграрних об’єднань. 

На  час  проведення  педагогічної  ради  у  травні,  за  підсумками
навчального  року, організовано  виставку  методичних  розробок  –  ярмарок
педагогічних ідей «Екологізація змісту, форм і методів гурткової роботи». 

Працівники  рай(міськ)СЮН  забезпечили  організацію  та  участь  у
районних,  міських  обласних  та  Всеукраїнських  виставках:  4  –
Голопристанська  райСЮН,  12  –  Білозерська  райСЮН,  6  –  Генічеська
райСЮН,  4  –  Новотроїцька  райСЮН,  6  –  Каховська  міськСЮН,  11  –
Новокаховська міськСЮН. 



Педагогічний  колектив  Генічеської  райСЮН брав  участь  у  районній
методичній  виставці-ярмарку  (червень  2016  р.),  де  представлено  11
методичних розробок (брошури, буклети, альбоми, презентації, постери).

На базі Каховської міськСЮН проведено виставку методичних надбань
«Проектна технологія в сучасному позашкільному закладі».

З 17 по 19 березня 2016 року в м. Києві на VII Міжнародній виставці
«Сучасні  заклади  освіти  –  2016»  Хмельницький  обласний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді презентував позашкільну освіту
рідного краю та здобутки праці педагогічного колективу закладу і отримав
ряд відзнак високого ґатунку.

На розгляд  оргкомітету й конкурсного журі  Виставки Хмельницький
ОЕНЦУМ  представив  результати  реалізації  4-х  спільних  науково-освітніх
проектів  експериментального  майданчика  Національної  академії
педагогічних наук України, що діє на базі закладу з 1994 року за участі та
сприяння  Національного  ЕНЦУМ,  а  його  творчі  експериментальні
напрацювання  і  набутий  інноваційний  педагогічний  досвід  вивчались,
презентувались  на  профільних  виставках,  конференціях,  методологічних
семінарах,  отримали  високі  оцінки  й  визнання  колег  та  пропагувались  в
педагогічній пресі  столичними натуралістами і науковцями Академії,  стали
надбанням навчальних закладів України. 

За  представлені  здобутки  організатори  виставки  відзначили  команду
Хмельницького  ОЕНЦУМ  золотою  медаллю  і  Дипломом  у  номінації
«Інновації закладів освіти у роботі з молоддю в позанавчальний час». Також
ХОЕНЦУМ  удостоєний  почесного  звання  «Лідер  сучасної  освіти»  із
врученням спеціальної відзнаки за результатами презентації науково-освітніх
досягнень на Фестивалі експериментальних навчальних закладів України та
впровадження інновацій в освітню практику.  

Крім цього, хмельницькі натуралісти отримали спеціальний Сертифікат
VII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» за результатами
участі   їх делегації у майстер-класі «Експериментальний начальний заклад –
майданчик професійного зростання педагога» та доповіді керівника закладу
на тему «Формування національно-патріотичних почуттів дітей, учнівської і
студентської молоді юннатівськими формами роботи в контексті українського
патріотизму та євроінтеграції». 

У грудні  2016  року Хмельницький ОЕНЦУМ взяв  активну  участь  у
Відкритому  рейтинзі  позашкільної  освіти  «Золота  когорта»  і  став
переможцем  в  категорії  «Позашкільні  навчальні  заклади  обласного
підпорядкування».

Виставкова діяльність педагогічних працівників Шепетівського
міського ЦЕНТУМ у 2015-2016 н.р.

№ Назва заходу Результат
1. Обласна виставка педагогічних інновацій «Освіта

Хмельниччини на шляхах реформування»
І місце, ІІ місце, ІІІ, 
ІІІ місця

2. Відкритий рейтинг позашкільної освіти «Золота Диплом «Флагман 



когорта позашкільників» позашкільної 
освіти»

3. Позашкільні педагогічні читання (Всеукраїнська 
заочна виставка видавничої продукції з питань 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
напряму)

2 – ІІІ місце

4. Конкурс науково-методичних розробок та 
віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного 
напряму позашкільної освіти

Диплом ІІ ступеня – 
1,
Диплом ІІІ ступеня 
-1 

5. Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної 
літератури для позашкільних навчальних закладів
(обласний етап)

І місце, ІІ, ІІ місце

Щорічно комунальний заклад „Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради” бере участь у виставці
передових педагогічних технологій «Освіта Черкащини». Були представлені
роботи вихованців учнівських творчих об’єднань різних нарямів, методичні
розробки, рекомендації щодо позакласної, позашкільної  роботи з учнями.

У  грудні  2016  року  в  закладі  відбулась  виставка  дитячої  творчості,
обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Новорічна композиція», в
якій  взяли  участь  загальноосвітні  та  позашкільні  навчальні  заклади  із  23
районів Черкащини. На виставці було представлено більше 400 робіт. 

Під  час  Всеукраїнських  заходів  з  учнівською  молоддю  з  метою
розвитку  творчого  потенціалу  педагогів,  поширення  передового
педагогічного  досвіду проводилися  виставки-презентації  діяльності
позашкільних навчальних закладів областей, в яких брали участь і педагоги
КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів». 

Так,  під  час  всеукраїнського  фестивалю  «Скарбниця  народної
духовності»  за  темою  «Українська  паляниця»,  педагоги  ОБЛСЮН  на
виставці презентували діяльність кімнати-музею економного та бережливого
ставлення  до  хліба,  обрядові  хлібні  вироби  притаманні  для  Чернігівської
області.  В номінаціях «Виставка –  презентація  обрядових хлібних виробів
регіонів  України» та  «Презентація діяльності  музеїв хліба при навчальних
закладах»  команда  вихованців  ОБЛСЮН  посіла  два  других  місця  і
нагороджена грамотами Національного еколого-натуралістичного центру. 

У  ході  Х  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  виробничих  бригад,
трудових  аграрних  об’єднань  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних
закладів, який проходив у м. Вінниці, команда Чернігівської області у складі
учнів  Чернігівського  обласного  педагогічного  ліцею  для  обдарованої
сільської молоді Чернігівської обласної ради оформила виставку «Щедрість
рідної землі», де розкрила роботу ліцеїстів на агробіостанції ліцею.

У  червні  2016  р.  у  м.  Біла  Церква  проходив  IV Всеукраїнський
експедиційно-польовий  збір  команд  юних  зоологів.  Чернігівщину
представила  команда  вихованців  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних



натуралістів». Під час збору юннати   представили фотороботи для виставки
«Зоологічна галерея» та «Фантастичний світ птахів».

З  21  по  23  червня  Національним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді  спільно  з  Тернопільським  обласним  центром  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  було  проведено  V
Всеукраїнський  експедиційно-польовий  збір  команд  юних  ботаніків  у
Тернопільській області, в якому взяла участь і команда учнів Чернігівського
обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді. У рамках
заходу  була проведена фотовиставка на  тему «Біорізноманіття.  Пам’ятки
природи місцевого значення», де  ліцеїсти посіли третє місце та отримали
Диплом НЕНЦУМ.

Команда  вихованців  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів» взяла участь у Всеукраїнському дитячому фестивалі «Україна
сад», який відбувся 5-7 жовтня 2016 року у м. Київ на базі Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і
науки  України.  Під  час  заходу  була  проведена  презентація  виставки
досягнень  дитячих  творчих  об'єднань  садівничого  профілю.  Переможці  та
учасники  фестивалю  нагороджені  дипломами,  подяками  Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  за  участь  у  заході  та
цінними подарунками. 

Висвітленню  еколого-натуралістичної  роботи  в  гуртках  комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» та шкіл області й
популяризації  кращих здобутків юних натуралістів сприяли творчі  звіти та
виставки. Вони проводилися на ОБЛСЮН, у дитячих клубах Позашкільного
Центру роботи з дітьми  та молоддю за місцем проживання,  Національному
університеті  «Чернігівський  колегіум  ім.  Т.  Шевченка»,  міському  парку
відпочинку,  під  час  проведення  міських,  районних  заходів,  учительських
конференцій, натуралістичних свят тощо. 

У  2016  році  продовжувалася  робота  у  фітовітальні  «Медунка».
Основними  завданнями  якої  є  –  пропаганда  здорового  способу  життя,
вивчення біологічних особливостей лікарських рослин радіопротекторної дії,
надання  методичних  рекомендацій  з  їх  використання  та  агротехніки
вирощування.  Фітовітальню «Медунка»  відвідали  учні,  батьки  та  педагоги
міста Чернігова і області.

До 25-річчя Дня незалежності та Дня Державного Прапору України в
комунальному закладі «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» було
організовано  виставку  творчих  робіт  вихованців  гуртків  станції  «Живи  і
процвітай,  моя Україно,  калиновий край!».  На виставці  було представлено
близько  40  творчих  робіт  гуртківців,  виконаних  у  патріотичному  стилі  з
використанням державних символів  та національних кольорів.  Серед робіт
були представлені: плакати, малюнки, витинанки, ляльки-мотанки, роботи з
солоного  тіста,  паперова  пластика,  вишивка,  бісероплетіння.  До  Дня
визволення Чернігівщини була організована виставка творчих робіт юннатів
«В дитячому серці живе Україна!».



У  рамках  обласного  етапу  Всеукраїнської  акції  «День  юного
натураліста»  щороку  проводиться  День  відкритих  дверей,  організовується
виставка творчих робіт юннатів, де експонуються щоденники дослідницької
роботи,  флористичні  композиції,  екологічні  проекти,  натуральні  експонати.
Під  час  традиційної  осінньої  виставки  «Щедрість  рідної  землі»
демонструються   овочеві,  польові  та  плодово-ягідні  культури,   вирощені
юннатами станції на навчально-дослідній земельній ділянці. 

17  вересня  у  Центральному  парку  культури  та  відпочинку  проходив
«Фестиваль молока». Вихованці комунального закладу «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів» взяли активну участь у проведенні  фестивалю.
Юннати  влаштували  майстер-клас  з  виготовлення  сувенірів  та  поробок  з
пакувальних матеріалів для молочних продуктів «Друге життя старих речей»,
а також організували виставку власних робіт «Екологічний калейдоскоп». 

З  нагоди  Міжнародного  дня  мігранта  та  підтримки  вимушених
переселенців  з  Криму  в  області  проводилася  загальнообласна  акція  «Мій
Крим».  До  акції  долучилися  учнівський  та  педагогічний  колективи
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів». В
закладі було оформлено виставку світлин перебування в Криму вихованців
ОБЛСЮН та їх батьків.

Юннати закладу взяли участь у благодійній мистецькій акції «Творчість
дарує  шанс»,  яка  була  проведена  до  Міжнародного  Дня  інвалідів.  Юні
натуралісти підготували творчі роботи та передали їх організаторам акції для
виставки та продажу. 

22  грудня  2016  року  в  Національному  університеті  «Чернігівський
колегіум  ім.  Т.  Шевченка»  проходила  щорічна  передноворічна  виставка-
конкурс «Зимовий – букет замість ялинки». Свої творчі доробки представили
не лише студенти, а й учні чернігівських шкіл та  вихованці станції юних
натуралістів.  Учасники  продемонстрували  володіння  різними  техніками
виготовлення  композицій:  плетіння  з  бісеру,  лози,  печворк,  вишивка
стрічками,  квілінг  та  різьба  по  дереву. На  виставці  можна  було  побачити
ялинки,  зроблені  з  цукерок,  бісеру, ялинки-орігамі,  з  ґудзиків,  вербної  та
виноградної лози. 

Найкращі  композиції  на  виставці-конкурсі  «Зимовий  –  букет  замість
ялинки» відзначено подарунками та грамотами. 

У  комунальному   закладі  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів»  проходили  обласна  виставка  «Новорічна  композиція»  та
обласний  етап  Всеукраїнської  новорічно-різдвяної  виставки-конкурсу
«Український  сувенір».  Участь  у  заходах  взяли  учні  загальноосвітніх  та
вихованці  позашкільних  навчальних  закладів  з  20  районів,  3  містобласті,
Городнянської ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів, КЗ «Черешенська школа-інтенат
І-ІІІ  ст.  з  поглибленим  вивченням  окремих  предметів  та  курсів»,  КЗ
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

На виставці було представлено більше трьохсот експонатів.



8. Популяризація еколого-натуралістичного напряму позашкільної
освіти в засобах масової інформації

У роботі  обласних  еколого-натуралістичних  центрів,  станцій  юних
натуралістів  значна  увага  приділяється  популяризації  закладів  у  засобах
масової інформації.

Однією  із  форм  роботи  Вінницької  обласної  Станції  юних
натуралістів із  засобами  масової  інформації  є  підготовка  телепередач,
інтерв’ю для телепередач, підготовка та публікація статей.

У 2016 році підготовлено та опубліковано:
-  статей  у  місцевих  газетах  («Освіта  Вінниччини»,  «20  хвилин»,

«Вінницька газета», «Подільська зоря», «Вінниччина») – 34;
- телепередач на Вінницькому державному телебаченні «Екосвіт» – 21;
- інтерв’ю – 32.
Волинським  обласним  еколого-натуралістичним  центром у  2016

році  було  підготовлено  5  теле-  радіопередач:  «Земля  наш  спільний  дім»,
«Барвистий світ домашніх улюбленців», «Новорічний подарунок», «І свічка
плакала в скорботі».

Протягом  року  методисти  Центру  підготували  7  статей,  які  були
надруковані  у  місцевих  газетах:  «Волинська  газета»,  «Луцький  замок»,
журналах «Лісовий вісник», «Педагогічний пошук».

З  метою  підвищення  іміджу  позашкільної  екологічної  освіти  і
виховання,  висвітлення  та  популяризації  своєї  діяльності  системою
профільних  позашкільних  навчальних  закладів  на  місцях  налагоджена
постійна співпраця із засобами масової інформації. 

Комунальний заклад освіти „Дніпропетровський обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді співпрацює з обласною
педагогічною газетою “Джерело” та обласними газетами “Дніпро вечірній” та
“Зоря”,  на  шпальтах  яких  висвітлюється  інформація  про  масові  заходи
закладу, організацію роботи обласної Природничої школи учнівської молоді в
новому  навчальному  році,  правила  вступу  та  навчання,  семінари,  які
проводились закладом, тощо. 

Робота  КЗО “ОЕНЦДУМ” в галузі  позашкільної  екологічної  освіти і
виховання  періодично  висвітлюється  на  регіональних  каналах  телебачення
9, 34, 11, 27, 51. 

Активно  співпрацюють  із  засобами  масової  інформації  колективи
районних,  міських  СЮН/ЕНЦ,  які  співпрацюють  з  місцевими  каналами
телебачення  та  розміщують  на  шпальтах  місцевих  друкованих  видань
інформації,  присвячені  вирішенню  місцевих  екологічних  проблем  та  ролі
юннатівського  активу  в  проведенні  практичної  природоохоронної  роботи,
роботі  з  обдарованою  молоддю,  дослідницькій  діяльності  за  завданнями
вчених.

Донецький  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді  тісно  співпрацює  з  Донецькою  обласною  державною
телерадіокомпанією  «До  тебе»,  обласним  радіоканалом  «Голос Донбасу»,



міською  газетою  «Східний  проект»  де  постійно  висвітлюється  робота
закладу.

Педагогами  обласного  Центру  створено  новий  сайт  ДОЕНЦ
https://sites.google.com/site/donoenc/. Для учнів і вихованців на сайті відкрита
рубрика,  де  проводяться  дистанційні  тематичні,  обласні  дистанційні
вікторини  «Знай,  люби,  бережи»  та  ін.  На  сайті  працює  та  постійно
оновлюється фотогалерея різноманітних виставок флористичних композицій,
кращих  робіт  юних  майстрів  народних  ремесел,  різдвяних  та  новорічних
композицій і т.п.

Створені  сторінки  ДОЕНЦ  в  соціальних  мережах:  Facebook  -
https://www.facebook.com/donoenc/,  «GOOGLE +»,  «My business»,  відкрито
канал ДОЕНЦ на «Youtube».  В жовтні  2016 року була проведена  робота  з
створення електронного ресурсу Е-аудиторіум ДОЕНЦ.

Районні  позашкільні  заклади  еколого-натуралістичного  спрямування
Донецької області тісно співпрацюють з районними газетами («Наше слово»,
«Новий шлях»,  «Маяк»,  «Сільський край»,  та ін.),  інформація про заклади
висвітлюється  на  сайтах  районних  відділів  освіти,  сайті  Донецького
обласного  еколого-натуралістичного  центру,  сторінках  соціальних   мереж
(групи у Контакті, у Фейсбуці).

Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді завжди  висвітлює  результати  науково-методичної  та
навчально-виховної роботи в засобах масової інформації. За період діяльності
в  2016  році  інформація  про  організацію  та  проведення  масових  заходів
еколого-натуралістичного  напряму,  про  участь  педагогів  закладу  в
різноманітних науково-практичних семінарах та конференція розміщувалася
на сайтах:

1.  Управління  освіти  і  науки  Житомирської  обласної  державної
адміністрації. URL: http://osvita-zt.gov.ua/ ;

2.  Національного  еколого-натуралістичної  центру  учнівської  молоді.
URL: https://nenc.gov.ua/;

3. На сайті Комунального закладу «Житомирський обласний інститут
післядипломної  педагогічної  освіти  Житомирської  обласної  ради»  (URL:
http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=35);

4.  На  сторінці  управління  освіти  і  науки  Житомирської  обласної
державної  адміністрації  в  соціальній  мережі  Facebook  (URL:
https://www.facebook.com/osvitazhytomir/?fref=ts  ;

5.  На  сторінці  громадської  організації  «Волонтери  Полісся»  в
соціальній  мережі  Facebook  (URL:  https://www.facebook.com/Volunteers.
Polissya/posts/597344943796518

Постійно  оновлюється  інформація  про  події  на  сайті  Центру  (URL:
http://centum.zt.ua/ ).

Матеріали еколого-натуралістичного спрямування Центру позашкільної
освіти ім. О. Разумкова міста Бердичева були розміщені на шпальтах газети
«Бердичівський погляд», висвітлювались на місцевому телеканалі «ВІК» та
радіо.

https://sites.google.com/site/donoenc/
http://centum.zt.ua/
https://www.facebook.com/Volunteers.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Polissya/posts/597344943796518
https://www.facebook.com/Volunteers.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Polissya/posts/597344943796518
https://www.facebook.com/osvitazhytomir/?fref=ts
http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=35
https://nenc.gov.ua/
http://osvita-zt.gov.ua/
https://www.facebook.com/donoenc/


Житомирська  районна  станція  юних  натуралістів  співпрацює  з
районною газетою «Приміське життя».

Практична  природоохоронна  діяльність  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді постійно
висвітлюється  у  засобах  масової  інформації.  Дієвою  є  співпраця  з
Закарпатською обласною держтелерадіо компанією, а саме каналом      «Тиса-
1».  В  програмах  каналу  («Шовкова  косиця»,  «Телевіконечко»,  «Дивосвіт»,
«Дитяча  година»)  систематично  висвітлюються  масово-виховні  заходи
еколого-натуралістичного  спрямування,  участь  юннатів  у  різних
природоохоронних  акціях,  конкурсах,  екологічних  експедиціях,  польових
практиках, що проводить заклад.

З  2008  року діє  дитяча  екологічна  відеостудія  „Дивосвіт”.  Протягом
звітного  періоду  ними  підготовлено  та  висвітлено  на  телеканалі  „Тиса-1”
понад 20 сюжетів та репортажів.

Творчу  діяльність  продовжує  дитячий  еколого-просвітницький
ляльковий театр  «Екознайки».  Протягом звітного періоду еко-театром  було
підготовлено  та  продемонстровано  на  телебаченні  понад  10  вистав,  які
висвітлюють  екологічні  проблеми  та  популяризують  збереження
навколишнього середовища.

Матеріали  про  роботу  Хустської  районної  станції  юних  натуралістів
висвітлюються  на  сторінках  районних,  обласних  газет  («Вісник  Хустини»,
«Нарцисова  долина»,  «Освітянський  вісник»,  «Слово  вчителя»,  «Новини
Закарпаття»), на телеканалах («Хуст», «М-студіо»).

Всі  події  та  досягнення  Хустської  райСЮН  висвітлюються  на  веб-
сторінці закладу та соціальній мережі Facebook.

Запорізький  обласний  Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді популяризує та висвітлює свою діяльність через:  міські
телевізійні  компанії  («Алекс»,  «Запоріжжя»,  «ТВ-5»),  газети  («Субота»,
«Панорама»),  обласне  радіо,  сайт  ЗОЦЕНТУМ  та  Департаменту  освіти  і
науки Запорізької обласної ради.

З  ціллю  популяризації  роботи Івано-Франківського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді інформація про центр
висвітлюється в засобах масової інформації: в пресі, по радіо, телебаченню.
Періодично друкуються статті в місцевих газетах та журналах («Освітянське
слово», «Вперед!» та ін.).

На сайті Центру (if_odencum@ukr.net  ) постійно поповнюються матеріали:
віртуальні екскурсії, звіти-презентації гуртків, буклети, проведення масових
заходів.

Робота комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини» постійно висвітлюється на радіо- та
телеканалах  регіонального  (ТРС  «Бориспіль»,  радіо  Кагарлик,  Броварське
радіомовлення)  та  всеукраїнського  значення  (1+1,   СТБ),  шпальтах
розважально-пізнавальної газети «Прудкий пензлик».

Усі  здобутки  вихованців  позашкільних  навчальних  закладів  та  їх
педагогів  висвітлюються  на  сайтах  КЗ  КОР  «Центр  творчості  дітей  та
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юнацтва  Київщини»  (www.kids-center.com.ua)  та  департаменту  освіті  і  науки
Київської обласної державної адміністрації (www.kyiv-oblosvita.gov.ua), а також
на сторінці Facebook (https://www.facebook.com/groups/663887480427515).

Педагогічні  працівники  позашкільних  навчальних  закладів
Кіровоградської  області ефективно  співпрацювали  із  засобами  масової
інформації, які є в наявності в регіоні.  Всі події, які відбувались в закладах
області  протягом  2016  року  висвітлювались  на  шпальтах  районних  та
обласних  газет:  «Народне  слово»,  «Кіровоградська  правда»,  «Освітянське
слово»,  «Екологічний  вісник  Кіровоградщини»,  науково-методичному
щоквартальному журналі «Педагогічний вісник».

Діяльність обласного та  районних позашкільних навчальних закладів
області  широко  висвітлювалась  на  сайтах  закладів  та  сайтах  управління
освіти,  науки,  молоді  та  спорту  Кіровоградської  облдержадміністрації,
Кіровоградського  обласного  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти
імені Василя Сухомлинського.

Протягом звітного року педагогічні працівники комунального закладу
„Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді” підготовили  30  інформаційних  матеріалів  про  події  в
закладі,  сім  повідомлень  педагогічних  працівників  були  розміщені  у
періодичних  виданнях  та  більше  100  повідомлень  висвітлені  на  шпальтах
районних  газет.  Всі  організаційно-масові  заходи,  свята,  які  відбувались  в
ОЦЕНТУМ  висвітлювались  на  місцевому  телебаченні,  педагогічні
працівники закладу брали активну участь у програмі «Ми», яка транслюється
на обласному телебаченні.

Педагогічні  працівники  Львівського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді протягом року виступали в
тематичних  сюжетах  на  обласному  телебаченні,  на  каналах:  1+1,  «Новий
канал», СТБ, ZIK, НТА, 24, 5 та радіо «Люкс».

З  метою ефективної  популяризації  діяльності  ЛОЦЕНТУМ,  на  сайті
Департаменту  освіти  і  науки  Львівської  обласної  державної  адміністрації
«Освітній портал Львівщини» регулярно розміщується інформація про заходи
які  відбуваються  в  Центрі,  висвітлюються  здобутки  вихованців  та
педпрацівників. В цьому році в розділі «Заклади обласного підпорядкування»
було опубліковано 68 дописів. Також працює сайт – locentum.lviv.ua. Також
успішно працює сторінка закладу  -  «Екоцентр  ЛОЦЕНТУМ» у  соціальній
мережі Facebook. 

Протягом  року  із  засобами  масової  інформації  плідно  працював  і
Львівський  міський  дитячий  еколого-натуралістичний  центр,  щомісяця
працівники  Центру  виступали  з  тематичними  сюжетами  на  обласному
телебаченні, інформація про роботу Центру регулярно висвітлюється на сайті
Львівської міської ради та сайтах всіх ведучих Інтернет видань. Про роботу
закладу  в  2016 році  опубліковані  ряд  статей  в  друкованих  та  інтернет-
виданнях.

Співпраця  зі  ЗМІ  є  однією  з  дієвих  форм  популяризації  еколого  –
натуралістичного  напрямку  роботи  Стрийської  міської  станції  юних

https://www.facebook.com/groups/663887480427515
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/
http://www.kids-center.com.ua/


натуралістів. Свою роботу заклад висвітлює в сюжетах місцевого телебачення
«Лан», на сторінках місцевих газет «Гомін волі» та «Фортуна».

Діяльність  Бориславської  міської  станції  юних  натуралістів
висвітлюється  в  районній  газеті  «Нафтовик  Борислава»  та  на  місцевому
радіо.

Для популяризації екологічних знань та ознайомлення широкого загалу
з діяльністю юннатів Червоноградського ЦЕНЦУМ на місцевій радіостанції
«Новий  Двір»  відкрито  рубрику  «Голос  природи  –  Червоноград».  На
радіостанції  Червоноградське  «НЕО-радіо»  та  міській  газеті  «Новини
Прибужжя» висвітлювалась також робота Центру.

Впродовж декількох років в м. Червоноград на місцевому телеканалі
«Бужани»  виходить  в  ефір  телепередача  «Юний  еколог»,  в  якій
розповідається про діяльність екологічного центру, проведення екологічних
конкурсів та акцій.

Робота Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  висвітлювалася  у  засобах  масової  інформації:  газетах,
радіо, телебаченні, на сайті закладу та на сторінках фейсбуку.

Щомісячно, протягом 2016 року, педагогічні працівники висвітлювали
результати своєї роботи в обласній освітянській газеті «Відкритий урок» та
газеті «Рідне Прибужжя», ділились досвідом та наробками під час виступів
на обласному та міському телебаченні (телебачення ТМ, ТАК ТВ).

Юннати Очаківського району підготували і надрукували статті в газеті
«Чорноморська зірка».

Упродовж  звітного  періоду  оприлюднення  діяльності  еколого-
натуралістичних  підрозділів  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання у ЗМІ здійснювалося через залучення їх
представників до участі в роботі заходів.

Висвітлення матеріалів про заходи екологічного напрямку відбувалось
Одеською  обласною  державною  телерадіокомпанією  та  районними
телерадіокомпаніями.

В 2016 році продовжилась співпраця з редакцією «Лад», філією ПАТ
«НФТУ» «Одеська  регіональна  дирекція»,  які  підготували  13  передач  про
організацію  та  проведення  еколого-натуралістичних  обласних  масових
заходів.

Редакція дитячо-юнацьких програм «ГРАД» підготувала 9 телепередач
та 4 сюжети щодо проведення та організації  позашкільної роботи еколого-
натуралістичного  напряму,  проведення  та  участі  школярів  Одещини  та
України в обласних та Всеукраїнських масових заходах.

Колектив Ізмаїльської СЮН продовжує співпрацю з міською пресою,
юннатівське життя висвічується у періодичному виданні «Кур’єр» протягом
року в якому опубліковано 20 статей та заміток. Протягом року Ізмаїльським
міським  телебаченням  проводилась  зйомка  дитячої  програми  «Планета
фантазій».

Протягом  2016  р.  еколого-натуралістичним  відділом  Білгород-
Дністровського  комунального  закладу  «Міський  центр  дитячої  творчості»



висвітлювалась  екологічна  діяльність  засобами  масової  інформації  та
інтернет-ресурсів, що дало змогу прорекламувати досягнення вихованців та
діяльність міського дитячого екологічного парламенту «Екос».

Екологічну роботу було освідчено  через  соціальні  мережі Facebook,
«ВКонтакті» (група «Типичний Аккерман»), міські газети: «Торнадо», «Слово
Приднестровья», «Аккерманський вісник», телевізійні канали: ТК «Бесарабія
ТВ», «Южная волна». 

Інформація  про  навчально-виховну  та  методичну  діяльність,
проведення масових еколого-натуралістичних заходів, цікаві новини з життя
педагогічного та учнівських колективів Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання систематично висвітлюються на: 

сайті  Департаменту  освіти  і  науки  Одеської  обласної  державної
адміністрації (osvita.odessa.gov.ua);

освітньому  порталі  Одеської  області  «Освіта  Одещини»
(odessaedu.net); 

сайті Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти
та  виховання  (сentr-odesa.cc.ua),  якій  висвітлює  еколого-натуралістичну
освіту  та  природоохоронну  діяльність  як  підрозділу, так  і  закладів  освіти
області;

сайті  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.

Соціальна  мережа  «ВКонтакті»  використовується  також  для
популяризації  еколого-натуралістичної  позашкільної  освіти  (створено
сторінки груп: «Юный ученый» (https://vk.com/club59586132, «Одесский эколого-
натуралистический  центр  Афалина»  https://vk.com/enc_afalina,  шкіл
Суворовського району м. Одеса (h  ttps://vk.com/eco_class), «Клуб аквариумистики
Одесского  ЭНЦ  «Афалина»  (https://vk.com/club_fishka,  «Клуб  інтелектуальних
ігор «Магістр» https://vk.com/magistr_enc та ін.)

Інформація  про  діяльність Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  постійно висвітлюється  на
сторінках обласної преси. Протягом 2016 року на сторінках обласних газет та
журналів було надруковано 57 дописів та статей:

Загалом педагогічними працівниками загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів області зроблено 326 виступів у ЗМІ:

педагогічними працівниками області – 248;
педагогічними працівниками позашкільних навчальних закладів – 54
педагогічними працівниками ПОЕНЦУМ – 24.

Розповіді працівників обласного еколого-натуралістичного центру про
проведення обласних заходів,  занять-практикумів,  акцій демонструвалися у
передачах місцевих телерадіокомпаній (ТРК «Лтава», студія «Місто», «ІРТ»),
а  також  всеукраїнського  рівня  (Перший  національний,  «1+1»,  ТРК
«Україна»).  Працівники  центру  виступали  також  на  радіо  «Ваша  хвиля»,
обласному радіо «Свобода».

Районні філії закладу та районні ЕНЦ, СЮН також тісно співпрацюють
із  засобами  масової  інформації:  районними  газетами  («Сільське  життя»,
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«Колос»,  «ЕхоКобеляк», «Вісті»,  «Миргород-наш дім»,  «Вісник»,  «Життя і
слово» та ін.), ТРК «Лтава», студією «Місто», телебаченням «Контакт», .

Робота  закладів  еколого-натуралістичного спрямування висвітлюється
на сайтах закладів в YouTube.

З  метою формування  позитивного іміджу еколого-натуралістичної  та
дослідницької  діяльності  практикується  активна  співпраця  з  засобами
масової  інформації  для  систематичних  повідомлень  про  роботу
комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної
ради, популяризації  кращого  досвіду  з  питань  еколого-натуралістичної,
природоохоронної  та  дослідницької  роботи,  привернення  уваги  місцевих
органів до екологічних проблем та проблем позашкільної освіти і виховання. 

Інформацію  про  комунальний  заклад  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської  обласної  ради розміщено на інформаційному веб-порталі  міста
Рівне „Золоті сторінки України” та на Рівненському сімейному порталі Міні
Рівне. Вже сьомий рік функціонує веб-сайт комунального закладу „Станція
юних  натуралістів”  Рівненської  обласної  ради  за  адресою
http://rivneosun.com.ua/.

Всі заходи, які проводяться в області та спрямовані на популяризацію
екологічної освіти, дослідницьку та природоохоронну роботу. висвітлюються
на  сторінках  газет,  інформаційних  бюлетенів,  альманахів  обласного  і
регіонального  рівнів  (газети:  «Надслучанський  вісник»,  «Новини
Костопільщини»,  «У  діалозі  з  інноваціями»,  «Прапор  перемоги»,  «Рідний
край»,  «Гомін»,  «Життя  і  слово»,  «Замок»;  щорічний  інформаційно-
аналітичний  альманах  „Освітянський  вісник”;  інформаційний  бюлетень
відділу освіти Млинівської райдержадміністрації та Млинівського районного
методичного кабінету „Освітянський вісник). 

Заклади про свою роботу постійно висвітлюють інформацію на сайтах
відділу освіти області, а також на власних сайтах та в соціальних мережах.

Протягом  2016  року  вихованці  Екологічного  центру  Рівненського
міського Палацу дітей та молоді Рівненської міської ради. підготували цикл
радіопередач  «Світ  природи»  на  радіо  «Край»  Рівненської  державної
телерадіокомпанії (всього підготовлено 12 передач), взяли участь у створенні
циклу телепередач «Невгамовні дослідники» (РДТ). Загальноміські екологічні
заходи та проекти висвітлювались на телеканалах «Рівне 1», «РТБ», «Сфера
ТВ»  та  передачі  «ПіДеМо  разом».  Розпочали  роботу  із  створення  бази
відеозанять,  методичних  та  масових  заходів  Екологічного  центру
(підготовлено 2 заняття, один масовий захід, семінар-практикум).

В рамках Всеукраїнської інтернет олімпіади „Крок до знань” педагоги
та вихованці підготували та розмістили в інтернеті наукові пікніки.

Забезпечується  висвітлення  актуальних  питань  в  міськрайонному
тижневику «Слово і час»,  КП „Міськрайонне радіомовлення «Радіо-Шанс»
Рівненської районної ради, щомісячнику Рівненської районної дитячої спілки
«Екіпаж».

Сєверодонецький  міський  Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  налагодив  систематичну  роботу  із  засобами
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масової інформації. Можливості Інтернет-газети міста «Мой город» та газета
«Розвиток  та  довкілля»  ЦЕНТУМ  використовує  для  висвітлення,
популяризації  позашкільної  еколого-натуралістичної  роботи  з  учнівською
молоддю.

За 2016 рік на міському телебаченні показано сюжети:
- «Подаруй валентинку воїну»;
- «Подарунки від душі»;
- «В Северодонецке детей учили сажать хлорофитум»;
- «Сєвєродонецький міський Центр еколого-натуралістичної творчості

учнівської  молоді  переможець  Конкурсу  з  підтримки  молодіжних  громад
задля чистого довкілля».

Матеріали  щодо масової  екологічної  та  природоохоронної  діяльності
юннатів  еколого-натуралістичного  відділу  комунального  закладу
Сумської обласної ради було надруковано в газеті «Сумщина», підготовлено
виступи  на  радіо  Слобода  FM.  У  співпраці  з  СОДТРК  було  підготовлено
серію  телепрограм  «Вправні  рученята»  за  участю  вихованців  і  педагогів
відділу. Загалом за звітній період було підготовлено: 2 виступи на радіо, 10
статей у регіональних періодичних виданнях, 3 статті у центральних фахових
періодичних виданнях, 4 телепередачі. 

Популяризація також ведеться через роботу сайту Центру, спільнот у
соціальних  мережах  Вконтакті,  Facebook,  сторінки  на  Сумському  порталі
молодих та активних людей Sumylive.com.

Висвітлення  роботи  Тернопільського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді здійснюється  через  засоби
масової інформації.

Так  протягом  2016  року  працівники  закладу  зробили  виступи,  та
надрукувались в наступних ЗМІ:

- всеукраїнське радіо – 4 (Всеукраїнське радіо Новини);
- обласне радіо – 20 (радіо «Промінь», передача «Екологічний вимір» 

передача «Ваше бачення»);
всеукраїнське телебачення – 2 («Інтер», «5-канал»);

- обласне телебачення – 21 (ТТБ, ZІК, ІН-ТБ, ТV-4); 
- інтернет-видання  –  37  (ТЕ.  News.  te.  Ua.,  7-днів,  Depo

Хмельницький, Файне місто, Доба.doba. te. Ua., Тернопільські новини, Fактор
Тернопільщини,  День,  Інформаційний  простір  Тернопілля,  Погляд,  Ідея,
Новини  Тернополя  –  «20  хвилин»,  Педагогічна  преса,  Часопис,  Про  все,
Інформаційно-аналітичний портал «Сорока», Тернопільська Липа, ІН – ТБ,
сайти Тернопільської обласної ради та ДОН ОДА);

- всеукраїнська преса (газети) – 5;
- обласні газети – 23.
Окрім  того,  робота  ТОЦЕНТУМ  висвітлювалась  на  сайтах

Тернопільської обласної ради, управління освіти Тернопільської ОДА.
В  звітному  році  робота  педагогічного  колективу  та  юннатів

Зборівського  РЦЕНТУМ  постійно  висвітлювалась  в  районній  газеті
«Зборівська дзвіниця» (8 статей) та на сайті відділу освіти Зборівської РДА,



сайті Зборівської РДА. Висвітлювання роботи здійснюється також в Інтернет-
просторі – сторінка закладу на Facebook.

На web-сайті  комунального закладу «Харківський обласний Палац
дитячої  та  юнацької  творчості» висвітлюється  та  постійно  оновлюється
інформація  про  організацію  та  підсумки  проведення  обласних  етапів
всеукраїнських конкурсів, виставок, акцій; методичні рекомендації з питань
організації  позашкільної  освіти  за  напрямами,  літнього  відпочинку  та
оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

З  метою  інформування  широкого  загалу  громадськості  про  роботу
комунальному  закладу  „Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді” Херсонської обласної ради протягом навчального року
його діяльність постійно висвітлювалась у засобах масової інформації.

Осередком  для  популяризації  екологічної  діяльності  Центру,
формування екологічної свідомості і культури учнівської молоді, її творчого,
інтелектуального розвитку, створення умов для формування інтелектуального
потенціалу області; виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді є
офіційний сайт Центру. 

Створено 11 сюжетів про роботу Центру у новинах ТРК «Скіфія», ВТВ.
Еколого-натуралістична  робота  шкіл  області  та  рай  СЮН  постійно

висвітлюється  у  пресі:  газета  «Голопристанський  вісник»,  газета  «Рідна
Пристань»,  газета  «Приазовська  правда»,  «Каховська  зоря»  та  «Каховские
новости», електронна газета «Нова Каховка онлайн».

Традиційно колективи педагогів і вихованців звертається до населення
на радіо з виступами.

З  метою  популяризації  кращого  педагогічного  досвіду  еколого-
натуралістичного  напряму  на  Хмельниччині,  педагоги  Хмельницького
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
розміщують  інформаційні  матеріали  про  здобутки  юннатів  на  сайтах
Хмельницької  обласної  ради,  Хмельницької  обласної  держадміністрації,
Департаменту  освіти  і  науки  Хмельницької  ОДА,  електронному  віснику
Хмельницького  обласного  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти,
сайті  «Актуально»,  газеті  «Майбуття»,  «Подільські  вісті».  Завдяки  тісній
співпраці  юннатів  з  журналістами  місцевого  телебачення,  сюжети  про  їх
здобутки демонструються на каналі «Поділля-центр». 

Протягом  року  діяльність  Шепетівського  міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  неодноразово  висвітлювалась  в  міських  та
обласних  засобах  масової  інформації,  заходи  еколого-натуралістичного
напряму, що проведені в закладі постійно висвітлюються на сайті управління
освіти Шепетівської міської ради (http://shosvita.ucoz.net/), сайті м. Шепетівки
(http://shepetivka.com.ua) та офіційному сайті закладу (http://tsentum.ucoz.ua).

Комунальний  заклад  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» багато років співпрацює з
засобами масової інформації.  Частими гостями на різноманітних заходах в
Центрі бувають представники Черкаської телерадіокомпанії «Рось» та
«Вікка».



Позашкільну роботу висвітлюємо в своїх обласних газетах «Черкаський
край», «Місто», «Молодь Черкащини», «Новачок». Протягом року надавалась
інформація у всеукраїнські видання: газету «Освіта України», журнал «Юний
натураліст»,  «Обдарована дитина».  Вся організаційно-масова,  методична
робота Центру щотижня висвітлюється на сайті Департаменту освіти і науки
Черкаської облдержадміністрації.

Висвітлення  результатів  еколого-натуралістичної  діяльності  в  ЗМІ  –
важливий напрям роботи комунального закладу «Чернівецький обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

Педагогами закладу опубліковано 26 статей в місцевій газеті «Освіта
Буковини»,  присвячених вирішенню місцевих екологічних проблем та ролі
юннатівського  активу  в  проведенні  практичної  природоохоронної  роботи,
роботі  з  обдарованою  молоддю,  дослідницькій  діяльності  за  завданнями
вчених  та  іншим.  Заходи  Центру  періодично  висвітлюються  на  каналах
місцевого телебачення: «5 канал», ТРК «Чернівці». У 2016 році у всесвітній
мережі Facebook була створена однойменна спільнота закладу. Завдяки цьому
із  діяльністю  Центру  можуть  ознайомлюватись  колеги-освітяни  із  Литви,
Латвії, Естонії та США.

Нові  форми  роботи  комунального  закладу  „Чернігівська  обласна
станція юних натуралістів” висвітлювались на радіо, телебаченні, сторінках
газет, журналів. Матеріали систематично друкувалися на сторінках обласних
газет: «Гарт», «Освіта Чернігівщини», «Чернігівські відомості», «Деснянська
правда», «Наш край», «Семейная газета»,  «Весть»; часописі Чернігівського
обласного  управління  лісового  та  мисливського  господарства  «Ліси
Чернігівщини».  Для  інформування  педагогічних  працівників  та  учнівської
молоді  навчальних  закладів  області  про події  в  закладі  використовувалися
можливості  Інтернет-сторінок  як  сайту  ОБЛСЮН,  так  і  сайту  Управління
освіти і науки Чернігівської ОДА. 

Загалом  протягом  року  педагогічними  працівниками  станції  було
опубліковано в фахових та профільних виданнях 17 статей і підготовлено    36
виступів на телебаченні.

На  міському  і  обласному  телебаченні  продовжують  роботу  постійні
рубрики  «Паросток»  та  «Господарочка»  в  дитячих  телепередачах
«Дивовижний калейдоскоп» та «Із скриньки «Дивовижного калейдоскопу»,
студія  «Інформ»,  де  також  висвітлюється  робота  закладу.  обласного
телебачення «Сіверцентр», і на обласному радіо.

9. Видавнича діяльність

Видавнича  діяльність  –  одна  із  вагомих  форм  поширення
перспективного досвіду, новаторства, творчого пошуку, пропаганди еколого-
натуралістичної  освіти,  яку  реалізують  методичні  служби  позашкільних
навчальних  закладів  еколого-натуралістичного  напрямку.  Результатом  їх
творчого  пошуку  є  поширення  нових  форм  навчально-методичної  та
навчально-виховної роботи через видавництво методичної літератури.



Педагогічні  інновації  і  досвід  обласних  еколого-натуралістичних
центрів і  станцій юних натуралістів,  що успішно втілюються у навчально-
виховний  процес,  активно  поширювались  в  областях  України  шляхом
випуску  різноманітних  методичних  матеріалів:  розробок,  рекомендацій,
збірників, посібників, навчальних програм, положень, бюлетенів, газет тощо.
Найбільша кількість друкованої  продукції  протягом 2016 року була видана
Хмельницьким обласним еколого-натуралістичним центром учнівської
молоді,  Полтавським  обласним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді, Дніпропетровським  обласним  еколого-
натуралістичним  центром  дітей  та  учнівської  молоді.  Посібники
видаються  великим  тиражем  і  розповсюджуються  серед  позашкільних  та
загальноосвітніх навчальних закладів областей. У закладах Хмельницької та
Дніпропетровської  областей  постійно  залучаються  додаткові  джерела
фінансування,  спонсорські  кошти,  що дає  можливість  видавати  навчально-
методичну літературу великими тиражами. 

Методична  служба  Дніпропетровського  обласного  еколого-
натуралістичного центру дітей  та  учнівської  молоді КЗО “ОЕНЦДУМ”
видає  серію  навчально-методичних  збірників  “Еколого-натуралістичний
вісник  Придніпров’я”,  які  користуються  великим  попитом  у  педагогічних
працівників закладів освіти області, і є своєрідною “методичною” візитівкою
закладу. 

За останній рік на допомогу педагогічним працівникам закладів освіти
області було видано: “Шевченківський сад”;“Вивчаємо птахів” (методичний
посібник  для  керівників  орнітологічних  гуртків); “Ефективні  форми
екологічного виховання дітей”;“Організаційні форми літнього оздоровлення
вихованців  в  умовах  роботи  сучасного  позашкільного  еколого-
натуралістичного закладу”. 

Методичні  збірники,  підготовлені  і  видані  КЗО  “ОЕНЦДУМ’, взяли
участь  в  обласному  етапі  Всеукраїнського  конкурсу  науково-методичних
розробок  та  віртуальних  ресурсів  з  еколого-натуралістичного  напряму
позашкільної  освіти  -  2016.  За  підсумками  обласного  етапу  конкурсу  ці
методичні  розробки  стали  переможцями  і  були  надіслані  для  участі  у
фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу.

У 2016 році вийшло з друку доповнене видання “Екологічної  абетки
для дітей”, в якому розміщені 4 кольорові вставки з світлинами видів вищих
рослин  і  тварин  (ссавці,  метелики,  птахи)  Червоної  книги  України.
Примірники  цього оновленого  видання  будуть  розповсюджені  серед
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області.

У  2016  році  спільно  фахівцями-орнітологами  еколого-туристичного
об’єднання “Орлан” була розроблена розмальовка “Птахи нашого краю”, де
представлені  майже  20  видів  птахів,  розповсюджених  на  території
Дніпропетровської області.

Видано  серію  плакатів  “На  допомогу  керівнику  гуртка  та  вчителю
біології”.  На сьогодні  видано 22 плакати цієї  серії.  В 2016 році  вийшли з
друку  плакати: «Сучасні  біотехнології  в  сільському  господарстві»,



«Альтернативні  джерела  енергії».  Примірники  плакатної  продукції  будуть
розповсюджені  в  базових  школах,  профільних  позашкільних  та  вищих
навчальних закладах. 

  З метою підвищення якості позашкільної освіти, поліпшення її науково-
методичного  забезпечення,  розвитку  творчого  потенціалу  педагогів,
поширення  передового  педагогічного  досвіду  в  КЗ  “Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”  Дніпровського  району
налагоджено випуск методичного збірника “Юннатівський вісник”. Протягом
поточного року вийшли з друку 5 номерів збірника.  

Адміністрація  та  педагогічний  колектив  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді приділяють  велику
увагу  видавничій  діяльності.  Видаються  буклети,  настільні  календарі,
навчально-методичні посібники. 

Уже  десять  років  поспіль  видається  щомісячний  інформаційно-
методичний  вісник.  Мета  даного  видання  –  надати  методичну  допомогу
методистам районних методичних кабінетів,  педагогам загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних закладів.

Він  містить  інформаційну  та  методичну сторінки.  На інформаційних
сторінках  висвітлюються  заходи,  які  відбуваються  в  закладі,  районних  та
міських позашкільних навчальних закладах, а також всеукраїнські заходи, у
яких  брали  участь  педагогічні  працівники  та  гуртківці.  Тематика
різнопланова, враховуються побажання і запити наших читачів. Головним є
висвітлення  еколого-натуралістичної  та  дослідницької  роботи  школярів,
пропаганда  здорового  способу  життя,  здобутки  відділення  Малої  академії
наук,  співпраця  з  органами  управління  освітою,  науковими  установами  та
педагогами  області,  положення  конкурсів.  На  сторінках  видання  творчі
вчителі області діляться своїм педагогічним досвідом роботи.

Інформаційно-методичний  вісник  виходить  накладом  60  екземплярів
щомісяця. Розповсюджується видання на районні та міські органи управління
освітою,  районні  станції  юних  натуралістів,  будинки  дитячої  та  юнацької
творчості безкоштовно. Познайомитися зі змістом інформаційно-методичних
вісників можна на сайті закладу. 

Видано буклети:
1. Робота з обдарованою учнівською молоддю в ПОЕНЦУМ
2. Календар на 2017 рік.
3. Дитячо-юнацький оздоровчий табір «Еколог».

Підготовлені методичні збірники:
1. Вдягла весна мережану сорочку.
2. Витинанка.
3. Діагностика обдарованих дітей у гуртках еколого-натуралістичного 

напряму.
4. Збірник сценаріїв еколого-патріотичного спрямування
«Хай в серці кожної дитини живе любов до України!»
5. Технологія вирощування лікарських рослин.



6. Використання природного матеріалу при роботі в гуртках еколого-
натуралістичного напряму.

7. У світі тварин.
8. Організація фенологічних спостережень у гуртках еколого-

натуралістичного напряму.
Видано  навчально-методичний  посібник:  «Екологічна  абетка  для

дітей».
У 2016 році надруковано 720 примірників інформаційно-методичного

вісника.  Протягом року видано буклети «Робота з обдарованою учнівською
молоддю в ПОЕНЦУМ», «Дитячо-юнацький оздоровчий табір «Еколог» (120
примірників).
         Підготовлено та надруковано 8 найменувань методичних збірників на
допомогу керівникам гуртків, науково-популярне видання  «Екологічна абетка
для дітей» (400 екземплярів) та «Календар на 2017 рік» (200 екземплярів).

У 2016 році педагогічні працівники Хмельницького ОЕНЦУМ взяли
активну і результативну участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
рукописів  навчальної  літератури  еколого-натуралістичного  напряму  для
позашкільних навчальних закладів та здобули І місце. Закладом підготовлено
і надруковано 29 змістовних навчальних посібників природничо-краєзнавчого
змісту, нарисів, інформаційних буклетів, збірників матеріалів Всеукраїнських
науково-практичних  інтернет-семінарів, збірник  матеріалів  педагогічних
читань, бібліографічний  альбом,  загальним  тиражем  понад  36  тисяч
примірників,  які  безкоштовно  передані  в  заклади  освіти  усіх  регіонів
Хмельницької області.

Так,  у  звітному  році  надруковано  навчально-методичний посібник
«Живі  смарагди  Шепетівщини»,  книгу  «Хмельниччина»  та  «Ліси
Хмельниччини».

Відповідно  до  рекомендацій  науковців  Академії,  всю  надруковану
закладом  літературу  та  ряд  авторських  книг,  збірники  програм  гуртків,
нормативні  і  методичні  документи  було  підготовлено  у  цифрованому
форматі  і  розміщено  на  сайтах  закладу,  Хмельницького  ОІППО  та
Національного  ЕНЦУМ,  що  започаткувало  створення  першої  в  Україні
віртуальної  еколого-натуралістичної  бібліотеки  для  юннатів,  школярів,
студентів, педагогів і науковців та широкого загалу читачів всієї України. 

Поширення  інноваційних  форм  навчально-виховної  та  методичної
роботи  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів здійснювалось
через роботу із засобами масової інформації та видавництво різноманітних
методичних  матеріалів  (рекомендацій,  статей,  розробок,  збірок,  бюлетнів,
навчальних  програм,  проектів,  презентацій,  посібників.  У  2016  році  їх
кількість складає близько 80-ти.

Відповідно  до  річного  проектно-модульного  плану  роботи  закладу,
підготовленні до видання слідуючі матеріали:
- Методичні рекомендації «Організація та зміст проведення дослідницької

роботи в учнівських лісництвах» (Іваськевич Г.Л., методист).



- Збірка методичних рекомендацій «Природоохоронні території Вінницької
області» (Побережнюк І.Г., зав. відділом екології).

- Збірка  методичних  розробок  «Перспективні  форми  екологічного
виховання  (експедиції,  походи,  робота  на  екологічних  стежинах,
дослідницька робота в природі) (Побережнюк І.Г., зав. відділом екології).

- Збірка розробок  занять та профільних виховних заходів клубу любителів
лікарських рослин «Любисток» (Чупринко І.М., методист).

- Збірка  методичних  рекомендацій  «Креативна  флористика.  Правила
створення  букетів  на  каркасній  основі»  (Таранюк  О.В.,  зав.  відділом
декоративного квітництва та ужитково-прикладного мистецтва).

- Методичні  рекомендації  «Організація  роботи  з  обдарованими  дітьми
сільської місцевості» (Корінні Т.М., методист).

- Методичні рекомендації «Методика організації та проведення практичних
та лабораторних занять у позашкільному  навчальному закладі еколого-
натуралістичного  спрямування (Жовтоножук Л.Я., методист).

- Збірка  сценаріїв   екологічних  агітбригад   області  (з  досвіду  роботи)
(Корінна Т.М., методист).

- Методичні  рекомендації   «Використання  лікарських  рослин  в  умовах
роботи навчально-виховного позашкільного закладу» (Слободяник  Т.В.,
керівник гуртка-методист).

- Методичні рекомендації «Можливості акваріума при вивченні дисциплін
природ-ничо-географічного  циклу»  (Рекшенюк  С.В.,  зав.  лабораторією
акваріумістики).

- Навчально-методичний посібник «Хвороби акваріумних риб: лікування та
профілактика» (Страшевський Ю.М., керівник гуртка-методист).

- Розробка  виховного  заходу  «У  світі  тварин»  (Чехівська  І.С.,  керівник
гуртка).

- Розробка виховного заходу  «Пізнавально-розважальна  програма до Дня
захисту тварин» (Баланюк О.В., керівник гуртка).

- Збірка  методичних  рекомендацій  та  розробок  з  досвіду  роботи
«Формування  біоетичної  свідомості  вихованців  гуртків  зоолого-
тваринницького  спрямування»  (Черній  В.А.,  зав.  відділом  зоології  та
тваринництва).

- Збірка методичних розробок «Розвиток пізнавальної активності дітей на
заняттях  гуртків  природничого  напрямку  шляхом  використання
дидактичних ігор» (Ліваковська Л.М., керівник гуртка-методист).

- Методичні рекомендації «Методика проведення квесту в позашкільному
закладі  еколого-натуралістичного  спрямування»  (Мельник  В.А.,
культорганізатор).

- Робочий зошит «Квіти навколо нас» (Седіна А.А., керівник гуртка).
- «Літній  робочий  зошит  для  гуртківців  та  їх  батьків»  (Гаврилюк  І.А.,

керівник гуртків).
У звітному році до Х Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих

бригад,  трудових  аграрних  об’єднань  школярів  загальноосвітніх  і



позашкільних  навчальних  закладів,  що  проходив  на  Вінниччині,
працівниками Вінницької обласної СЮН підготовлені 6 статей, що ввійшли
до збірника.

До збірника методичних  матеріалів  «Всеукраїнський форум молодих
педагогів  позашкільних  навчальних  закладів»  увійшли  6  статей  з  досвіду
роботи молодих педагогів Вінницької обласної СЮН.
Вісім  методичних  матеріалів  взяли  участь  у  Всеукраїнському  конкурсі
науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів та подані для участі у
Всеукраїнській заочній виставці видавничої продукції з питань позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напрямку.

Важливим фактором популяризації  діяльності  Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру є видавнича діяльність.
Спільно із еколого-натуралістичними осередками області видали: 

-  методичний посібник «Особливості управління навчально-виховним
процесом  позашкільного  навчального   закладу»  (еколого-натуралістичний
відділ  Нововолинського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості)  про
впровадження  у  навчально-виховний  процес   сучасних  форм  та  методів
роботи;

- методичні  рекомендації «Організація експериментально-дослідницької
роботи у  куточку живої  природи»  (Ковельська міська станція  юннатів).  У
роботі  обґрунтовується  доцільність  проведення  дослідницької  роботи,
пропонуються  теми дослідів із мешканцями куточка живої природи.

Матеріали  були  надіслані  на  Всеукраїнську  виставку  видавничої
продукції.

Педагоги  Донецького обласного еколого-натуралістичного центрув
2016  році  підготували  та  випустили 38  матеріалів  з  10  видів   методичної
продукції.  Серед  них:  6  буклетів,  6  збірників методичних  рекомендацій,
сценаріїв,  освітньо-виховних  проектів,  3  збірника  тез  науково-практичних
конференцій,  15  методичних  рекомендацій,  випуск  інформаційно-
методичного  вісника  «Екосвіт»,  навчально-виховна  програма «Земля,  де
живем, Україною зовем»,  фотоальбом «Екологічними стежками України», 3
постера –  презентація  науково-практичних  конференцій,  2  баннера,
віртуальні ресурси (дистанційні заняття з біології, екології на сайті ДОЕНЦ,
обласна електронна вікторина «Знай, люби, бережи»).

Буклет-презентація  «Донецький еколого-натуралістичний центр» було
випущено в кількості 1 тисяча  примірників. Педагогами  КПНЗ «РайСЮН»
Покровської  райради було підготовлено до видання «Практичний посібник
юному досліднику».  Розповсюджується серед педагогів загальноосвітніх та
позашкільних закладів, громадських організацій та державних установ.

У  Житомирському  обласному  центрі еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді,  з  метою  забезпечення  інформаційно-
методичного  супроводу  роботи  навчально-виховних  закладів  області  з
еколого-натуралістичного спрямування у 2016 році організовані випуски серії
інформаційно-методичних матеріалів:



-  Науково-методичні  рекомендації  «Формування  і  розвиток  успішної
особистості  вихованців  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-
натуралістичного спрямування»;
- Науково-публіцистичне видання для дітей та молоді «Як зберегти здоров’я»;
- дитячий науково-популярний альманах «Екологічний калейдоскоп»;
- педагогічна газета «Сходинки педагогічної майстерності»;
- методичний посібник «Еколого-натуралістична освіта дошкільнят»;
-  посібник  «Національно-патріотичне  виховання  молодших  школярів  у
позашкільному закладі еколого-натуралістичного профілю»;
-  методичні  рекомендації  «Школа  акваріумістики  (з  досвіду  роботи
акваріумного клубу і обласної школи акваріумістики ЖОЦЕНТУМ)»;
-  «Формування  патріотичної  особистості  як  першооснова  виховної  та
позашкільної роботи»;
- «Куточок живої природи»;
- «Проблемні аспекти процесу самореалізації  та професійного становлення
інтелектуально  обдарованих  вихованців  позашкільних  навчальних  закладів
екологічного профілю».

Щорічно ЦПО ім. О. Разумкова м. Бердичева випускає інформаційно-
методичний  вісник  науково-дослідницької  діяльності  у  відділенні  «Юні
дослідники. Перші кроки».

Видавнича  діяльність  Закарпатського обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді є  вагомою  складовою
пропаганди позашкільної  освіти,  надання  конкретної  методичної  допомоги
педагогічним працівникам у позашкільній, позакласній, позаурочній формах
роботи вчителям природничих дисциплін,  керівникам гуртків,  заступникам
директорів  навчальних  закладів  з  виховної  роботи,  керівникам  і  членам
громадських  екологічних  організацій,  в  Статутну  діяльність  яких  внесено
природоохоронну просвіту, освіту та виховання. 

Протягом навчального року видано наступні матеріали: 
 Збірник інформаційно-методичних матеріалів „Вісник ЗОЕНЦ” №16 в

якому розміщені наступні матеріали: 
- Відзначення  90-річчя  юннатівського  руху  на  Україні  в  Закарпатті

(Поган О.В., Бурак Г.Й.);
- Сценарій масово-виховного заходу Всеукраїнської акції „День юного 
натураліста” (Кремінь О.І.);
- Екологічна казка на природоохоронну тематику „Пригоди Кротика” 
(Біляк О.В.);
- Сценарій масово-виховного заходу до Дня зустрічі птахів „Пернаті володарі 
неба” (Бурак Г.Й.);
- Розробка заняття гуртка „Юні екологи” на тему „Птахи, їх різноманітність 
та значення у природі” (Поган О.В.);
- Розробка заняття гуртка „Юні зоологи” на тему Різноманітність 
ракоподібних. Їх роль у природі та житті людини (Курах В.І.).



Інформаційно-методичний збірник „Бібліотечка позашкільника №16” в
якому надруковані матеріали наступних авторів: 
-  Лікарські рослини рідного краю. Сценарій виховного заходу для юннатів
молодшого шкільного віку (Бурак Г.Й.);
- Розробка заняття: Щеплення плодових дерев (Величканич О.М.);
-  Застосування сучасних інноваційних освітніх  технологій для формування
навчально-пізнавальної та дослідницької компетентностей юннатів у гуртках
біологічного  та  сільськогосподарського  профілів  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (Величканич О.М.);
-  Використання  інноваційних  освітніх  технологій  для  формування
екологічних  компетентностей  юннатів  при  вивченні  розділу  „Охорона
навколишнього середовища, як потреба особистості і суспільства” програми
гуртка „Юні екологи” (Поган О.В.);
- Закарпаття – яблучний край (Токарєва О.І.);
- Всеукраїнський дитячий фестиваль „Україна - сад” (Токарєва О.І.);
-  Формування  позитивного  ставлення  до  свого  здоров’я  у  позашкільному
закладі еколого-натуралістичного напряму (Трацевська Л.М.).

 Розроблено  та  видано  „Робочий  зошит  „Навчальна  практика  з
ботаніки” (Величканич  О.М.,  Токарєва  О.І.,  Бесеганич І.В.),   для  IV
Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних ботаніків  під
назвою „Природо-заповідні території як осередки збереження природної та
інтродукованої флори”. 

Методичною  службою  Запорізького  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді у 2016 р. підготовлені статті:
«Роль  музею Хліба  у  вихованні  національної  свідомості  учнів»  (з  досвіду
громадянського  виховання)  у  збірку  матеріалів  Всеукраїнської  науково-
практичної  конференції  «Професійна  компетентність  педагога  як  умова
формування  громадянськості  та  патріотизму  учнівської  молоді  у
полікультурному  середовищі»,  «Використання  ідей  В.О.  Сухомлинського  в
діяльності   дитячих  об’єднань  юних лісівників»  до  збірника  матеріалів  Х
Всеукраїнського Зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних
навчальних  закладів  «Концептуальні  ідеї  трудового  виховання  та  сучасна
освітньо-виховна  практика  в  контексті  педагогічної  системи
В.О.Сухомлинського»,  «Надання  освітніх  послуг  дітям  з  особливими
потребами  в  умовах  позашкільного  еколого-натуралістичного  закладу»,
«Запобігання стресовим ситуаціям та психологічна підтримка учнів під час
проведення  конкурсу  МАН»,  «Основна  мета  та  проблеми  МАН України»,
«Перелік  тем  науково-дослідницьких  робіт, які  не  вимагають  спеціального
обладнання»  в збірку матеріалів  Обласної  науково-практичної  конференції,
присвяченій  25-річчю  територіального  відділення.  Підготовлено  збірки
«Поради  юним  дослідникам.  Хіміко-біологічний  профіль»  -  методичні
рекомендації  щодо  написання  науково-дослідницьких  робіт  МАН»,
«Співпраця  з  громадськими  об’єднаннями  –  запорука  формування
екологічної культури вихованців позашкільного закладу» в збірку матеріалів
Всеукраїнського семінару-наради «Новації позашкільної освіти – 2016».



В  Івано-Франківському  обласному  еколого-натуралістичному
центрі учнівської молоді протягом звітного року випущено ряд методичних
вісників керівників гуртків, серед яких: І.Заячук «Зимовий букет», І.Левицька
«Визначення  Са,  Мg  у  досліджуваних  розчинах»,  І.Кухар  «Килимки-
гобелени-2».

У закладів випускаються методичні вісники із напрацювань керівників
гуртків  та  зав  відділеннями  на  допомогу  педагогам-позашкільникам.
Створено чимало методичних буклетів для методичного кабінету. Із метою
формування  позитивної  громадської  думки  про  його  роботу  друкуються
матеріали про діяльність закладу на сторінках місцевих газет. В наступному
році  планується продовжити випуск Методичного вісника та  удосконалити
роботу з медіа простором. 

Педагогами КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
 постійно  ведеться  наповнення  контентом  рубрик  Web-сайт  департаменту
освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та КЗ КОР «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини».  Розміщено 36 матеріалів.

Підготовлено  низку  методичних  матеріалів  до  інформаційно-
методичного  збірника  Департаменту  освіти  і  науки  Київської  обласної
державної  адміністрації  та  Академії  неперервної  освіти.  Поповнено
багатофункціональну медіатеку КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва
Київщини» матеріалами з досвіду роботи педагогів-позашкільників.
  Надруковано черговий випуск інформаційної газети про діяльність КЗ КОР
«Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини».  Видано  методичні
рекомендації  щодо  проведення  Всеукраїнського  експедиційно-польового
збору команд юних зоологів. У періодичних виданнях області надруковано 26
статей. Підготовлено та розміщено 36 матеріалів.

З метою підвищення якості позашкільної освіти, поліпшення її науково-
методичного  забезпечення,  розвитку  творчого  потенціалу,  поширення
передового  педагогічного  досвіду  у  2016  році  методичними  працівниками
Кіровоградського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді були видані методичні рекомендації та посібники:

 «Соціальне  партнерство  позашкільного  начального  закладу»
(Химчак Г.Т); «Оцінка якості питної води»(Ткаченко Р. П.);

-  «Національно-патріотичне  виховання  підлітків  в  умовах
позашкільного навчального закладу» (Дахно І.П.);

    -  «Співпраця  педагогів  та  батьків  у  вихованні  сучасного
підростаючого покоління» (Масина О.М.);

   -  «Орнітофауна  Кіровоградської  області  на  межі  тисячоліть»
(Шевцов А.О.);

- «Особистісно зорієнтоване навчання і виховання школярів у системі
позашкільної освіти» (Кротенко О.М.)

У 2016 році  тези статей педагогічних працівників ОЦЕНТУМ було
розміщено на сайті КНТУ в електронній збірці матеріалів за результатами ІІ
регіональної  науково-практичної  конференції  «Екологічні  проблеми
сучасності та шляхи їх вирішення». 



З  метою  підвищення  якості  позашкільної  освіти  з  еколого-
натуралістичного напряму, поліпшення її науково-методичного забезпечення,
розвитку  творчого  потенціалу  педагогів,  поширення  передового
педагогічного  досвіду  КЗ  «Львівський  обласний  центр  екологом-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді» у  звітному  2016  році
підготував 16 електронних збірок матеріалів.
Вийшли друком

Вісник  ЛОЦЕНТУМ  №17 «Зелені  оази  Львівщини» (за  матеріалами
обласного  огляду-конкурсу  на  краще  зовнішнє  озеленення  територій
навчальних закладів області), де вміщені інформаційно-методичні матеріали
щодо  сучасного  озеленення  пришкільних  територій,  наведені  приклади
функціонального  зонування  території  навчального  закладу,  що  сприяє
якісному  виконанню  освітньо-пізнавальних,  еколого-просвітницьких,
природоохоронних  завдань  та  завдань  естетичного  виховання  дітей  і
учнівської молоді; подані загальні принципи створення шкільного дендрарію;
схеми  облаштування  квітників,  альпінарію,  клумб,  рабаток  тощо;  на  12
кольорових  вкладках  –  світлини  з  озеленення  пришкільних  територій
учасників обласного огляду-конкурс та приклади облаштування декоративних
квітників  і  рокаріїв,  створення  декоративних  композицій  з  дерев  та
чагарників; 

Тематичний  календар  на  2017  рік  за  матеріалами  обласного  огляду-
конкурсу  на  краще  зовнішнє  озеленення  територій  навчальних  закладів
області та переліком  екологічних дат 2017 року.

Педагогічними  працівниками  Миколаївського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді підготовлено  та  поширено:
програми  гуртків  еколого-натуралістичного  напрямку-4;  методичні
рекомендації  щодо проведення  гурткових занять-1;  методичні  рекомендації
щодо підготовки науково-дослідницьких робіт-1; методичні посібники-20.

Підготовлені та видані методичні посібники
«Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків», 
«Методика проведення дидактичної гри як засобу пізнавальної діяльності у
 гуртку «Основи біології»», «Екологічні ігри для молодших школярів», 
«Розробки занять з еколого-натуралістичного напрямку», 
«Методичні рекомендації щодо організації та проведення екскурсій в 
природу».

Для  еколого-натуралістичного  підрозділу  Одеського  обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та  виховання 2016  рік
виявився дуже плідним з точки зору видавничої діяльності.

Співробітники  еколого-натуралістичного  підрозділу  через  проект
«Молода  громада»  профінансували  вихід  у  світ  збірки  «Цікава  ботаніка.
Зошит для занять  гуртка «Юні  ботаніки»  Бєлової  В.  А.,  керівника гуртків
Подільської міської станція юних натуралістів. Збірник був розповсюджений
серед учасників Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних
екологів і натуралістів 14 областей України. У 2016 році вийшли друком:



- «Робочий зошит Учасника Всеукраїнського експедиційно-польового збору
команд юних екологів», який здійснив колектив авторів;
-  книга «Дерева Одеси», над якою працював колектив педагогів Одеського
обласного гуманітарного центра  позашкільної освіти та виховання.

У  2016  році  комунальним  закладом  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради було підготовлено до друку і випущено 4 випуски
Екологічного  вісника: «Професійна  орієнтація  –  обгрунтована  система
допомоги гуртківцям у виборі професії відповідно до здібностей нахилів та
сучасного ринку праці», „Конспекти занять гуртків еколого-натуралістичного
напряму»,  «Методичні  рекомендації  щодо  організації  навчально-виховного
процесу  в  позашкільному  навчальному  закладі  еколого-натуралістичному
напряму»;  «Навчальні  програми  з  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного  напряму».  Збірник  містить  навчальні  програми  гуртків
еколого-натуралістичного напряму, видані в 2016 році.

На Всеукраїнський  конкурс  науково-методичних  розробок  з  еколого-
натуралістичного напряму позашкільної  освіти  у 2016р.  було надіслано 12
творчих  доробків  за  напрямами:  навчальні  програми  гуртків  та  інших
творчих  об’єднань  (6  програм);  методичні  рекомендації   та   навчально-
методичні   посібники  з  організації  науково-дослідницької  та  еколого-
природоохоронної діяльності в навчальних закладах різного типу для учнів
різних вікових категорій (4 роботи); проекти,  сценарії  масових  заходів  для
учнів  із  еколого-натуралістичного  напряму позашкільної освіти (2 роботи).

Протягом  2016  року  педагогічними  працівниками  закладу  були
надруковані 12 статтей у збірниках науково-практичних конференцій. 

Методичним  відділом  здійснюється  редагування  і  тиражування
роздаткових  матеріалів,  матеріалів  для  науково-практичних  конференцій,
круглих  столів,  семінарів,  які  проводить  Станція,  випускається  продукція
рекламного характеру, що сприяє формуванню позитивного іміджу закладу.

Видавнича  робота  –  одна  із  форм методичної  діяльності  Сумського
обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
Протягом  звітного  періоду  на  допомогу  вчителям  природничих  дисциплін
загальноосвітніх  навчальних  закладів,  педагогам  позашкільних  навчальних
закладів методичною службою СОЦПО та РТМ підготовлено:

інструктивно - методичні матеріали:
- методичні рекомендації щодо організації роботи позашкільних навчальних

закладів  Сумщини  у  2016-2017  навчальному  році  за  еколого-
натуралістичним напрямом;

- збірник положень про проведення обласних масових заходів з учнівською
молоддю  у  2016-2017  навчальному  році  за  еколого-натуралістичним
напрямом;

- циклограма  діяльності  позашкільних  навчальних  закладів  у  2016-2017
навчальному році;

- звітно-інформаційні матеріали позашкільного навчального закладу (форми,
зразки, терміни подання);

науково-методичні видання:



- інформаційно-методичний  збірник  «Позашкільна  освіта  Сумщини:
регіональний аспект». Випуски 1 і 2, 2016;

- робочий  зошит  «Дослідження  довкілля  за  Міжнародною  науково-
освітньою програмою GLOBE»;

- методичний посібник «Сучасні підходи до організації роботи позашкільних
навчальних закладів»;

- методичні  рекомендації  щодо  організації  роботи  творчого  об’єднання
позашкільного навчального закладу «Флористичні барви»;

інформаційно-просвітницькі видання:
- інформаційно-статистичний  збірник  «Діяльність  Сумського  обласного

центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю»;
- буклет  «Сумський  обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з

талановитою молоддю – територія успіху дітей та учнівської молоді».
Зразки  видавничої  продукції  2016  року  представлено  на  заочні

Позашкільні  педагогічні  читання  (Всеукраїнську  виставку  видавничої
продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму).

Протягом року педагогами Херсонського Центру продовжено роботу з
розробки та видання друкованої продукції. Готується:

-  робочий  зошит-путівник  «Унікальний  світ  Чорноморського
біосферного заповідника»;

-  словник  термінів  та  понять  дослідно-експериментальної  роботи  за
темою: «Екологізація дослідницької діяльності учнівської молоді у взаємодії
позашкільного  навчального  закладу  із  об’єктами  природно-заповідного
фонду»; 

- робочий зошит-путівник «Унікальний світ Олешківських пісків»;
- навчальний  посібник  «Робочий  зошит  для  занять  гуртка  «Основи

біології».
Протягом  2016  року  педагогічними  працівниками  Тернопільського

обласного  центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
створені 40 найменувань інструктивно-методичних матеріалів та методичних
рекомендацій,  які  випущені  протягом  2016  р.  Методичні  посібники
«Використання  інноваційних  технологій  у  виховній  роботі  позашкільного
навчального закладу як засіб розвитку громадянської компетентності» (автор
Сворінь  Н.В.),  «Виховання  учнівської  молоді  на  традиціях  українського
народу» (автор Михайлиця І.П.), «Звичаї, обряди та традиції зимових свят»
(автор Дулеба У.В.), «Народні ігри та розваги для молодших школярів» (автор
Демків У.Я.) Видання призначені для керівників гуртків, вчителів початкової
школи.

Багато уваги КЗ «Харківський  обласний палац дитячої та юнацької
творчості» приділялося видавничій діяльності, а саме: підготовлено до друку
та видано план-сітку обласних масових заходів з учнівською молоддю на І та
ІІ  семестри  2016/2017  н.р.;  буклети,  програми  проведення  обласних
семінарів,  20  інформаційно-методичних  рекомендацій  у  друкованому  та
електронному  вигляді  для  заступників  директорів,  методистів,  керівників
гуртків,  культорганізаторів  позашкільних  навчальних  закладів  Харківської



області,  координаторів  лідерів  учнівського  самоврядування,  а  саме: стаття
«Валеологізація  фізкультурної  освіти  учнівської  молоді»  //  Вісник
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Педагогічні
науки)  № 4 (301) травень 2016, Кабацька О.В.; стаття «Влияние общения в
социальных сетях на здоровье подростков»  (м. Київ,  2016),  Кабацька О.В.;
стаття «Практическое  применение  ноосферной  методики  преподавания  в
общеобразовательной  школе» (журнал  «Вісник післядипломної  освіти»  (м.
Київ),  Кабацька  О.В.; стаття  «Сучасні  вимоги  до  формування  естетичного
сприйняття майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення
художньо-графічних  дисциплін»  (м.  Хмельницький,  2016),  Лісунова  Л.В.;
стаття «Формування культури здоров'я  молоді  на заняттях гуртка «Здорові
традиції українського народу» (м. Дрогобич, журнал «Валеологія: сучасний
стан,  напрямки  та  перспективи  розвитку»,  2016),  Набока  І.Є.,  методист;
збірку матеріалів до 90-річчя юннатівського руху на Україні з досвіду роботи
педагогічних  колективів  України  щодо  впровадження  інновацій  з  еколого-
натуралістичного напряму «Новації позашкілля»; «Лісовичок» (інформаційні,
методичні,  практичні  матеріали); «Літо-2016»  (інформаційні,  методичні,
практичні матеріали). 

акціях, операціях.

Педагогічні працівники комунального закладу «Чернігівська обласна
станція  юних  натуралістів» розробили  та  видали  такі  інструктивно-
методичні матеріали в електронному вигляді:

- збірку сценаріїв масових заходів «Національно-патріотичне виховання
засобами еколого-натуралістичної освіти»; 

- методичні  рекомендації  для  вчителів  біології  та  географії  «Основні
напрями досліджень за програмою Globe»; 

- тези  науково-дослідницьких  робіт  учасників  обласного  конкурсу
дослідницько-експериментальних  робіт  із  природознавства  «Юний
дослідник»; 

У 2016 році педагогічні працівники КЗ «Черкаський обласний центр
роботи  з  обдарованими  дітьми» підготували  40  методичних  розробок  та
рекомендацій  з  питань організації  та  проведення  позакласної  та  позашкільної
еколого-натуралістичної  роботи  з  учнями  в  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних закладах. Серед них:

- Методика викладання екології в початковій школі;
- Методика проведення екологічних екскурсій;
- Екологічне виховання в дитячому садочку;
- Оптимізація озеленення території навчальних закладів;
- Ландшафтний дизайн.

Поряд з методичними рекомендаціями - 20 методичних розробок з
питань  організації  масових  еколого-натуралістичних  заходів  з
школярами.



- тези  науково-дослідницьких  робіт  учасників  обласного  конкурсу
винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів   еколого-
натуралістичного напряму..

Крім того, педагогами станції розроблено 34 методичні рекомендації,  38
методичних  розробок,  13  сценаріїв,  7  статей,  368  інформацій,  47
інструктивно-методичних листів та порад, буклети.

Комунальний  заклад  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» за звітний рік працював над
удосконаленням  навчально-виховного  процесу,  запроваджував  сучасні
інноваційні  технології  та  засоби  навчання.  Педагогами Центру розроблено
ряд методичних, дидактичних матеріалів, надруковано статті та підготовлено
до  друку  (на  електронних  носіях):  методичні  листи  –  29,  методичні
рекомендації  – 8,  методичні збірки – 6,  пам’ятки – 15,  робочі  зошити – 1,
посібники – 3,  положення – 6,  навчальні  програми – 7 та  інші  матеріали.
Усього 100 найменувань.
         Отже, впродовж 2016 року обласні позашкільні навчальні  заклади
еколого-натуралістичного  напряму  готували  до  друку  навчально-методичні
посібники,  збірники  сценаріїв,  методичні  рекомендації,  науково-популярні
видання для дітей, дидактичні матеріали для проведення гурткових занять.
Частина  позашкільних  навчальних  закладів  свої  методичні  доробки
розміщують на електронних носіях.

ІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАСОБАМИ 
МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Профільні заходи
Вінницька область

Відділом  інформаційно-методичної  роботи  значна  робота  проводилась  по
здійсненню  методичного  супроводу  участі  в  обласних  та  Всеукраїнських
конкурсах, оглядах, виставках, науково-практичних конференціях, трудових

Належний методичний супровід сприяв перемозі Вінницької обласної станції
юних натуралістів у:

- VII  Міжнародній виставці  «Сучасні  заклади  освіти  –  2016 року»  (Золота
медаль, Диплом Лідера освіти);

- Всеукраїнському  конкурсі  УВБ,  трудових  та  аграрних  об’єднань
старшокласників (І місце);

- Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв (ІІІ місце);
- Всеукраїнському конкурсі екологічних агітбригад та агітколективів (призове

місце в номінації);
- Всеукраїнському  конкурсі  експериментально-дослідницьких  робіт  із

природознавства та біології (9-11 років) (ІІ місце);
- Всеукраїнському конкурсі «Квітуча Україна» (І-ІІІ місця);
- Фінальному етапі  Всеукраїнського конкурсу «Мистецтво аквадизайну»  (ІІ

місце);
- Всеукраїнському конкурсі юних флористів;



- Всеукраїнському  конкурсі  науково-дослідницьких  робіт  з  біології  (7-9
класи) (ІІ-ІІІ місця);

- Всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
(15 переможців); 

- Всеукраїнському конкурсі «В об’єктиві натураліста» (І-ІІІ місця);
- Всеукраїнські конкурси юних золів та тваринників, «День зустрічі птахів»,

«Зоологічна галерея», «Птах року», «Годівничка» (І-ІІІ місця);
- Всеукраїнському конкурсі «Дивовижна теплиця» (І-ІІІ місця);
- Всеукраїнських конкурсах «Парад квітів біля школи», «Галерея кімнатних

рослин» (І-ІІІ місця);
- Всеукраїнському конкурсі юних флористів та фітодизайну (І-ІІІ місця);
- Всеукраїнському конкурсі-огляді шкільних НДЗД (І-ІІІ місця);
- Участь у Всеукраїнській природничій школі (І-ІІІ місця);
- Всеукраїнському  біологічному  форумі  учнівської  та  студентської  молоді

«Діти природи» (І місце);
- Всеукраїнській акції «Ліси для нащадків» (І-ІІ місця);
- Всеукраїнському конкурсі «Вчимося за повідувати» (ІІ місце);
- Всеукраїнському конкурсі «Парки – легені міст і сіл» (І місце);
- Національному етапі ІХ Міжнародного екологічного конкурсу (І-ІІІ місця);
- Переможці Всеукраїнської акції «День юного натураліста»;
- Всеукраїнському поході «Біощит» (ІІ-ІІІ місце);
- Всеукраїнському конкурсі видавничої продукції (підсумок – січень 2016 р.)

– І місце;
- Всеукраїнському  конкурсі  методичних  розробок  та  віртуальних  ресурсів

(підсумок – січень 2016 р.) – ІІ місце;
- Всеукраїнському  біологічному  форумі  студентської  та  учнівської  молоді

«Дотик природи».
Волинська область

Відділи біології та організаційно-масової роботи організовують та проводять
обласні та Всеукраїнські заходи:  

- зліт шкільних лісництв; 
- тематичні  конкурси   екологічних   агітбригад:   «Природа  навколо

нас», «Первоцвіти просять захисту»;
- акції:  «Птах  року»,  «Годівничка»,  «День  Землі»,  «Збережемо  життя

ялинці», «Великий зимовий облік птахів»;
- трудові  акції:  «Парад  квітів»,  «Дослідницький  марафон»,  «Ліси  для

нащадків»;
- обласні   виставки:  «Природа  і  фантазія»,  «Природа  навколо  нас»,

«Новорічна композиція»;
Дніпропетровька область

З  метою  сприяння  модернізації  змісту  науково-дослідницької,  пошукової,
експериментальної  та  практичної  діяльності  учнівської  молоді,  впровадження
інноваційно-освітніх  методів  і  технологій  у  навчальних  закладах  КЗО
«ОЕНЦДУМ» в 2015-2016 навчальному році була проведена потужна робота щодо
підготовки та організації участі дітей та учнівської молоді в 7 всеукраїнських та 6



міжнародних конкурсах наукових проектів еколого - природничого напряму, які
проводились  під  керівництвом  Міністерства  освіти  і  науки  України  та
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

У  зазначених  вище  заходах  від  Дніпропетровської  області  взяли  участь  
88  учнів,  із  них  40  посіли  призові  місця.  Це  юннати  та  обдарована  молодь
загальноосвітніх та позашкільних закладів із міст: Дніпро, Кам’янського, Кривого
Рогу, Марганця, Нікополя та Дніпровського, Томаківського районів. 

У  конкурсах:  «Балтійський  науково-інженерний  конкурс»,  «XХ Білоруська
конференція учнів», ІV Міжнародний форум IFSES 2016 (International Forum for
Science  and  Engineering  Students),  Міжнародний  конкурс  екологічних  проектів
учнів  «Genius  Olympiade  –  2016»  взяли  участь  7  учнів,  з  них  6  стали
переможцями. 

За 2016 рік КЗО «ОЕНЦДУМ» були проведені численні масові заходи, серед
яких: 

- обласний  етап  Всеукраїнської  акції  «День  натураліста».  В
обласному етапі Акції взяли участь заклади освіти з міст: Дніпра, Кривого Рогу,
Павлограда, Жовті Води, Марганця, Кам’янського, Першотравенська та районів
Апостолівського,  Васильківського,  Верхньодніпровського,  Дніпровського,
Криничанського,  Нікопольського,  Новомосковського,  Павлоградського,
Солонянського,  Софіївського,  Синельниківського,  Петропавлівського,
Покровського,  Томаківського,  Царичанського,   Широківського.  До  журі  було
надано  45  творчих  звітів,  аналізуючи  які  можна  зробити  висновок,  що  всі
учасники Акції підійшли творчо і різнопланово до її проведення.

- обласний  етап  Всеукраїнського  конкурсу  колективів  екологічної
просвіти «Земля – наш спільний дім» у зональному відбірковому турі взяли участь
36 колективів майже з усіх міст та районів області;

- обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві
натураліста». На розгляд журі було надано 38 творчих робіт з 4 міст та 9 районів
області  а  саме:  мм.  Дніпра,  Кам’янського,  Кривого  Рогу,  Марганця,
Васильківського,  Дніпровського,  Магдалинівського,  Новомосковського,
Павлоградського,  Синельниківського,  Софіївського,  Царичанського,
Широківського  районів;

- обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край – моя
земля». Учасниками заходу стали 84 вихованці позашкільних профільних закладів
освіти  області,  учні  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  які  є  переможцями
районних,  міських  масових  еколого-натуралістичних  заходів  з 8  міст:  Дніпро,
Кам’янського,  Жовті  Води,  Кривого  Рогу,  Марганцю,  Нікополя,  Павлограда,
Синельникового,  14  районів:  Апостолівського,  Васильківського,
Верхньодніпровського,  Дніпровського,  Криворізького,  Криничанського,
Магдалинівського, Межівського, Нікопольського, Павлоградського, Покровського,
Синельниківського,  Солонянського,  Томаківського,  Царичанського,
Широківського та Вербківської сільської ради.

Донецька область
Учнівська  молодь  Донецької  області  у  2016  році  взяли  участь  у  7

Міжнародних  заходах,  42 всеукраїнських,  28  обласних  конкурсах,  акціях,



виставках та 170 виховних заходах, які проходили на базі еколого-натуралістичних
позашкільних закладах області.

У 2016  році  учнівська  молодь  Донеччини взяла  участь  в  8  Міжнародних
заходах  еколого-натуралістичної  спрямованості.  В  них  взяли  участь  і  стали
призерами 58 учнів області, це на 47 учнів більше, в порівнянні з минулим  роком
(11 дітей). Збільшилась і кількість учасників міжнародних заходів серед районних
еколого-натуралістичних  центрів.  Всього  прийняло  участь  в  цих  заходах  в
звітному році 205 дітей. Популярним серед дітей та юнацтва області став конкурс
валеологічної спрямованості  «Смачно, корисно, барвисто».

Протягом року юннати Донецької області приймали участь та неодноразово
були  переможцями  і  призерами  Всеукраїнських  конкурсів.  В  2016  році  у
всеукраїнських заходах прийняли участь 5831 учнів, це на 3 тисячі більше ніж в
минулому році (в порівняні в 2015 р.- 2797 чол.). Найшвидше це пов’язано з тим,
що  в  звітному  році  поліпшилась  ситуація  щодо  координації  та  організації
заохочення учнів до участі в міжнародних заходах завдяки  відновленню роботи
ДОЕНЦ  в  освітньому  просторі  Донеччини.  Серед  популярних  в  області  стали
Всеукраїнська  інтернет-олімпіда   «Крок  до  знань»,  виставки  «Український
сувенір» та «Новорічна композиція».

В  2016  році  Донецький  обласний  еколого-натуралістичний  центр  провів
плідну  роботу  з  організації  та  проведення  32  регіональних  (обласних)  заходів:
конкурсів,  науково-практичних конференцій, акцій, виставок та вікторин. В них
прийняли участь  21372  учнів з міст та районів Донецької області, та 1242 стали
переможцями.  Найбільш  популярними  серед  вихованців  та  учнів  області  були
природоохоронна  акція  «Збережимо  первоцвіти»  (4600  учнів),  «Інтернет-
вікторина «Знай, люби, бережи!» (380), конкурс «Весняні барви» (1450),відкрита
обласна інтернет-вікторина «Квіти-символи України» (219).

Житомирська область
На базі Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості

учнівської молоді працює Рада юннатів. Щорічно впродовж навчального року  з
ініціативи та за участю юннатів проводиться низка заходів:

- обласні очно-заочні конкурси та акції на краще зовнішнє і  внутрішнє
озеленення навчальних закладів «Веселкою квітне рідне Полісся», «Моє квітуче
Полісся», «Вивчаємо  рослинний світ Житомирщини»;  

- обласний етап Всеукраїнської акції  «День натураліста», 
- освітні  проекти,  спрямовані  на  формування  здорового  способу

життя:«Обери  здоров’я  –  обери  життя»,  «Здоровий  спосіб  життя  –  запорука
захищеності від СНІДу», «Будь впевненим у собі та дій правильно»;

- обласна науково-практична конференція «Пріоритети екологічної освіти
і виховання в умовах сталого розвитку»;

- обласний конкурс-огляд колективів екологічної просвіти «Земля – наш
спільний дім»;

- обласний етап Всеукраїнського фестивалю «Україна –сад»;
- обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик»;
- обласний  етап  Всеукраїнського  фестивалю  «Скарбниця  народної

духовності»;



- обласний етап Всеукраїнської новорічно - різдвяної виставки «Новорічна
композиція»;

- обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір»;
- обласні  етапи  Всеукраїнського  юнацького  фестивалю  «В  об’єктиві

натураліста»  та Всеукраїнського конкурсу  «Моя країна -  Україно!»;
- обласні етапи всеукраїнських природоохоронних та трудових акцій;
- І етап Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт

учнів-членів МАН;
- обласний конкурс на кращу екологічну стежку;
- обласний зліт шкільних лісництв;
- обласний конкурс на кращу навчально-дослідну земельну ділянку;
- обласні етапи очно-заочних конкурсів та акцій: «Globe Program», «Птах
року», «День Землі», «День Довкілля», «Юний генетик і селекціонер», «Ліси

для  нащадків»,  «Парки  –  легені  міст  і  сіл»,  «Галерея  кімнатних  рослин»,
«Біощит»,  «Географічний майданчик  в дії»,  «Зоологічна галерея»,  «Вчимося  за
повідувати»,  «Годівничка»,  «До  чистих  джерел»,  «Юннатівський  зеленбуд»,
«Плекаємо  сад»,  «Парад  квітів  біля  школи»,  «Дослідницький  марафон»,
«Кролик»;

- обласний  етап  Всеукраїнської  дитячо-  юнацької  еколого-патріотичної
гри «Паросток».

У  Житомирському  обласному  центрі  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  з  13  по  23  грудня  2016  року  відбувся  обласний  етап
Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція».

На  виставку  було  представлено  90  індивідуальних  та  колективних  робіт.
Учасниками  виставки  стали  130  учнів  та  вихованці  загальноосвітніх  і
позашкільних закладів з 13 районів та міст області.

Юннати  Житомирщини  -  активні  учасники  та  переможці  міжнародних
всеукраїнських та обласних  масових еколого-натуралістичних заходів. 

Впродовж 2016  року  більше  5,5  тис.  школярів  області  взяли  участь  у
масових  заходах  еколого-натуралістичного спрямування.  З  них близько 1,7
тис.  стали призерами обласних етапів,  а 145 – переможцями міжнародного
та всеукраїнського рівнів.

Закарпатська область
10  жовтня  проведений  заочно  обласний  етап  Всеукраїнського  фестивалю

«Українська  паляниця»,  в  якому  взяли  участь  4  райони  нашої  області  –
Тячівський,  Виноградівський,  Міжгірський  та  Хустський.  Переможці  –  юннати
Тячівського райЕНЦ, взяли участь у Всеукраїнському фестивалі в м. Київ, НЕНЦ.

На базі ЗОЕНЦ з 10 грудня 2015 р. до 20 січня 2016 року проведено виставки
«Новорічна композиція» та «Український сувенір». 

На виставку було представлено 350 робіт із 12 районів області, ЗОЕНЦ
та  філій,  а  це  -  новорічно-різдвяні  композиції,  вироби з  природного матеріалу,
тіста,  глини,  гіпсу, тканини,  паперу, дерева,  лози.  Зразки традиційних іграшок,
вишивки,   в’язання спицями та гачком і ін.



Відділом  було  проведено  21  масово-виховний  захід,  якими  було  охоплено
1001 юннат, під час проведення екскурсій в ЗОЕНЦ охоплено понад 500 учасників
навчально-виховного процесу області.

Виноградівський райЕНЦ розпочав навчальний рік з  Дня відкритих дверей,
на  які  запрошуються  вихованці  та  їх  батьки.  Керівники  гуртків  разом  з
вихованцями  підготували  цікаві  презентації  про  роботу  своїх  гуртків,  а  також
провели екскурсію до мешканців живого куточка, відповіли на численні запитання
гостей. Святковий настрій створили ігри на знайомство.

З  метою  пропаганди  серед  молоді  бережливого  ставлення  до  природи,
розвитку  творчої  ініціативи  та  пізнавальної  діяльності  молоді,  формуванню
практичних  умінь  та  навичок  учнів  по  виготовленню  новорічно-різдвяних
композицій, які символізують та відображають новорічно-різдвяну флористику в
екоцентрі  проводилась  новорічно-різдвяна  виставка  «Новорічна  композиція».  

На  обласному етапі новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція” та
виставки-конкурсу  «Український  сувенір» були  надіслані  роботи  гуртківців.
Грамотами  ЗОЕНЦ  за  кращі  роботи  нагороджено  двоє  вихованців
Виноградівського  райЕНЦ.  На  Всеукраїнському  етапі  вищезгаданого  конкурсу
Грамотами НЕНЦ за перемогу нагороджено 12 вихованців екоцентру.

Організаційно-масова робота екологічного центру висвітлювалась в пресі  та
на місцевому телебаченні.

Участь у масових заходах виявляла творчий досвід дитини, її уявлення про
навколишній світ, сприяла вихованню дисциплінованості,  колективізму, дружби,
товариськості. 

У Тячівському райЕНЦ з учнівською молоддю району проведено  2 учнівські
конференції: 

- з метою національно-патріотичного виховання «Україна – наш спільний
дім», в якій прийняло участь 45 гуртківців Тячівського рай ЕНЦ

- «Вчимось заповідувати» нагородження кращих гуртківців за підсумками
участі  в  районних,  обласних  та  Всеукраїнських  конкурсах,  де  нагороджено
77 юннатів.

- Засідання  круглого столу  «Моя Батьківщина –Україна»,  згідно  плану
проведення  заходів  з  національно-патріотичного  виховання,  з  юннатами
середнього шкільного віку на базі Тячівської ЗОШ І-ІІІ ст. №3.

Аналізуючи роботу відділу організаційно-масової роботи протягом 2015-2016
навчального року згідно плану роботи з юннатами проведено наступні  заходи:

- районна виставка «Творчість юних тобі, Україно».
В даній виставці  прийняли участь  104 учні  різних вікових категорій  із  23

навчальних загальноосвітніх закладів району та 35 творчих учнівських об’єднань
Тячівського рай ЕНЦ. 

За  підсумками  районної  виставки  41  гуртківець  нагороджений  грамотами
управління освіти Тячівської РДА.

-  районна  виставка  творчих  учнівських  робіт  «Новорічна  композиція»  в
рамках  Всеукраїнської  природоохоронної  акції  «Збережи ялинку».  На  виставку
представлені  265  творчих  учнівських  робіт.  Грамотами  управління  освіти
Тячівської РДА за підсумками районного етапу нагороджено 77 учнів навчальних



закладів  району, 28  робіт переможців  та  призерів  направлені  на  Всеукраїнську
виставку в НЕНЦ м.Києва, за підсумками якої переможцями стали - 16 учнів, які
нагороджені Грамотами НЕНЦ, 13 - отримали Подяки НЕНЦ.

Юннатами та педагогами Тячівського рай ЕНЦ у 2015-2016 навчальному році
взято  участь  у  наступних  обласних  та  Всеукраїнських  профільних  масових
заходах:

 Всеукраїнській  акції  «День  юного  натураліста»  –   у  НЕНЦ  м.  Київ
подана розробка масового натуралістичного заходу «Посвята в юннати» (керівник
– Ковач Світлана Миколаївна);

- всеукраїнському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної
гри  «Паросток»  –  надіслано  літопис  Тячівського  рай  ЕНЦ.  За  підсумками,
Тячівський рай ЕНЦ визнано переможцем;

 всеукраїнському  етапі  Всеукраїнського  заочного  конкурсу  робіт  юних
фотоаматорів «Моя країна – Україна». Кількість учасників – 7;

У Хустській райСЮН у районних етапах: Всеукраїнської акції «День юного
натураліста» прийняли участь вихованці 73 гуртків із 19-ти шкіл району; виставки
«Новорічна композиція» та «Український сувенір»,  125 композицій - 155 учнів.
Щорічно  вихованці  гуртків  Хустської  філії  «Нарцис»  є  учасниками  та
переможцями Всеукраїнських, обласних конкурсів, акцій:

-  до  90-річчя  юннатівського  руху  в  Україні  за  активну  участь  у
природоохоронній роботі подяками З0ЕНЦ нагороджено 10 вихованців філії;

-  за  активну  участь  у  фестивалі  «Золотий  нарцис»  грамотами  ЗОЕНЦ  –
8 учнів;

- у конкурсі «Воскресни, писанко!»: І місце – 3 вихованців (Романій М.М.); ІІ
місце – 2 вихованців, (Буковецька Н.В.), 2 вихованців (Фляшко В.В.); ІІІ місце – 3
вихованців (Романій М.М.),2 вихованців (Буковецька Н.В.), 2 вихованців (Фляшко
В.В.)

Запорізька область
Щорічно  майже  11  тисяч  старшокласників  навчальних  закладів  області  -

постійні учасники обласних та  міських свят юних натуралістів, фестивалів юних
екологів,  науково-практичних  конференцій,  Всеукраїнських  конкурсів,  акцій,
проектів.

Для  виявлення  обдарованої  молоді,  підвищення  рівня  її  екологічної
свідомості та залучення до дослідницької роботи щорічно Центром проводиться
обласний заочний конкурс наукових рефератів щороку різної тематики.

Протягом року вихованці закладу приймали участь в таких заходах:
- Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників;
- Всеукраїнський конкурс «Intel Еко-Україна 2016»;
- Фінал  Національного  туру  Міжнародного  конкурсу  Молодіжних

проектів з енергоефективності «Енергія і середовище»;
- Всеукраїнський форум юних екологів України;
- Х Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів;
- Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних зоологів;



- V Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків;
- Всеукраїнський  зліт  учнівських  виробничих  бригад  та  трудових

об’єднань;
- Всеукраїнський фестиваль «Україна сад»;
- Всеукраїнський форум учнівської та студентської молоді «Дотик 

природи»-2016;
Івано-Франківська область

У Центрі за 2016 рік було організовано та проведено наступні масові заходи:
- всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста»

У  звітному  році  Івано-Франківщина  приймала  гостей  з  усієї  України  на
Всеукраїнський  Фестиваль.  Форум  відбувся  18  –  20  травня  2016  року  у  смт.
Делятин  Надвірнянського  району  за  темою  «Збереження  та  раціональне
використання земельних ресурсів  України».  Ця зустріч  зібрала творчих дітей –
переможців обласних етапів з 19 областей України, всього 85 учасників;

- обласний  етап  Всеукраїнської  акції  «Годівничка»  всього   надійшло  112
робіт. Обласне журі заходу відібрало 26 кращих робіт переможців обласного етапу
для участі  у Всеукраїнській акції.  З них, 6 переможців нагороджені  Грамотами
НЕНЦ, що показали найкращі результати у виконанні завдань акції;

- обласний  етап  Всеукраїнської  акції  «День  зустрічі  птахів»  Для  участі  у
Всеукраїнському етапі заходу було відправлено 29 робіт – переможці обласного
етапу. З них, 10 учасників акції – переможці, що показали найкращі результати у
різних номінаціях,  нагороджені  Грамотами НЕНЦ.

- обласний  етап  Всеукраїнської  акції  «День  юного  натураліста»  Понад
12000 учасників – ось результат залучення учнівської молоді області у заході. На
розгляд журі НЕНЦ від нашої області було відправлено 15 робіт-переможців;

- обласний етап Всеукраїнського конкурсу школярів  та учнівської  молоді
«Вчимося заповідувати – 2016» Підсумковим наказом департаменту освіти, науки
та  молодіжної  політики  ОДА  було  нагороджено  10  переможців.  На
Всеукраїнському етапі нагороджено: ІІ місце (1), ІІІ місце (1);

- обласний етап Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу «Біощит
– 2016» Відповідно до наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики
ОДА  грамотами  нагороджено  7  переможців.  Роботи  відправлені  на
Всеукраїнський етап походу в НЕНЦ, де нагороджено: І місце (1), ІІ місце (1), ІІІ
місце (1);

- обласний етап Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року - 2016».
Всього на обласний етап конкурсу надійшло 68 робіт із різних регіонів області.
Відповідно до наказу департаменту освіти,  науки та молодіжної  політики ОДА
грамотами  нагороджено  29  переможців,  роботи  яких  відправлені  на
Всеукраїнський етап акції в НЕНЦ, де нагороджено: І місце (2), ІІ місце (2), ІІІ
місце (2);

- обласний  етап  Всеукраїнської  виставки-конкурсу  «Новорічна
композиція».

Київська область
Протягом звітного періоду були проведені такі заходи:



1.  Заходи  з  талановитою  та  обдарованою  учнівською  молоддю  на  базі
Всеукраїнського профільного табору «Юннат» (очно, м. Київ):

 - збори лідерів Дитячого екологічного парламенту;
 - зліт юних дослідників-природознавців;
 -  фестиваль  патріотичних  дій  для  переможців  Всеукраїнської  дитячо-

юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток»;
2. Всеукраїнська акція «День натураліста» (заочно, регіони)
3. Конкурс з флористики та фітодизайну «Квіткові килими» (очно, м. Київ)
4.  Всеукраїнський  зліт  учнівських  виробничих  бригад,  трудових  аграрних

об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
(м. Запоріжжя)
5.  Зліт  учнівських  лісництв  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних

закладів (очно, Житомирська область)
6. Всеукраїнська виставка творчості юних натуралістів України (очно, 
м. Київ)
7. Форум учнівських трудових об’єднань (очно, «Молода гвардія»)
8. Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад» (очно, м. Київ)
9.  Всеукраїнський  біологічний  форум  учнівської  та  студентської  молоді

«Дотик природи» (очно, м. Київ)
10. Конкурс навчально-дослідних земельних ділянок (заочно, м. Київ)
11. Конкурси: 
- «Новорічна композиція»;
- «Український сувенір» (очно, 
м. Київ)
12. Конкурс-огляд внутрішнього озеленення приміщень навчальних закладів

«Галерея кімнатних рослин» (заочно, м. Київ)
13. Природоохоронні акції:
- «День Землі»;
- «День Довкілля»;
- «До чистих джерел»;
- «Ліси для нащадків»;
- «Птах року»;
- «Годівничка»;
- «День зустрічі птахів» 
14. Трудові акції:
- «Плекаємо сад»;
- «Дослідницький марафон»;
- «Парад квітів біля школи»;
- «Кролик»;
- «Юннатівський зеленбуд»

Кіровоградська Область
В  області  заходами  міжнародного  рівня  було  охоплено  15  дітей,

всеукраїнського – 280, регіонального - 6833
Львівська область



У звітному  році  заклад  провів  58  обласних  конкурсів,  акції,  виставок   та
операції,  в  яких  взяло  участь  понад  45  тисяч  дітей  та  учнівської  молоді
Львівщини.

Відродженню традицій (за давнім звичаєм на Новий рік лише гілки хвойних
дерев прикріплювались на воротах будинків – вони вважались символами щастя
та  благополуччя)  присвячені  новорічно-різдвяні  акції  «Збережи  життя  ялинці»,
«Букет замість ялинки», «Збережи зелену красуню», які  щороку проводяться в
навчальних закладах області. 

В рамках цих заходів школярі створюють новорічні букети, вінки, стилізовані
ялинки,  тощо.  Кращі  роботи  експонувалися  на  обласному  етапі  Всеукраїнської
виставки-конкурсу «Новорічна композиція», який проходив з 25 грудня до 25 січня
на  базі  Львівського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.

На обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Новорічна композиція»
у  звітному  році  представлено  293  учнівських  робіт  загальноосвітніх  та
позашкільних закладів із 18 районів та 8 міст області.  Дев’ятнадцять  школярів
Львівщини стали переможцями Всеукраїнської виставки-конкурсу, двоє із них -
вихованці КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ».

На  обласний  етап  Всеукраїнської  виставки-конкурс  «Український  сувенір»
представлено  185 учнівських  робіт  із  18 районів,  8  міст  області.  17  школярів
Львівщини  стали  переможцями  на  Всеукраїнському  конкурсі,  один  із  них  -
вихованець КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ».

В січні  пройшов обласний етап Всеукраїнського конкурсу  юних  зоологів  і
тваринників. Троє  переможців  обласного  етапу  взяли  участь  в  очному
Всеукраїнському конкурсі.

Протягом року проходила Всеукраїнська акція «Птах року 2016 – повзик». У
заході взяли участь  учні 63 загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів
із  12  районів  та  6  міст  області.  Переможцями  Всеукраїнської  акції  стали  два
школярі від Львівщини та 4 – призерами.

З  метою  виховання  дбайливого  ставлення  до  біорізноманіття,  проведення
широкої  просвітницької  роботи  і  практичних  дій  з  охорони  та  збереження
орнітофауни  у  січні-березні  проведено  Всеукраїнську  природоохоронну  акцію
«Годівничка».  В  акції  взяли  участь  учні  128  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних закладів із 16 районів та п’яти міст області. Було подано 147 світлин
авторських годівниць, 318 малюнків зимуючих птахів, 123 вірші, 28 сценаріїв і
розробок занять про зимуючих птахів. В рамках акції виготовлено та розвішано
понад  дві  тисячі  годівниць.  Четверо  школярів Львівщини  здобули  перемогу  у
Всеукраїнській природоохоронній акції «Годівничка».

Обласний  етап  Міжнародного  конкурсу  молодіжних  проектів  з
енергоефективності  «Енергія  і  середовище». У конкурсі  взяло  участь  понад  50
школярів із 6 районів області та м. Львова. До захисту у фінальному очному етапі
Національного  туру  Міжнародного  конкурсу  молодіжних  проектів  з
енергоефективності  «Енергія і  середовище» допущена  робота  Козири Романа,
учня 11 класу Поторицької загальноосвітньої школи I-III ступенів Сокальського
району «Перспективи отримання та використання біогазу в домашніх умовах».   



У  лютому  2016  року  Львівський  МДЕНЦ  спільно  з  Львівським  клубом
акваріумістів провели другу загальноміську виставку «Барви гуппі», майстер-клас
з оформлення міні-акваріумів «Підводний світ». 

22 лютого 2016 року проводився обласний етап ІX Міжнародного конкурсу
еколого-валеологічної  спрямованості  «Смачно,  корисно,  барвисто» під  гаслом
«Наше  здоров’я  з  садів,  городів,  ланів  і  лук».  На  конкурс  представлено  277
учнівських робіт із 8 районів та 4 міст області. На Всеукраїнський конкурс у м.
Київ  надіслані  32  кращі  роботи.  Переможцями  Національного  етапу  конкурсу
«Смачно,  корисно,  барвисто»  стали  шестеро  школярів  Львівщини  та  двоє  –
переможцями Міжнародного етапу.

29  лютого  ЛОЦЕНТУМ підвів  підсумки  конкурсу  на  кращий  екологічний
проект  з  переробки  та  утилізації  новорічних  ялинок,  у  якому  взяли  участь
школярі загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 9 районів області,
міст  Золочева,  Трускавця,  Львова,  вихованці  гуртків  Бориславської  СЮН,
Львівського МДЕНЦ.  Кращими у пошуку шляхів  раціонального використання
природних ресурсів стали школярі Золочівського району.

Миколаївська область
Протягом  2016  року  учні  взяли  участь  у  всеукраїнських  і  міжнародних

науково-освітніх проектах:
- Всеукраїнський конкурс наукових досягнень юних зоологів і тваринників
- Національний конкурс «Інтел Еко Україна» Міжнародного конкурсу «Intel
еко 2016»
- ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Юний генетик та селекціонер»

-  ІІІ  етап  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт
учнів-членів  МАН  України  (відділення  Хімії  та  біології,  Екології  та  аграрних
наук)

- Всеукраїнський збір учасників екологічних експедицій, походів, польових
практик (Одеська обл.)

-  Всеукраїнський  конкурс  експериментально-дослідницьких  робіт  із
природознавства та біології (9-11 років)

ІХ Міжнародний екологічний конкурс «Смачно, корисно, барвисто»
- Всеукраїнський конкурс «Земля наш спільний дім» (учнівських колективів
екологічної просвіти)(Херсонська обл.);
-  Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів (м. Черкаси);
- Всеукраїнський конкурс «Мистецтво аквадизайну»;
-  Всеукраїнський фестиваль  «Скарбниця народної  духовності»  «Українська
паляниця»;
-  Всеукраїнський  зліт  учнівських  виробничих  бригад,  трудових  аграрних
об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (м.Вінниця).

Взяли  участь  у  Всеукраїнських  заочних  масових  еколого-біологічні
конкурсах, операціях:

- «Ліси для нащадків»
- «Птах року», 
- Всеукраїнська акція «День юного натураліста»



- «Плекаємо сад»
 - Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста» 
- очно-заочний конкурс-виставка «Новорічна композиція»
- екологічний конкурс «Вчимося за повідувати»
- Всеукраїнська акції «День юного натураліста»
- Всеукраїнський конкурс «Український сувенір»
Провели обласні масові заходи:

- обласний  конкурс  експериментально-дослідницьких  робіт  та  проектів
«Юний дослідник»; 

- обласний конкурс юних флористів «Квітуча Україна»;
- обласний фестиваль «Українська паляниця»;
- обласний конкурс юних натуралістів;
- обласна акція «День юного натураліста»;
- обласний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи»;
- обласна конференція «Юний генетик та селекціонер»;
- обласна природоохоронна акції «Птах року»;
- обласна виставка «Повзик – птах року 2016»;
- обласний очно-заочний конкурс-виставка «Новорічна композиція»;
- обласний конкурсу «Український сувенір»;
- обласний юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста».

Одеська область
У  2016  році  Еколого-натуралістичним  підрозділом  Одеського  обласного

гуманітарного  центру  було  проведено  більше  60  масових  заходів  серед  яких:
Всеукраїнські заходи, обласні етапи Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів,
обласні та регіональні конкурси, виставки, свята тощо. 

Участь  вихованців  позашкільних  навчальних  закладів  області  в  обласних
масових заходах еколого-натуралістичного спрямування

Назва заходу К-ть
учасників

К-ть
призерів

Обласний  конкурс  винахідницьких  і
раціоналізаторських  проектів  еколого-
натуралістичного напряму (12-15 років)

33 18

Обласний  конкурс  дослідницько-експериментальних
робіт  з  природознавства  «Юний  дослідник»  (9-11
років)

17 17

І етап Всеукраїнського турніру юних біологів 110 40
Обласний  етап  Всеукраїнського  зльоту  учнівських
виробничих  бригад,  трудових  аграрних  об’єднань
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

16 10

Обласний  етап  Всеукраїнського  конкурсу  «Парки-
легені міст та сіл»

171 3

Обласна сесія Дитячого Екологічного Парламенту 21 21
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівських
колективів  екологічної  просвіти  «Земля  –  наш

163 36



спільний дім»
Обласний  конкурс  «Зміни  клімату:  наші  дії,
спрямовані на зменшення негативного впливу»

80 7

Обласний конкурс - «Молодь досліджує світ» 58 36
Обласний етап Всеукраїнського фестилю «Українська
паляниця»

41 8

Обласний етап Міжнародної  природоохоронної  акції
«День водно-болотних угідь»

5722 623

Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста»

71 21

Обласний  етап  Всеукраїнського  конкурсу  з
квітникарства  і  ландшафтного  дизайну  «Квітуча
Україна» (заочно)

32 20

Обласний  етап  Всеукраїнської  акції  «День
натураліста»

6843 877

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю «Україна-
сад»

9 3

Обласний  конкурс  -  огляд  внутрішнього  озеленення
приміщень  навчальних  закладів  «Галерея  кімнатних
рослин»

123 47

Обласний  конкурс  навчально-дослідних  земельних
ділянок

4 1

Обласний  етап  Всеукраїнського  конкурсу  «Юний
селекціонер і генетик»

4 4

Обласний конкурс юних зоологів і тваринників 7 7

Природоохоронні  акції  :  «День  Землі»,  «День
Довкілля», «До чистих джерел», «Ліси для нащадків»,
«Птах року», «Годівничка», «День зустрічі птахів»

1786 688

Трудові  акції:  «Плекаємо  сад»,  «Дослідницький
марафон»,  «Парад  квітів  біля  школи»,  «Кролик»,
«Юннатівський зеленбуд»

501 150

Всеукраїнський  еколого-натуралістичний  похід
«Біощит»

15 15

Екологічний конкурс «Вчимося заповідувати» 60 17
Обласна  виставка  досягнень  юних  натуралістів
«Щедрість рідної землі»

2721 1422

Природоохоронна акція «Першоцвіти Одещини» 1832 109
Обласна виставка «Ялинка» 829 175
Всього: 21269 4375

Участь  вихованців  позашкільних  навчальних  закладів  області  у
Всеукраїнських масових заходах еколого - натуралістичного спрямування

Назва заходу К-ть
учасників

К-ть
призерів



Всеукраїнський  конкурс  винахідницьких  і
раціоналізаторських  проектів  еколого-
натуралістичного напряму (12-15 років)

11 9

Всеукраїнський  конкурс  дослідницько-
експериментальних  робіт  з  природознавства  «Юний
дослідник» (9-11 років) 

3 2

ІІ етап Всеукраїнського турніру юних біологів 5 5
Всеукраїнський  зліт  учнівських  виробничих  бригад,
трудових  аграрних  об’єднань  загальноосвітніх  і
позашкільних навчальних закладів

4 4

Всеукраїнський  зліт  учнівських  лісництв
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

3 3

Всеукраїнський  конкурс  учнівських  колективів
екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім» 

7 0

Всеукраїнські  конкурси   «Новорічна  композиція»  та
«Український сувенір»  

17 17

Всеукраїнський  юнацький  фестиваль  «В  об’єктиві
натураліста»

1 0

Всеукраїнський конкурс «Парки-легені міст та сіл» 3 3
Всеукраїнські  експедиційно-польові  збори  команд
юних екологів і натуралістів команд юних екологів

3 0

Збори лідерів Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий
екологічний парламент»

5 5

Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань 6 4
Всеукраїнський  конкурс  з  квітникарства  і
ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» 

20 0

І Всеукраїнський форум юних екологів 8 0
Всеукраїнська акція «День натураліста» 877 У н.р.
Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад» 3 3
Всеукраїнський конкурс «Мистецтво аквадизайну» 2 2
Всеукраїнський  конкурс  -  огляд  внутрішнього
озеленення приміщень навчальних закладів «Галерея
кімнатних рослин» 

47 33

Всеукраїнський  конкурс  навчально-дослідних
земельних ділянок 

1 0

Всеукраїнський  біологічний  форум   учнівської  та
студентської молоді «Дотик природи»

3 3

Всеукраїнський  конкурс  «Юний  селекціонер  і
генетик»

1 1

Всеукраїнський  конкурс  винахідницьких  і
раціоналізаторських  проектів  еколого-
натуралістичного напряму (16-23 років)

1 1

Національний  етап  міжнародного  конкурсу
молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і

12 1



середовище – 2017» 
Всеукраїнський  чемпіонат  з  інформаційних
технологій «Екософт-2017» 

15 12

Національний етап «IntelЕко Україна» Міжнародного
конкурсу науково-технічної творчості школярів «Intel
ISEF 2017» 

11 10

Національний  етап  Міжнародного  конкурсу
«INFOMATRIX – 2017» 

10 1

Національний етап Білоруської конференція учнів 6 3
Всеукраїнський фестиваль патриотичних дій 5 5
Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників 8 4
Всеукраїнський  еколого-натуралістичний  похід
«Біощит» 

15 15

Всеукраїнський турнір юних натуралістів 18 6
Всього: 1131 152

Полтавська область
У 2016 році в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах  було

проведено 1468 масових заходів екологічного спрямування, до яких залучено 82029
дітей. В позашкільних навчальних закладах проведено 583 заходи, якими охоплено
32399 вихованців.

У 2016  році  в  обласному  етапі  9-ти  всеукраїнських  конкурсів,  трудових
акцій,  дослідно-експериментального  спрямування взяло  участь  958  учнів
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області.

Участь в обласних заочних заходах
На обласний етап Всеукраїнського конкурсу дослідно-експериментального

спрямування «Мій рідний край, моя земля” за напрямком «Експериментальна
робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського і
лісового господарства»  надійшло 14  звітів  про  виконану  роботу  з  5  районів
(Глобинського,  Полтавського,  Решетилівського,  Шишацької  ОТГ,
Новасанжарського,  Чорнухинського)  та  3 міст області  (Полтави, Кременчука,
Миргорода) – 215 учасників.

На обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Юннатівський зеленбуд»
надійшло  10  робіт  із  4  районів  (Глобинського,  Зіньківського,  Котелевського,
Полтавського, Семенівського) і міста Кременчука –148 учасників

На обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон»
надійшло  9  робіт  із  5  районів  (Миргородського,  Новосанжарського,
Полтавського, Шишацької ОТГ) та 2 міст області (м. Кременчук, м. Миргород)
– 135 учасників.

Шкільне лісництво Терешківськогої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
виготовили і розвішали 8 штучних гніздівель, 10 годівниць для підгодівлі птахів
узимку. Проведено заходи:



–  «Свято  зустрічі  птахів»,  усний  журнал  «Із  життя  птахів»,  «День
зимуючих  птахів»,  «День  зустрічі  птахів»,  «Збережи  первоцвіти»,  «Бал
першоцвітів», конкурс на кращу газету про птахів.

Вихованці  гуртка  протягом  навчального  року  проводили  зустрічі  з
працівниками Чалівського лісництва, випускали інформаційні листівки, вивчали
стан ботанічної пам’ятки природи «Урочище Триби», читали лекції для учнів
школи «Бережи ліс від пожеж», «Значення лісу», «Значення мурашок в житті
лісу», «Як садити ліс», «Видовий склад деревних порід Чалівського лісництва».
Брали активну участь у Всеукраїнській акції «Майбутнє лісу у твої руках». 

На  обласний  етап  трудової  акції  «Парад  квітів  біля  школи»  надійшло
надійшло  14  робіт  із  7  районів  (Кременчуцького,  Новосанжарського,
Великобагачанського, Глобинського, Лохвицького, Полтавського, Гадяцького) та
3 міст області (Кременчука, Горішніх Плавнів, Лубен), Омельницької об’єднаної
територіальної  громади  Кременчуцького  району,  Кобеляцької  філії
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді– 62
учасники.

На обласний етап Всеукраїнської трудової акції «Кролик» надійшло 8 робіт
з 4 районів (Глобинського, Полтавського, Новосанжарського, Миргородського)
та 3 міст області (м.Полтави, м. Миргорода, м. Кременчука). Всього участь в
акції взяли 95 учнів та вихованців загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів  За  підсумками у  2016 році  роботи 4  учасників  області  нагороджені
дипломами  переможців  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

Участь в очних всеукраїнських масових заходах
Делегація Полтавської області у складі вихованців Полтавського обласного

еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Кравченка  Владислава  і
Пугачової  Катерини,  учениці  11  класу  Супрунівського  навчально-виховного
комплексу  Пономаренко  Софії  та  керівника  делегації  Пугачової  Ірини
Ярославівни взяли участь у X Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих
бригад, трудових аграрних об’єднань школярів загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів, який відбувався 28-30 вересня у м. Вінниця.

У  конкурсі-захисті  науково-дослідницьких  робіт  за  секцією
«Овочівництво» Пономаренко Софія посіла перше місце. За результатами участі
у  зльоті  команда  Полтавської  області  посіла  загальнокомандне  третє  місце  і
нагороджена  Дипломом  третього  ступеня  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

Делегація  Полтавської  області  взяла  участь  у  Х Всеукраїнському  зльоті
учнівських лісництв, який було проведено з 11 по 13 травня 2016 року на базі
державних лісогосподарських підприємств і закладів освіти Черкаської області.

У складі команди – юні лісівники філії Полтавського обласного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  у  Полтавському  районі,  учні
Терешківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,  керівник  команди
Йосипенко  Ольга  Миколаївна  та  представник  Чалівського  лісництва
Державного підприємства «Полтавський лісгосп» Усенко Сергій Миколайович.



Хмелевського  Дмитра,  учня  11  класу  Терешківської  ЗОШ  І-ІІІст.
нагороджено  Грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  високий  рівень
виконання та захисту науково-дослідницької роботи за зайняте ІІІ місце 

Команда Полтавської  області  нагороджена Грамотою Управління освіти і
науки  Черкаської  обласної  державної  адміністрації  та  Черкаського обласного
управління  лісового  та  мисливського  господарства  за  активну  участь  у
фінальному  етапі  Х  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Участь  в  обласних,  всеукраїнських  та  міжнародних  очних  та  заочних
масових заходах екологічного спрямування

Обласна акція «Рослини – рятівники від радіації»
У  2016  році  з  рослинами  радіопротекторної  та  антиоксидантної  дії

вихованцями проведено 132 досліди.
Учнями  позашкільних  та  загальноосвітніх  навчальних  закладів  області

створено 93 ділянки з лікарськими рослинами на площі 4,06 га.
Вихованцями гуртка «Лікарські рослини» Полтавського обласного еколого-

натуралістичного  центру  учнівської  молоді  (керівник  гуртка  –  Боєва  Альона
Михайлівна)  проведено  досліди  «Вплив  стратифікації  насіння  розторопші
плямистої  на  її  схожість»  та  «Вплив  глибини  висівання  насіння  мильнянки
лікарської  на  її  схожість,  ріст  і  розвиток».  Дітьми  зібрано  інформацію  про
рослини,  які  вирощуються  на  ділянці  лікарських  рослин  закладу,  підібрано
загальні рекомендації щодо збору та сушіння лікарської сировини.

Обласний дитячий еколого-краєзнавчий конкурс «Малі ріки Полтавщини»
У 2016 році до обласного оргкомітету еколого-краєзнавчого конкурсу «Малі

ріки Полтавщини» надійшло 15 звітів з 9 районів та міст області. Велика робота з
поліпшення екологічного стану малих річок Полтавщини здійснена учнівськими
та педагогічними колективами з міст Кременчука, Полтави, Горішніх Плавнів та
Лохвицького району.

Обласний конкурс екологічних плакатів «Природа і люди»
На  обласний  конкурс  екологічних  плакатів  «Природа  і  люди»  було

представлено 95 плакати та малюнки з 12 районів та міст області.
Найактивнішими  учасниками  обласного  конкурсу  стали  вихованці  з  міст

Полтава, Кременчук, Горішні Плавні, Зіньківського, Глобинського районів.
Всеукраїнські та міжнародні очні масові заходи 
Делегація від Полтавської області з 29 лютого по 1 березня 2016 року у місті

Києві  взяла  участь  у  Національному  турі  Міжнародного  конкурсу  молодіжних
проектів з енергоефективності «Енергія і середовище» у складі: 

Ромашини Світлани, Колесник Валерії, учениць групи О-31 3 курсу Вищого
професійного  училища  №  7  м.  Кременчука  (робота:  «Будь  людиною!  Бережи
тепло!»);  Хайчіної  Марини,  учениці  7  класу  Кременчуцької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 28  (робота  «Мультимедійний  продукт:  «Діалог»).  Юні
науковці  були  нагороджені  грамотами  Національного  еколого  натуралістичного
центру учнівської молоді за участь у конкурсі, Хайчіна Ю. М., викладач предмета
«Основи енергоефективності» Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука



з  роботою:  «Інтерактивний  конкурс-олімпіада  «Енергія+»  посіла  І  місце
(Номінація  «ВПУ»),  Рак  Н.П.,  вчитель   біології,  основ  здоров’я
Івановоселищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинського району
з роботою «Урок-тренінг «Прості енергетичні рішення проти змін клімату» посіла
ІІІ місце (Номінація «Біологія, хімія») та відповідно дані роботи відправлено на
Міжнародний етап.

До  участі  у  ІІ  турі  Всеукраїнської  олімпіади  «DreamECO»  (Міжшкільний
екологічний проект) було відібрано 6 робіт від Полтавської області. За підсумками
очного  етапу  олімпіади,  що  проводилася  у  м.  Києві    7-8  квітня  2016  року  в
номінації  «Якість  довкілля»  нагороджено  дипломом  із  врученням  цінного
подарунку:

–  за  І  місце  –  Ребрика  Михайла  (проект:  «Забруднення  навколишнього
середовища газовими свердловинами на Гадяччині»); 

– за ІІІ місце – Якименка Дмитра, (проект: «Сучасний стан та перспективи
використання  хвойних  рослин  в  озелененні  населених  пунктів  на  території
Щербанівської сільської ради»).

З  11  по  13  травня  2016  року  у  м.  Києві  було  проведено  Всеукраїнський
конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна». 

Цікавим та гарно втіленим був проект «Віночок добрих бажань» вихованців
філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
у Полтавському районі (керівник: Купченко О. М.), за що відзначений Дипломом
НЕНЦ за зайняте третє місце.

З  13  по  15  вересня  2016  року  на  території  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  було  проведено  фінальний  етап
Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  позашкільних  і
загальноосвітніх навчальних закладів «Квіткова симфонія». 

Команда Полтавської області у складі вихованців гуртка «Квіткова фантазія»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді взяла
участь  у  номінації  «Флористична  архітектура»  з  проектом  «Осіння  мелодія
природи»  і  нагороджена  Дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді за зайняте ІІ  місце 

З  7  по  10  червня  2016  року  вихованці  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  –  Пивонос  Тетяна,  Мисливець
Вікторія,  Коршун  Руслан  взяли  участь  у  Х  Всеукраїнському   експедиційно-
польовому зборі команд юних екологів в Одеській області.

Рівненська область
У  заходах  взяли  участь  5823  учнів  та  вихованців  загальноосвітніх  й

позашкільних навчальних закладів міста. 
Вихованці еколого-натуралістичних гуртків – активні учасники   і переможці

районних,  міських,  обласних  та  Всеукраїнських  конкурсів  екологі-
натуралістичного спрямування. У 2016 році юннати та педагоги області  здобули
238 призових місць у 57 Всеукраїнських конкурсах.

У комунальному закладі  „Станція юних натуралістів”  Рівненської  обласної
ради упродовж  року педагогічним колективом проведено 57 екскурсій територією
та навчальними кабінетами, у яких взяли участь 3600 учнів та педагогів.



Гуртківці та педагоги - активні учасники  обласних та Всеукраїнських етапів
конкурсів.  У 2016 році вихованці  Станції  стали учасниками 20 Всеукраїнських
конкурсів, здобувши 7 – І, 8 – ІІ, 3 – ІІІ місць; 52 обласних етапів  Всеукраїнських
конкурсів, здобувши  1- І, 3-ІІ, стали переможцями у 48 конкурсах;  18 обласних
еколого-натуралістичних  заходах,  здобувши  5-І,  4-ІІ,  2-ІІІ  місць,  стали
переможцями у 7 конкурсах. Здобули гран-прі у Всеукраїнському конкурсі.

Юннати  Млинівщини  брали  активну  участь  у  Всеукраїнських  масових
заходах  екологічного  спрямування:  конкурсі  дитячого  малюнка  „Зоологічна
галерея”,  трудових акціях „Дослідницький марафон”, „Юннатівський зеленбуд”,
„Кролик”, конкурсах навчально-дослідних земельних ділянок, „Галерея кімнатних
рослин”,  „Парад  квітів  біля  школи”,  „Птах  року  2016  –  повзик  звичайний”,
„Вчимося заповідувати”.

Значна увага у навчально - виховному процесі загальноосвітніх навчальних
закладів  Гощанського  району  приділяється  не  тільки  наданню  учням  якісної
освіти, а й вихованню інтелектуально розвиненої людини, патріота своєї держави,
духовно і  морально зрілої особистості.  Для досягнення цієї  мети у навчальних
закладах є всі можливості - різноманітні форми виховних заходів, які допомагають
дітям  в  спілкуванні,  ставати  комунікабельними,  впевненими.  Формували  у
школярів  патріотичні  погляди  на  світ  своєї  країни,  на  особисту  участь  у
збереженні  довкілля,  вибудовували  шляхи  до  самовдосконалення.  У
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах  проводяться різноманітні
конкурси,  змагання,  ігри,  круглі  столи,  казки,  лекторії,  природоохоронні  акції,
екскурсії,  походи та багато інших масових заходів.  У 2015 – 2016 навчальному
році  33 школярі  Гощанського  району  стали  переможцями,  а  11  –  лауреатами
обласних  етапів,  12  учнів  -  переможцями  Всеукраїнських  акцій  та  конкурсів
екологічного спрямування.

Сєверодонецьк Луганської області
Учні  шкіл  і  вихованці  Сєвєродонецького  міського  Центру  еколого-

натуралістичної творчості стали учасниками і переможцями:
Всеукраїнських  конкурсів
 Всеукраїнської  виставки-конкурсу  «Український  сувенір»  -  гурток

«Флористика та фітодизайн», 
 Всеукраїнської  виставки-конкурсу  «Український  сувенір»  -  гурток

«Флористика та фітодизайн»,  керівник Хорунжа В. М. ;
 Всеукраїнської   виставки-конкурсу  «Український  сувенір»-  -  Винник

Ілля,  вихованець гуртка «Чарівна майстерня», керівник Винник М. П.;
 Всеукраїнського  конкурсу  «Новорічна  композиція»  -  Винник  Ілля,

Приступа  Катерина,  Соболєва  Олена,  вихованці  гуртка  «Чарівна  майстерня»,
керівник Винник М. П.;

 Всеукраїнського  конкурсу  «Новорічна  композиція»  -  гурток
«Флористика та фітодизайн», керівник Матвієвська О. В.;

 Всеукраїнської природоохоронно-пропагандистської акції «Птах року»-
Мєсєвра  Валерія,  вихованка  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн»,  керівник
Матвієвська О. В.;



 Всеукраїнської природоохоронно-пропагандистської акції «Птах року»-
Шивцов  Владислав,  учень  7  класу Сиротинської  ЗОШ І-ІІ  ступеню Луганської
області, керівник Шивцов О.П.;

 Всеукраїнської природоохоронно-пропагандистської акції «Птах року»-
Бондарєва Софія, вихованка гуртка «Юні валеологи», керівник  Бондарєва Ю. С.;

 Всеукраїнський конкурс-огляд внутрішнього та зовнішнього озеленення
навчальних  закладів  «Галерея  кімнатних  рослин»-вихованці  гуртка  «Юні  друзі
природи», керівник Бондарєва Ю. С.;

 Всеукраїнський конкурс-огляд  «Дивовижна теплиця» - Зельська О, М.,
директор  Сєвєродонецького  міського  Центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

 Всеукраїнський конкурс «Юний дослідник»- гурток «Юні квітникарі»,
керівник Кучерявенко Т. А.

 Всеукраїнська акція «Прапор України- прапор миру»-Сєвєродонецький
Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

 Всеукраїнський  конкурс  фотоаматорів  «Моя  країна-Україно»-
Матвієвський Максим, вихованець гуртка «Флористика та фітодизайн», керівник
Матвієвська О. В.;

Регіональних конкурсів:
 ХІVнауково-практична  конференція  регіонального  природоохоронного

конкурсу   «Ковиловий  степ»-гурток  «Флористика  та  фітодизайн»,  керівник
Матвієвська О. В.;

Обласних конкурсів:
 Обласний  етап  Всеукраїнського  конкурсу  майстерності  працівників

позашкільних навчальних закладів  «Джерело творчості-2016»-Матвієвська  О.В.,
керівник  гуртка  Сєвєродонецького  міського  Центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді.

 Всеукраїнської  акції  «День  зустрічі  птахів»-Колпакова  О.  М.,  вчитель
початкових класів СЗШ  І-ІІІ ступенів №1 м. Сєвєродонецька Луганської області.

Міських конкурсів:
 Міського  етапу  конкурсу  «Український  сувенір»  -  Винник  Ілля,

вихованець гуртка «Чарівна майстерня», керівник Винник М. П.;
 Міського етапу конкурсу «Новорічна композиція» - гурток « Флористика

та фітодизайн», керівник Винник М. П.;
 Міського етапу конкурсу «Новорічна композиція» - гурток « Флористика

та фітодизайн», керівник Матвієвська О. В.;
 Міського  етапу  конкурсу  «Новорічна  композиція»  -  Винник  Ілля,

Приступа  Катерина,  Соболєва  Олена,  вихованці  гуртка  «Чарівна  майстерня»,
керівник Винник М. П.;

 Міського  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  фотоаматорів-  гурток
«Флористика та фітодизайн», керівник Матвієвська О. В.;

 Міського етапу конкурсу «Квітуча Україна»- вихованці СМ ЦЕНТУМ,
Рубан Анастасія, учениця СЗШ № 6; Ширишкова Марія, ученицяСЗШ № 8; Філь



Поліна,  учениця  СЗШ  №  13; Скосарєва  Анна,  учениця  СЗШ  №  13;  Абакіна
Анастасія, учениця СЗШ № 16.

Сумська область
У  Всеукраїнській  акції  «День  зустрічі  птахів»  взяли  участь  учнівські  та

педагогічні  колективи  9  позашкільних  і  загальноосвітніх  навчальних  закладів
області.  Завдання  акції  виконувалися  вихованцями,  учнями  у  номінаціях:
«Майстер - клас «Шпаківні й дуплянки – своїми руками»,  «Агітаційна робота»,
«Найщедріша годівничка», «Найкращий організатор біологічних свят».  У межах
акції  у  навчальних  закладах  було  виготовлено  та  розвішано  штучні  гніздівлі,
годівнички для фонових видів  птахів;  систематично забезпечувалася  підгодівля
птахів заздалегідь заготовленими кормами; проведено конкурси стіннівок «Птахи
– наші  друзі»,  агітаційних листівок про важливість охорони та  приваблювання
птахів,  малюнків  «Зустрічаємо  птахів»,  виховні  заходи  «День  зустрічі  птахів»
тощо.

З метою привернення уваги учнівської молоді до проблеми охорони птахів та
їх природних біотопів, поширення знань і пропаганди діяльності з охорони птахів
у 2016 році проходив обласний етап Всеукраїнської акції «Птах року», учасниками
якого стали учнівські та педагогічні колективи 27 загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів області. Українським товариством охорони птахів у 2016 році
птахом року було оголошено повзика звичайного (Sitta europaea). 

Учнівська  молодь  області  впродовж  року  взяла  участь  в  очних  масових
заходах всеукраїнського рівня: конкурсах науково-дослідницького проектування та
винахідництва,  наукових  досягнень  юних  зоологів  і  тваринників,
експериментально-дослідницьких  робіт  із  природознавства  та  біології  «Юний
дослідник», зборах команд юних ботаніків і зоологів, біологічному форумі «Дотик
природи». Із 37 учасників цих заходів переможцями стали 23 вихованців, посівши
дев’ять І місць, три ІІ і вісім ІІІ місць.

Вихованці позашкільних навчальних закладів області  впродовж року брали
участь у міжнародних програмах,  проектах,  конкурсах,  а  саме: Міжнародні  дні
спостереження  за  птахами,  Пан-європейський  проект  «Весна  прийшла»,
Міжнародна  науково-освітня  програма  GLOBE (Міжнародний  заочний  конкурс
«Календар GLOBE – 2017», кампанія «Вишнева Україна»), Міжнародний конкурс
молодіжних  проектів  з  енергоефективності  «Енергія  і  середовище»,  ІХ
Міжнародний екологічний конкурс «Смачно, корисно, барвисто».

Тернопільська область
Організаційно-масова  робота  планується  за  всіма  напрямками  еколого-

натуралістичного виховання та з дотриманням календарних свят: тематичні свята,
конкурси,  вікторини,  розважально-пізнавальні  та  ігрові  програми,  бесіди, 
тренінгові заняття, майстер-класи.

Протягом року освітні  заклади  області  брали  участь  у  4  міжнародних,  38
всеукраїнських  та  5  регіональних  масових  заходах  еколого-натуралістичного
напряму,  якими  було  охоплено  510  навчальних  заклади  та  понад  47  тисяч
школярів.

Відповідно  до  плану роботи Тернопільського ОЦЕНТУМ  на  2016 рік,   в
навчальному  році  були  організовані  та  проведені  понад  145  заходів  еколого-



природоохоронного  та  біологічного  профілю,  ряд  виховних  заходів  (конкурси,
зльоти,  конференції,  виставки,  свята,  години  спілкування  тощо)  в  яких  було
задіяно 3785  вихованців,  підсумки  яких  були  підведені  аналітичними
протоколами,  наказами  по  управлінню  освіти  і  науки  облдержадміністрації  та
Тернопільського ОЦЕНТУМ. 

Удосконалення інформаційно-методичних зв’язків Центру та закладів освіти
області  сприяло  своєчасній  організації  та  координації  38-ти  очно-заочних
Всеукраїнських та обласних природоохоронних акцій та конкурсів.

Юннати  області  показали  гідні  результати  у  Всеукраїнських  виїзних  та
заочних масових заходах - нагороджені дипломами, грамотами, подяками НЕНЦ
МОН України, а також були нагороджені дипломом переможця І та ІІІ ступенів  ІX
Міжнародного конкурсу еколого-валеологічної спрямованості «Смачно, корисно,
барвисто» (Вроцлав, Польща).  

Усього в  цих заходах  на  всеукраїнському  та  обласному рівні  взяли  участь
майже 2545 учасників, серед яких як окремі учні, так і творчі учнівські об’єднання
екологічного спрямування, з них 798 стали переможцями обласних етапів, 286 -
переможцями всеукраїнських етапів.

Протягом року взяли участь у:
- ІX Міжнародному конкурсі еколого-валеологічної спрямованості «Смачно,

корисно,  барвисто»  (Вроцлав,  Польща)  (нагороджені  у  номінаціях   грамотами
І,ІІ,ІІІ ст. НЕНЦ МОН України). 

Дипломами переможця за І, ІІІ місце міжнародного етапу м. Вроцлав, Польша
нагороджені у  номінації:

- «Кулінарна книга: Мій здоровий другий сніданок» (1-3 клас) І місце:
-  Прокопчук  Анастасія,  вихованка гуртка  «Основи кімнатного квітництва»

дитячого  парку  м.  Скала-Подільська  Борщівського  району  (керівник  Павельчак
Алла Вікторівна);

 Художні роботи для учнів IV- VI класів «Кулінарна книга: «Мій здоровий
обід» (4-6 клас) ІІІ місце: 

- Озерянець Тетяна, учениця 4 класу навчально-виховного комплексу № 15 м.
Тернополя (керівник Гой Віра Михайлівна).

- всеукраїнському конкурсі «Енергія і середовище» (Дипломи НЕНЦ ІІІ ст.,
грамота, подяка НЕНЦ МОН України);

- міжнародній науково-освітній програмі GLOBE Всеукраїнській учнівській
кампанії «Вишнева Україна (Грамота, Подяка НЕНЦ МОН України, сертифікат);

-  міжнародному  художньому  конкурсі  «Календар  GLOBE  2016»  (Диплом
НЕНЦ МОН України);    

- всеукраїнському конкурсі досягнень юних зоологів і тваринників (Дипломи
НЕНЦ ІІІст., грамота НЕНЦ);

-  всеукраїнському  конкурсі  експериментально-дослідницьких  робіт  із
природознавства та біології  (9-11 років) (Дипломи НЕНЦ ІІІ ст.,  Грамота МОН
України);

- ІV Всеукраїнському зборі команд юних ботаніків (Диплом ІІ та ІІІ ступеня
за високий науковий рівень проведення досліджень із вивчення рідкісних рослин
свого краю);



-  всеукраїнському  конкурсі  екологічних  колективів  (агідбригади)  (Грамота
НЕНЦ МОН України);

-  всеукраїнському  конкурсі  «Зоологічна  галерея»  (Грамота  переможця,
Подяка НЕНЦ МОН України);

- всеукраїнському фестивалі  «В об’єктиві натураліста» (Диплом переможця
за   ІІІ  місце,  Подяка  НЕНЦ  МОН  України,  Грамота  Івано-Франківського
ОЦЕНТУМ);

- всеукраїнському зльоті  шкільних лісництв (Грамота НЕНЦ МОН України за
ІІІ  місце,  Грамота  управління  освіти  і  науки  Черкаської  ОДА  та  Черкаського
обласного управління лісового і мисливського господарства);

- всеукраїнському заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя країна –
Україно!» (нагороджені у номінаціях  грамотами НЕНЦ МОН України за І,ІІ,ІІІ
місце);

-  всеукраїнському конкурс-огляді «Географічний майданчик в дії» (грамота,
лист подяки НЕНЦ МОН України);

- всеукраїнському конкурсі «Мій рідний край – моя земля (природоохоронна
робота» (Грамота,  Подяка НЕНЦ МОН  за І,  ІІІ  місце) дослідницька робота та
продуктивна праця);

- всеукраїнському фестивалі «Скарбниця народної духовності» («Українська
паляниця»)  (Диплом НЕНЦ МОН України за  зайняте  І,  ІІІ  місце у номінаціях,
диплом, подяка НЕНЦ МОН України);

-  всеукраїнському  фестивалі  «Україна  –  сад»  (Грамота,  НЕНЦ МОН  за  ІІ
місце);

- Х всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад, трудових аграрних
об’єднань школярів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (Диплом
НЕНЦ МОН України за зайняте ІІІ місце);

- конкурсі з квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»; 
- всеукраїнських  заочних  конкурсах,  акціях:  «Парки  -  легені  міст  і  сіл»,

«Галерея  кімнатних  рослин»,  «Вчимося  заповідувати»,  навчально-дослідних
земельних  ділянок,  «День  юного  натураліста»,  еколого-патріотичній  грі
«Паросток»,  «Біощит»,  «Новорічна  композиція»,  «Український  сувенір»,  «День
Землі», «День довкілля», «До чистих джерел», «Годівничка» (Грамота переможця
НЕНЦ  МОН  України),  «Ліси  для  нащадків»,  «День  зустрічі  птахів»  (Грамота
НЕНЦ  МОН  України),  «Птах  року»,  «Дослідницький  марафон»,  «Кролик»
(Диплом переможця НЕНЦ МОН України), «Парад квітів біля школи».

Традиційно  на  початку  навчального  року Центр  проводив  День  відкритих
дверей «Пориньмо у світ природи та творчості!». Під час проведення цього заходу
навчальний заклад відвідали учні загальноосвітніх навчальних закладів,  батьки,
педагоги.  Вихованці  Центру  проводили  екскурсії  по  лабораторіях  центру,
ознайомили з  напрямками роботи центру, відділами,  організували   розважальні
конкурси, ігри та вікторини. 

02.04.2016 р.  в  Тернопільському обласному центрі  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  відбувся  обласний  зліт  юних  натуралістів  за
напрямками: учнівські лісництва, виробничі бригади, трудові аграрні об’єднання,
екологічні експедиції, походи, польові практики, «Квітуча Україна». В зльоті взяли



участь представники 14 районів та м. Тернополя – всього 57 учасників. Переможці
обласного  зльоту  юних  натуралістів  нагороджені  дипломами,  грамотами
департаменту  освіти  і  науки  Тернопільської  облдержадміністрації  та
Тернопільського обласного управління  лісового та мисливського господарства.

Участь у Всеукраїнських, обласних природоохоронних конкурсах, акціях
З  метою  виховання  ціннісного  ставлення  до  біорізноманіття,  проведення

широкої  просвітницької  роботи  та  практичних  дій  з  охорони  та  збереження
орнітофауни проводиться Всеукраїнська акція «Годівничка».

В навчальних закладах області було проведено ряд заходів: ознайомлення та
вивчення  видового різноманіття  зимуючих птахів своєї місцевості (проведення
екскурсій, облік та складання каталогів зимуючих птахів), різноманітні конкурси,
тематичні  заняття,  бесіди,  свята:  «Допоможи  зимуючим  птахам»,  «Зустрічі
птахів» та ін., розроблено ряд проектів: «Допоможемо зимуючим птахам», «Птахи
моєї місцевості» тощо.

Матеріали, які були представленні на обласний етап, свідчили про  проведену
природоохоронну і просвітницьку роботу. Серед учнів проводилось ряд конкурсів,
в  яких  вони мали можливість  показати   свої  вміння,  проявити  винахідливість,
ознайомити  із  власною  творчістю,  зокрема  конкурс  на  кращу  годівничку,  на
кращий  малюнок,  вірш,   оповідання,  конкурс  знавців  загадок,  прислів’їв  та
приказок про птахів.

Загалом  на  обласний  етап  було  надіслано  23  роботи  з  Бережанського,
Борщівського,  Гусятинського,  Заліщицького,  Зборівського,  Збаразького,
Козівського,  Монастириського,  Підволочиського,  Підгаєцького,  Кременецького,
Тернопільського, Шумського районів та ТОЦЕНТУМ. За рішенням журі, 4 кращі
роботи було направлено в м.Київ на Всеукраїнський етап конкурсу.

Школярі області активно долучилися  до Всеукраїнській акції «День зустрічі
птахів»: ознайомилися із видовим різноманіттям перелітних птахів рідного краю,
долучилися  до  роботи  по  приваблюванню  птахів  –  виготовляли  шпаківні,
поновлювали  діючі  годівнички,  а  також провели  свята  зустрічі  птахів.  Все  це
сприяло вихованню активної життєвої позиції, розвитку гуманного ставлення до
птахів, формуванню відповідальності за стан оточуючого природного середовища.

За  результатами  обласного  етапу  переможцями  визнано  вихованців  гуртка
«Юні  охоронці  природи»  Монастириського  районного  комунального  будинку
дитячої та юнацької творчості, керівник гуртків Бойко Г.П.

Учні та педагоги області долучилися  до Всеукраїнського конкурсу «Парки –
легені  міст і  сіл».   Працювали по напрямку: «Лісам, паркам,   скверам – бути
чистими».

Школярі  проводили  озеленення  та  благоустрій  населених  пунктів,
впорядковували і  оздоровлювали природоохоронні території,  дбали про чистоту
довкілля, продовжували роботу по реконструкції дендропарків та посадці в них
нових  видів  рослин.  При  закладанні  скверів  та  алей,  газонів,  квітників
запроваджували елементи ландшафтного озеленення. 

Школярі області досліджують таємниці природи, спільно з дорослими беруть
активну  участь  у  благоустрої  населених  пунктів,  парків,  скверів.  Ця  робота
здійснюється через залучення учнів та молоді до Всеукраїнського конкурсу «Мій



рідний край – моя земля». 
Цього року в конкурсі  прийняли участь  понад 50 шкіл та 5 позашкільних

навчальних закладів. На всеукраїнський етап Конкурсу по напрямку «Практична
природоохоронна робота і екологія» було представлено 8 робіт.

Проводився  щорічний  обласний  екологічний  конкурс  «Першоцвіти
Тернопілля – 2016».  В конкурсі взяли участь  школярі  та педагоги 7-ми районів
області:  Бережанського,  Бучацького,  Монастириського,  Підволочиського,
Підгаєцького, Теребовлянського, Чортківського, м. Тернополя та м. Чорткова. 

Вихованці гуртків «Любителі домашніх тварин» та «Юні охоронці природи»
(керівники: Березіцька М. М., Кухарська Т. А.) взяли участь у Всеукраїнській акції
«День  юного  натураліста».  Під  час  акції  юннати  долучились  до  прибирання
пришкільні  території,  роздавали  інформаційні  листівки  в  яких  висвітлювалися
екологічні  проблеми,  провели  на  базі  Центру  спільну  учнівську  конференцію
«Екологічні проблеми міста Тернополя очима дітей». 

Харківська область
Усього Палацом у 2016 році проведено 31 масовий захід для дітей і молоді

області. Найактивнішу участь в них взяли вихованці і педагоги з Балаклійського,
Близнюківського, Богодухівського, Великобурлуцького, Борівського, Валківського,
Дергачівського,  Зачепилівського,  Красноградського,  Краснокутського,
Первомайського,  Харківського,  Чугуївського  районів,  а  також  м.  Лозової,  м.
Первомайського, м. Ізюму.

Протягом   2016  року  з  метою  обміну  найкращим  досвідом  у  сучасних
вимогах  реформування  освіти  та  позашкільної  освіти;  представлення  кращих
практик  підтримки  виконавчою  владою  позашкільних  навчальних  закладів  в
умовах  децентралізації;  активізації  взаємодії  інститутів  громадянського
суспільства і  позашкільних навчальних закладів педагогічні  працівники Палацу
брали участь у наступних заходах:

-  Всеукраїнському  семінарі-практикумі  завідувачів  відділів  організаційно-
масової роботи позашкільних навчально-виховних закладів за темою «Виховання
патріотично  налаштованої  та  соціально  активної  особистості  засобами
організаційно-масової роботи в позашкільному навчально-виховному закладі» (11-
13.10.2016);

-  ХІV Міжнародній науково-практичній конференції  «Валеологія:  сучасний
стан, напрямки та перспективи розвитку», (14 – 15.04.2016);

-  ХVІІ  Международній  науковій  конференції  «Вплив методики ноосферної
освіти на стан здоров‘я школярів» (м. Переяслав-Хмельницкий) (26-27.09.2016);

-  VІ  Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  Харківського
національного  педагогічного  університета  імені  Г.С.  Сковороди  за  темою
«Моніторинг  стану  здоров’я  студентів  в  умовах  вищого  навчального  закладу»
(07.04.2016);

-  ІІ  Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  за  темою  «Проблеми
формування  здорового  способу  життя  у  молоді»  на  базі  Кіровоградського
інституту розвитку людини (27.10.2016) тощо.

Херсонська область



Організаційно-масовим  відділом  організовано  проведення  19-ти  заочних
Всеукраїнських та обласних природоохоронних акцій та конкурсів.

Результативність участі вихованців Центру у вищезазначених конкурсах та
акціях наступна:

- колектив вихованців КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР нагороджено грамотою НЕНЦ за І
місце Всеукраїнському конкурсі-огляді «Дивовижна теплиця»;

-  у  Всеукраїнському  конкурсі  школярів  та  учнівської  молоді  «Вчимося
заповідувати» грамотою НЕНЦ за І  місце нагороджено Чернюк Анжеліку, за  ІІ
місце  -  Фісіну  Валерію,  вихованців  гуртка  «Узагальнюючий  курс  біології»
(керівник Мудрак Т.О.);

-  у  Всеукраїнській  трудовій  акції  «Дослідницький  марафон»  за  ІІ  місце
грамотою НЕНЦ нагороджено Третьякова Олега, вихованця гуртка «Юний медик»
(керівник Пирожок Т.А.).

12-14 травня 2016 р. на базі  дитячого оздоровчого табору «Крилатий» в с.
Красне  Скадовського  району  Національним  еколого-натуралістичним  Центром
спільно  з  комунальним  закладом  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  Херсонської  обласної  ради  проведено  фінальний  етап  ХV
Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний
дім». 

Учасники - 22 команди з різних областей України. Виступи колективів були
присвячені охороні і збереженню земельних ресурсів України. 

За  результатами  роботи  журі  визначено  переможців:  Гран-прі  отримала
команда Полтавської області, І місце – Харківської, ІІ місце – Рівненської, ІІІ місце
– Дніпропетровської областей.

Колектив  екологічної  просвіти  «ЕкоLIFE»  Чорнобаївського  навчально-
виховного комплексу Херсонської області нагороджено грамотою НЕНЦ за участь
у фіналі конкурсу.

З 25 грудня 2015 року по 25 січня 2016 року на базі КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР
працювала обласна виставка «Букет замість ялинки» за участю 17 районів області
(представлено 264 роботи).

У  період  з  грудня  2015  р.  по  лютий  2016  р.  проходила  обласна  акція
«Допоможемо зимуючим птахам». До обласного оргкомітету надійшло 125 робіт з
17 районів області.

Результати  участі  юннатів  у  виїзних  масових  Всеукраїнських
природоохоронних конкурсах та акціях наступна:

-  команда  юних  лісівників  у  складі  учнів  Малокопанівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  Голопристанського району нагороджена  грамотою управління  освіти  і
науки  Черкаської  обласної  державної  адміністрації  та  Черкаського  обласного
управління лісового та мисливського господарства за активну участь у фінальному
етапі  Х  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв  загальноосвітніх  і
позашкільних навчальних закладів;

- грамотою НЕНЦ за ІІІ місце та високий рівень виконання і захисту науково-
дослідницької  роботи  нагороджено  Кохальського  Володимира,  учня  7  класу
Малокопанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Голопристанського району;



- за перемогу у номінації «збереження та примноження традицій українського
народу»  дипломом  НЕНЦ  нагороджено  Журавель  Дарину,  Захарченко  Діану,
Толкача Олександра, вихованців гуртка «Юні квітникарі» (керівник: Зуєва Г.А.) у
Всеукраїнському  конкурсі  з  квітникарства  та  ландшафтного  дизайну  «Квітуча
Україна»; 

- грамотами НЕНЦ за участь у Всеукраїнському фестивалі патріотичних дій
нагороджено Альонову Олену, Альонову Вікторію, Кістінь Анастасію, Головченко
Меланію,  Щульгу  Дарину,  вихованців  гуртка  «Природа  і  фантазія»  (керівник
Альонова І.М.);

- команду КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР у складі вихованців гуртка «Юні любителі
домашніх  тварин»  (керівник  Жакоміна  О.В.)  визнано  переможцем  ІV
Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних зоологів в номінації
«Юний акваріуміст» та нагороджено грамотою НЕНЦ та КЗ Київської  обласної
ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини за участь;

- всеукраїнському конкурсі «Квіткові килими» здобуто ІІІ загальнокомандне
місце (гурток «Юні квітникарі», керівник Хабловська В.В.);

-  у  ХІІ  Всеукраїнському  конкурсі  юних  зоологів  і  тваринників  дипломом
НЕНЦ у секції  «Тваринництво»  як учасника нагороджено Геращенка Максима,
учня  10  класу Херсонської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  № 46,  вихованця  Херсонського
Центру дитячої та юнацької творчості; 

-  у  ХІ  Всеукраїнському  конкурсі  дослідницько-експериментальних  робіт  з
природознавства «Юний дослідник» грамотами НЕНЦ у секції «Народознавство,
краєзнавство»  нагороджені  учасники конкурсу  -  Золотаренко Софія,  учениця 4
класу НВК «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням
іноземних  мов»  Генічеської  районної  ради;  у  секції  «Тваринний  світ»,  Орден
Олексій,  учень  5  класу,  вихованець  гуртка  «Юні  садівники»  Каховської
міськСЮН;

- у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного  напряму  (для  вікової  категорії  від  12  до  15  років)
дипломом  НЕНЦ  за  ІІ  місце  у  секції  «Сільськогосподарське  дослідництво  та
винахідництво»  нагороджено  Марушкіну  Дарію,  ученицю 9  класу  Херсонської
спеціалізованої  школи I-III  ступенів № 31 Херсонської  міської  ради,  вихованку
гуртка  «Узагальнюючий  курс  біології»  КЗ  «ЦЕНТУМ»  ХОР  (керівник  Мудрак
Т.О.);

-  у  Х  Всеукраїнському  зльоті  учнівських  виробничих  бригад  та  трудових
аграрних  об′єднань  старшокласників  гурток  «Юні  лісівники-дендрологи»
(керівник  Гавриленко  Т.П)  посів  ІІІ  загальнокомандне  місце  за  презентацію
виставки  «Тобі,  Україно,  наші  знання  та  праця».  Іменні  дипломи  ІІІ  місця
отримали: Старостіна Ярослава, Щербань Дарина, Ступіна Вікторія  – учні 9-10
класів  Старосільської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Великоолександрівського  району;  ІІ
місце  за  перемогу  в  конкурсі-захисті  науково-дослідницьких  робіт  у  секції
«Рослинництво»,  у  рамках зльоту, виборола Щербань Дарина,  учениця 9 класу
вищезазначеного навчального закладу;

- у фінальному етапі Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та
студентської молоді «Дотик природи» два ІІІ місця посіли юннати гуртка «Основи



науково-дослідницької  діяльності»  (керівник  Мудрак  Т.О.)  Щербина  Аліна,
учениця Херсонської гімназії №1 Херсонської міської ради та Литвиненко Віра,
учениця Херсонського ліцею Херсонської обласної ради;

- у Всеукраїнському фестивалі «Скарбниця народної духовності: Українська
паляниця»  вихованцями  гуртка  «Екологічний  театр  «Маків  цвіт»  (керівник
Пирожок  Т.А.)  здобуто:  ІІ  місце  в  конкурсі  постерів  на  тему  «Українська
паляниця», ІІІ місця в номінаціях «Обрядові хлібні вироби», «Регіональний обряд,
пов’язаний  з  природою»,  «Діяльність  музею  хліба  (куточку  хліба)  при
навчальному закладі».

Проведені обласні очні масові заходи.
В обласному зльоті юних лісівників (20-21 квітня 2016 року) представлено 6

команд  з  Нововоронцовського,  Білозерського,  Великоолександрівського,
Голопристанського,  Цюрупинського  районів  та  м.  Херсона.  І  місце  виборола
команда Малокопанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Голопристанського району.

З  14  по  17  червня  2016  року   проведено  обласну  наукову  експедицію
«Дослідження  біорізноманіття  Біосферного заповідника  Асканія-Нова ім.  Ф.  Е.
Фальц-Фейна», в якій взяли участь 15 юннатів представників Голопристанського,
Білозерського, Новотроїцького районів, міст Каховки, Нової Каховки, Херсона.

10  листопада  2016  року  на  базі  Херсонського  державного  аграрного
університету  пройшов  обласний  зліт  учнівських  виробничих  бригад,  трудових
аграрних  об’єднань.  В  ньому  взяли  участь  7  команд  з  Білозерського,
Великоолександрівського,  Голопристанського  районів,  міст  Нової  Каховки,
Херсона, КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР. Переможцем визнано команду з числа гуртківців
«Юні лісівники-дендрологи», (керівник Гавриленко Т.П.) Старосільської ЗОШ І-
ІІІ ст. Великоолександрівського району.

На базі Центру більш як для 450 дітей міста та області організовано екскурсії
за  темами  «До  таємниць  природи»,  «Рослини  навчально-дослідної  земельної
ділянки», «Кімнатні рослини теплиці».

Хмельницька область
Тільки за останній рік понад 20 школярів стали переможцями заочних етапів

всеукраїнських  і  міжнародних  конкурсів,  учнівською  молоддю  області  здобуто
грамот міжнародного та всеукраїнського рівня – 131, дипломів міжнародного та
всеукраїнського  рівня  –  13, подяк  міжнародного і  всеукраїнського  рівнів  –  52,
грамот обласного рівня – 158, дипломів обласного рівня – 27,  подяк обласного
рівня – 21, 1 бронзову медаль за участь у міжнародному конкурсі.  У цьому році
зразкове  учнівське  лісництво  «Пліщинське»  знову  визнано  лісівниками
найкращим в Україні.

Юннати  Хмельниччини  щороку  є  активними  учасниками  міжнародних
освітніх програм. Значна частина учасників неодноразово були їх переможцями.

Учнівські  та  педагогічні  колективи  області  взяли  активну  і  результативну
участь у міжнародній науково-освітній програмі GLOBE («Глобальне вивчення та
спостереження з метою поліпшення довкілля»)

19 жовтня 2016 року на базі Хмельницького обласного ЕНЦУМ відбулась Х
обласна  дитяча  науково-практична  конференція  натуралістів  Хмельниччини  з
питань  виконання  учнями  творчих  індивідуальних  дослідницько-



експериментальних  робіт  під  керівництвом  науковців  та  досвідчених  фахівців
народного господарства  в  галузі  природничих наук  (біології,  екології,  біохімії),
сільського і лісового господарства. 

З 13 по 15 вересня 2016 року в м. Києві команда вихованців Летичівського
центру  творчості  дітей  та  юнацтва  взяла  участь  у  фінальному  етапі
Всеукраїнського  конкурсу  з  флористики  та  фітодизайну  позашкільних  і
загальноосвітніх навчальних закладів «Квіткова симфонія» з проектом «Квіткова
симфонія України», який  проводився Національним ЕНЦУМ Міністерства освіти
і  науки  України  у  двох  номінаціях:  «квіткові  килими»  та  «флористична
архітектура».

Відповідно  до  підсумкового  рішення  журі  фіналу  Конкурсу  команда
вихованців здобула ІІІ місце у номінації  «Квіткові  килими»  і  отримала Диплом
Національного ЕНЦУМ Міністерства освіти і науки України.

11  лютого  2016  року  Національним  ЕНЦУМ  Міністерства  освіти  і  науки
України  підведено  підсумки  традиційної  щорічної  новорічно-різдвяної
Всеукраїнської  виставки  «Новорічна  композиція».  Відповідно  до  рішення
конкурсного  журі  щорічної  новорічно-різдвяної  Всеукраїнської  виставки
«Новорічна композиція», Грамотою Національного ЕНЦУМ Міністерства освіти і
науки України у семи номінаціях нагороджено ряд учнів та вихованців дитячих
творчих  об’єднань  і  окремі  дитячі  творчі  колективи  навчальних  закладів
Хмельницької області – переможців заходу. 

9-11 лютого 2016 року школярі  Хмельниччини взяли участь у фінальному
турі  ІІ  (очного)  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  і
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму, який проводився
за  підтримки  Національної  академії  наук  України,  Державної  служби
інтелектуальної  власності  України  та  Державного  підприємства  «Український
інститут інтелектуальної власності» на базі НЕНЦУМ.

Черкаська область
Участь у Всеукраїнських масових заходах. Масові заходи згідно річного плану

Центру
Центр  роботи  з  обдарованими  дітьми  проводить  координаційну  і

організаційно-методичну  роботу  по  участі  загальноосвітніх  та  позашкільних
закладів  області  у  Всеукраїнських  масових  заходах.  У  2016  році  організована
участь учнівської молоді у таких масових заходах:

- конкурс «Парки – легені  міст і сіл»; 
- конкурс «Вчимося заповідувати»; 
- конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея»; 
- конкурс «Юний дослідник»; 
- трудова  акція  «Посади  сад»,  «Парад  квітів  біля  школи»;

«Юннатівський зеленбуд»; 
- конкурс юних зоологів і тваринників; 
- конкурс «Галерея кімнатних рослин»; 
- конкурс «Оптимізація озеленення територій навчальних закладів»
- конкурс-огляд на кращу екологічну стежку; 
- конкурс «Юний дослідник»; 



- конкурс науково-дослідницьких проектів; 
- обласна акція «Збережемо первоцвіти»; 
- конкурсі «В об’єктиві натураліста» 

Вихованці позашкільних закладів області  в 2016 році взяли участь в очних
масових  заходах:  конкурсі  екологічних  колективів  (агітбригад),  зльоті  юних
лісівників,  конкурсі  юних  зоологів  і  тваринників,  конкурсі  винахідницьких  і
раціоналізаторських проектів, фестивалі «Україна – сад». За підсумками  участі у
масових заходах слід відмітити такі результати:

Всеукраїнські конкурси: -Галерея кімнатних рослин – 6  Грамот НЕНЦ і 6
Подяк; 20

-Експериментально-дослідницька робота «Юний дослідник» – 3 учасників (з
них ІІ місце і  ІІІ місце); -Новорічна композиція і Український сувенір – 6 Грамот
НЕНЦ; -В об’єктиві натураліста – 2 Грамоти ; - Трудові акції – 10 Грамот (із них 3
учнів нагороджені путівками до табору «Юннат»; -Зоологічна галерея – 5 Грамот
НЕНЦ; Обласні конкурси та акції: -  Трудові акції: «Плекаємо сад» – 10 Грамот
(І,ІІ,ІІІ місце); «Зеленбуд» – 9 Грамот  (І,ІІ,ІІІ місце); «Дослідницький марафон» –
7 Грамот (І,ІІ,ІІІ місце); «Парад квітів біля школи» – 8 Грамот (І,ІІ,ІІІ місце);      -
Огляд на кращу навчально-виховну екологічну стежку – 6 Грамот (І,ІІ,ІІІ місце);
-Вчимось заповідувати – 8 Грамоти (І,ІІ,ІІІ  місце);  -  Збережемо первоцвіти – 6
Грамот (І,ІІ,ІІІ місце).     

За  результатами  участі  школярів  в  обласних  та  всеукраїнських  масових
заходах у 2016 році 30 учнів області отримали безкоштовні путівки в оздоровчий
табір «Мальва»,  який уже 8 років функціонує в Черкаському обласному центрі
роботи з обдарованими дітьми.

Чернівецька область
Протягом  року  в  Центрі  проводились  різноманітні  свята:  «День  юного

натураліста»,  «День  Землі»,  «День  зустрічі  птахів»,  «День  захисту  дітей»,
«Новорічний калейдоскоп», «Пташина ялинка», та інші. Проводилось залучення
учнівської молоді до участі у міжнародних, всеукраїнських та обласних заходах.
Учні ЗНЗ та вихованці гуртків позашкілля Чернівецької області у 2016 році взяли
у участь у 62 масових заходах.

Вихованці гуртків та об’єднань Центру здобули наступні перемоги 
1 відзнака на міжнародному рівні:
 диплом за перемогу в міжнародному етапі  та грамоти за І і ІІІ місце в

національному етапі ІХ Міжнародного екологічного конкурсу «Смачно, корисно,
барвисто» (м. Вроцлав, Польща) – (гурток «Природознавство для дошкільників»,
Чебан Т.Н., гурток «Юні квітникарі», Маруніч Л.А.); 

25 відзнак на всеукраїнському рівні:
 диплом фіналіста національного етапу Міжнародного конкурсу «Junior

Water Prize» (ОЗБШ, Хлус Л.М.); 
 грамоти  за  І  та  ІІІ  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі  робіт  юних

фотоаматорів  «Моя  країна  –  Україно!»  (гуртки  «Основи  біоетики»,  секція
«Зоологія» ОЗБШ, «Основи біології», Хлус Л.М., «Юні квітникарі», Маруніч Л.А.,
«Біологія людини», Сутяга О.С., «Юні квітникарі», Галицька О.В.);



 грамоти за І місце у Всеукраїнському конкурсі  школярів та учнівської
молоді  «Вчимося заповідувати –ІV етап» (гурток «Юні ботаніки»,  Сутяга  О.С.,
ОЗБШ, Хлус Л.М.);

 диплом  за  ІІ  місце,  високий  рівень  дослідницької  роботи  та  кращі
показники  проведеної  природоохоронної  діяльності  в  ході  еколого-
натуралістичного  походу  «Біощит»  по  операції  «Мурашка»  (гурток  «Юні
господарочки», Кузьмінська В.В.);

 диплом  за  ІІІ  місце  у  Всеукраїнській  трудовій  акції  «Дослідницький
марафон» (гурток «Юні господарочки», Кузьмінська В.В.);

 дипломи  переможців  у  Всеукраїнській  новорічно-різдвяній  виставці
«Новорічна композиція» (гурток «Флористика та фітодизайн інтер’єру»,   Грицюк
Т.П., гурток «Біологія людини», Сутяга О.С.);

 диплом переможця у Всеукраїнській акції школярів та учнівської молоді
«Ліси для нащадків» (гурток «Юні господарочки», Кузьмінська В.В.);

 диплом переможця у Всеукраїнському  конкурсі-огляді внутрішнього та
зовнішнього озеленення навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин» (курток
«Юні друзі природи», Кузьмінська В.В.);

 дипломи  переможців  у  Всеукраїнській  акції  «День  зустрічі  птахів»
(секція «Зоологія» ОЗБШ, гурток «Основи біоетики», Хлус Л.М.);

 диплом переможця у Всеукраїнській акції «Кролик» (секція «Зоологія»
ОЗБШ, Хлус Л.М.);

 диплом  переможця  заочного  етапу  Всеукраїнського   конкурсу
винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів  (гурток  «Людина  і  довкілля»
Чебан Т.Н.);

 диплом  переможця  заочного  етапу  та  грамоту  за  ІІІ  місце  у  ХІ
Всеукраїнському  конкурсі досягнень юних зоологів і тваринників (ОЗБШ,     Хлус
Л.М.);

 грамоту  за  активну  участь  в  національному  етапі  Міжнародного
художнього конкурсу «Календар Globe» (гурток «Я пізнаю світ»,             Чебан
Т.Н.);

 грамоту НЕНЦ за створення нових лісів, лісопарків навколо населених
пунктів,  утримання  зелених  насаджень,  вирощування  посадкового  матеріалу
декоративних  дерев,  кущів,  квітів  під  час  Всеукраїнської  акції  «Юннатівський
зеленбуд» (гурток «Основи здоров’я»,  Кузьмінська В.В.);

 диплом за  активну  участь  у  ІІІ  Всеукраїнському   конкурсі  «Екоклас»
(гурток «Людина і довкілля», Т.Чебан);

 грамоти за перемогу, за І місце та високий рівень виконання завдань у
номінацї «Творча лабораторія природи. Рослинний світ», секція «Зелені мігранти
(інтродуковані види рослин)» та за ІІІ місце і високий рівень виконання завдань у
номінації  «Фотовиставка  «Біорізноманіття.  Пам’ятки  природи  місцевого
значення»  у  V  Всеукраїнському  експедиційно-польовому  зборі  команд  юних
ботаніків;



 грамоту  за  плідну  та  змістовну  роботу  юних парламентарів  в  рамках
збору лідерів Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий екологічний парламент»;

 грамоти за ІІ місце в конкурсі- презентації команд-учасників, ІІІ місце в
конкурсі-захисті  результатів  польових  досліджень  та  за  активну  участь  в  ІV
Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних зоологів;

 диплом за ІІ місце в І Всеукраїнському Турнірі «Юний бджоляр»;
 грамоту  за  активну  участь  у  Всеукраїнському  конкурсі  «Зоологічна

галерея» (гурток "Флористика та фітодизайн інтер'єру", Грицюк Т.П.).
Педагогічний  колектив  Центру  отримав  наступні  9  відзнак  на

всеукраїнському рівні:
 подяку та  вітальний лист Міністерства  екології  та  природніх  ресурсів

України за  особистий  внесок  у  поліпшення водного середовища,  підтримку та
допомогу в організації конкурсу «Всеукраїнський юнацький водний приз»;

 диплом  лідера  сучасної  позашкільної  освіти  в  рамках  виставки-
презентації «Сучасна позашкільна освіта»;

 грамоту НЕНЦ за організацію та проведення Всеукраїнської виставки-
конкурсу “Український сувенір”;

 грамоту НЕНЦ за участь у Міжнародному конкурсі «Календар Globe -
2016»; 

 подяку НЕНЦ за добре проведену організаційну роботу по залученню
дітей та  молоді  до ІХ Міжнародного екологічного конкурсу «Смачно,  корисно,
барвисто» (м. Вроцлав, Польща);

 грамоту Департаменту освіти і науки ЧОДА за ІІІ місце в огляді-конкурсі
на  краще  утримання  та  зміцнення  матеріально-технічної  бази  Чернівецької
області;

 подяку  НЕНЦ  за  добре  проведену  організаційну  роботу  з  залучення
школярів до участі у Всеукраїнському конкурсі-огляді „Географічний майданчик в
дії”;

 подяку НЕНЦ за проведену роботу по залученню учнівської молоді до
практичної  природоохоронної  роботи  по  заповіданню  водно-болотних  угідь  в
рамках  Всеукраїнського  конкурсу  школярів  та  учнівської  молоді  «Вчимося
заповідувати –ІV етап»;

 подяку НЕНЦ за проведену організаційну роботу по залученню школярів
до активної участі у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході «Біощит-
2016».

Чернігівська область
У 2016  році  більше 1500  учнів,  учнівських  колективів,  творчих  об’єднань

загальноосвітніх,  позашкільних,  професійно-технічних  навчальних  закладів
області, закладів інтернатного типу обласного підпорядкування стали учасниками
обласних,  обласних  етапів  Всеукраїнських,  Всеукраїнських  та  Міжнародних
масових еколого-натуралістичних заходів. 

Переможці  та  учасники  обласних  етапів  Всеукраїнських  масових  еколого-
натуралістичних  заходів  та  обласних  масових  заходів  протягом  2016  року



відзначені  465  дипломами  Управління  освіти  та  науки  Чернігівської
облдержадміністрації,  161  подякою  начальника  Управління  освіти  та  науки
облдержадміністрації.

Роботи переможців обласних етапів направлені для участі у Всеукраїнських
та Міжнародних масових заходах.

Переможців  та  учасників  масових еколого-натуралістичних  заходів  області
протягом  2016  року  відзначено  134  грамотами,  17  дипломами  та  40  подяками
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства
освіти і науки України.

Протягом 2016 року 310 вихованців КЗ «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів» взяли участь у масових заходах. З них дипломами Управління освіти
та науки облдержадміністрації нагороджено 20 вихованців, грамотами НЕНЦ – 11,
дипломами НЕНЦ – 4 та подяками НЕНЦ нагороджено – 3 вихованці. 9 педагогів
ОБЛСЮН  відзначено  подяками  начальника  Управління  освіти  та  науки
облдержадміністрації.

Учні  546  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  вихованці  21  закладу
інтернатного  типу  обласного  підпорядкування  та  28  позашкільних  навчальних
закладів, юні натуралісти з профільних гуртків, клубів, природоохоронних загонів,
учнівських  лісництв  взяли  активну  участь  у  виконанні  освітніх,  навчально-
виховних і  практичних завдань  Міжнародних,  обласних етапів  Всеукраїнських,
Всеукраїнських та обласних масових еколого-натуралістичних заходів.

Учні, учнівські колективи загальноосвітніх,  вихованці та творчі об’єднання
позашкільних  навальних  закладів  області  взяли  участь  у  Всеукраїнських  та
Міжнародних масових заходах з еколого-натуралістичного напряму позашкільної
освіти всеукраїнських конкурсах: «Енергія і середовище» (м.Київ), юних зоологів
і тваринників (м.Київ), «Юний селекціонер і генетик» (м.Київ), винахідницьких і
раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного  напряму  (м.Київ),
дослідницько-експериментальних  робіт  з  природознавства  «Юний  дослідник
(м.Київ)»,  Всеукраїнському юнацькому  фестивалі  «В  об’єктиві  натураліста»
(Івано-Франківська  обл.), «Земля  –  наш  спільний  дім»  (Херсонська  обл.),
експедиційно-польових  зборах  команд  екологів  і  натуралістів  (юних  ботаніків
(Тернопільська обл.), юних зоологів (Київська обл.), юних екологів (Одеська обл.),
з квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» (м.Київ), з флористики
та  фітодизайну  (м.Київ),  заходах  з  талановитою  та  обдарованою  учнівською
молоддю на  базі  Всеукраїнського  профільного  табору  «Юннат»  (збори  лідерів
Дитячого екологічного парламенту (м.Київ), дитячий фестиваль патріотичних дій
(м.Київ), зльоті учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних
закладів  (м.Київ),  форумі  юних  екологів  України  (Одеська  обл.,  Національний
центр  «Молода  Гвардія»),  зльоті  учнівських  виробничих  бригад,  трудових
аграрних  об’єднань  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів
(Вінницька  обл.),  фестивалі  «Україна  –  сад»  (м.Київ),  виставці-конкурсі  з
акваріумістики  (м.Київ),  виставках  конкурсах  «Новорічна  композиція»  та
«Український сувенір» (м.Київ).

Участь юннатів у Міжнародних програмах



Всеукраїнський екологічний моніторинг за Міжнародною науково-освітньою
програмою   «Глобальне  вивчення  та  спостереження  з  метою  поліпшення
довкілля»  (GLOBE) – це міжнародний практичний науково-освітній проект, який
об’єднує  зусилля  учнів,  вчителів  і  вчених  дослідників,  які  спрямовані  на
отримання  додаткової  інформації  про  навколишнє  середовище  шляхом  збору
даних і проведення спостережень.

Юннати Чернігівської області з 2003 року беруть участь у програмі GLOBE,
щоб допомогти вченим осмислити екологічні умови, що існують на Чернігівщині.
Юні  дослідники  проводять  атмосферні  дослідження,  гідрологічні  дослідження
забруднення  річок  та  ставків,  дослідження  наземного  покриву  та  біологічні
вимірювання.

У 2016 році активну участь в програмі GLOBE взяли учні Менської районної
гімназії  Менської  районної  ради  (керівник  –  Вовченко  І.О.,  вчитель  біології),
вихованці  гуртка  «Еколог»  Варвинського  районного  Будинку  школяра,  який
працює на базі Озерянської ЗОШ І-ІІІ ст. Варвинської районної ради (керівник –
Щербина В.М.), учні  Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Семенівської районної ради
(керівник – Хулап Г.М.).

Відповідно  до  наказу НЕНЦУМ № 110-О від  05 грудня  2016  року  «Про
проведення  моніторингу-дослідження  стану  навколишнього  середовища  за
міжнародною  науково-освітньою  програмою  GLOBE  в  2016  році»   Менську
районну  гімназію  Менської  районної  ради  було  нагороджено  міжнародним
сертифікатом  GLOBE  “Certificate  of  Outstanding  Achievement”  за  внесення
найбільшої кількості даних спостережень від України за 2016 рік до міжнародної
наукової  бази  даних  GLOBE  (більш  ніж  1200  спостережень)  та  спеціальним
призом.

Виховні масові заходи
Одним із дієвих засобів є екологічне виховання школярів. Його результатом

є  особистість,  готова  до  правильної  взаємодії  з  навколишньою  природою;
екологічно  компетентна  і  грамотна,  усвідомлює  власну  відповідальність  за
збереження  природи,  розуміє  екологічні  проблеми  нашої  держави,  рідного
краю, позитивно ставиться до об'єктів природи.

Значна  увага  у  навчально-виховному  процесі  загальноосвітніх   та
позашкільних  навчальних  закладах  України  приділяється  не  тільки  наданню
учням  якісної  освіти,  а  й  вихованню  інтелектуально  розвиненої  людини,
патріота своєї держави, духовно і морально зрілої особистості. Для досягнення
цієї  мети  у  навчальних  закладах  є  всі  можливості  -  різноманітні  форми
виховних  заходів,  які  допомагають  дітям  в  спілкуванні,  ставати
комунікабельними, впевненими. Формували у школярів патріотичні погляди на
світ  своєї  країни,  на  особисту  участь  у  збереженні  довкілля,  вибудовували
шляхи до самовдосконалення. 

Реалізація  виховного  потенціалу  позашкільної  освіти  у  всіх  областях
України проходить через виховні орієнтири ціннісного ставлення особистості
до  природи  учнів  початкової  школи:  введення  дитини  в  систему  знань  про
природу; формування мотивів на збереження природи; виховання шанобливого
ставлення до природи;  бажання зберегти та  примножити природні багатства;



формування  розуміння  цінності  рослин  та  тварин  для  людини.  Виховні
орієнтири ціннісного ставлення особистості до природи учнів основної школи:
формування природничого та екологічного світогляду особистості; формування
готовності  дитини  до  правильної  взаємодії  з  навколишньою  природою;
виховання  інтересу  до  пізнання  природи,  відповідального  ставлення  до  неї;
формування  розуміння  необхідності  гармонійного  співіснування  людини  і
природи, гуманного ставлення до навколишньої природи; формування мотивації
до  природоохоронної  діяльності.  Виховні  орієнтири  ціннісного  ставлення
особистості  до  природи  учнів  старшої  школи:  формування  в  особистості
внутрішньої  потреби  знати,  покращувати  екологічний  стан  середовища;
виховання відповідальності за збереження природи; зміцнення навиків науково
–  дослідницької,  практично  –  моделюючої  роботи  з  пізнання  природи;
формування  соціальної  активності  особистості,  спрямування  її  у  потужну
природоохоронну  діяльність;  розвиток  умінь  та  навичок  розробки  та
впровадження екологічних проектів. 

Сьогодні, як ніколи гостро стоїть питання активізації навчально-виховної
роботи з дітьми та учнівською молоддю, формування всебічного її розвитку та
активної  громадської  позиції.  Педагогічні  колективи  усіх  обласних  станцій
юних  натуралістів  та  еколого-натуралістичних  центрів  України  приділяють
велику  увагу  одному  з  важливих  розділів  навчально-виховного  процесу  –
організаційно-масовій роботі, основними напрямками якої є:

- еколого-натуралістична діяльність;
- природоохоронна та науково-дослідницька робота;
- народознавчий напрямок;
- масово-розважальна та оздоровча діяльність;
- соціально-реабілітаційна робота із дітьми;  
- агітаційна робота екологічного спрямування.
Упродовж  2016 року масові заходи проводились на високому рівні і несли

велике  виховне  навантаження.  Еколого-натуралістичні,  народознавчі  та
тематичні  свята,  пізнавальні,  ігрові,  конкурсні  програми,  інтелектуальні  ігри,
вікторини, рухливі ігри, тематичні та оглядові екскурсії, експедиційні походи,
відеолекції,  театралізовані  вистави,  тематичні  інформаційні  виставки,
доброчинні акції та проекти тощо – все це сприяло всебічному розвитку творчої
особистості,  вихованню  повноцінних  членів  нашого  суспільства,  які  гостро
відчувають екологічні та соціальні проблеми і прагнуть робити усе необхідне
для їх вирішення. 

Аналіз  показав,  що  більшість  масових  заходів  виховного  спрямування,
згідно  звітів,  зорієнтована  на  розвиток  і  формування  в  учнів  екологічної
компетентності,  екологічноїсвідомості,  готовності  відповідально ставитися до
довкілля,  виховання  екологічної  культури,знань  прав  і  обов'язків  громадян,
ініціативної  творчої  діяльності  екологічного напрямку,формуванню здорового
способу життя, національної свідомості, розвитку творчого таінтелектуального
потенціалу. Тематика заходів є різноплановою, форми роботи різноманітні.

Аналіз  основних  орієнтирів  виховання  має  подаватися  за  змістовими
лініями, що не враховано у звітах  17 областей (Волинської, Дніпропетровької,



Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,  Івано-Франківської,  Київської,
Кіровоградської,  Львівської,  Миколаївської,  Одеської,  Сєверодонецька,
Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької).

Вінницька область
У 2016 році масовою роботою охоплено 19120 дітей, з них:
- дітей дошкільного віку – 1111;
- дітей молодшого шкільного віку – 6747;
- дітей середнього шкільного віку – 8423;
- дітей старшого шкільного віку – 2062;
- учнів ПТУ, студентів – 777.
Змістова лінія «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва».
Формуванню  естетичного  сприйняття  та  емоційного  ставлення  до

прекрасного,  бажання  самостійно  створювати  чудові  речі,  вміння  цінити
людську працю, вихованню художнього смаку, бажанню вносити прекрасне у
життя,  примножувати  культурно-мистецькі  надбання  народу,  формуванню
основ естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань та ідеалів
сприяли:

- постійно діючі консультації з питань народознавства;
- різноманітні  творчі  майстерні  (виготовлення  сувенірів  та  вітальних

листівок  до  свят,  новорічна  майстерня,  «Підкова  на  щастя»,  «Великодній
сувенір» та інші);

- різнопланові виставки-конкурси робіт дітей: «Красуня Зима», «Єднаємо
серця»,  «Весна  в  природі»,  «Осінні  фантазії»,  «Новорічна  композиція»,
«Різдвяна флористика», виставка-конкурс новорічних сувенірів та інші;

- фольклорні вистави та концертні програми гурту «Бохоняни»;
- виступи та концертні програми зразкового ансамблю народної музики

«Дударик»;
- обласний тиждень народознавства  «Любіть Україну вишневу свою»;
- пізнавально-розважальні  програми  «Країна  квітів»,  «Квіти  осені  –

окраса нашого життя»;
- вітальна програма «Щедрий вечір»;
- обласний  конкурс  пошуково-дослідницьких  робіт  з  народознавства

«Традиційні народні ремесла Поділля»;
- цикл  бесід  присвячених  150-річчю  від  дня  народження  М.

Грушевського;
- екскурсія до музею «Мій край – Поділля».
Змістова лінія «Ціннісне ставлення до праці».
Вихованню  свідомого  ставлення  до  праці,  як  вищої  цінності  людини  і

суспільства,  дисциплінованості,  організованості,   формуванню  творчої
працелюбної  особистості,  готовності  до  життєдіяльності  і  праці  в  умовах
ринкових відносин, розуміння ролі праці в житті суспільства, поваги до людей
праці сприяли:

- науково-практичні  конференції,  конкурси-захисти  науково-дослідних
робіт  в  рамках  обласних  тематичних  тижнів  («Зоології  та  тваринництва»,
«Народознавства», «Біології та експериментального дослідництва», «Екології та



охорони  природи»,  «Охорони  праці  та  безпеки  життєдіяльності»  та  інших)
«Юний  дослідник»,  «Наш  пошук  і  творчість  тобі,  Україно!»,  «Українська
паляниця», учнів членів ВМАН та інші;

- Майстерні, майстер-класи, виставки «Фестиваль української писанки»,
«Подарунок ветеранам», «Новорічна флористика»  та ін.;

- трудові десанти та акції: в рамках природоохоронної операції «Опале
листя», в рамках природоохоронної операції «Не насліди», трудовий десант до
Дня Землі, трудова акція «Парад квітів біля школи», акція «Прикрасимо зелений
дивосвіт Поділля»  та інші;

- дослідницька робота на навчально-дослідних земельних ділянках;
- виставки-презентації  та  творчі  звіти  результатів  роботи  на  шкільних

НДЗД  та  полях  учнівських  виробничих  бригад  та  трудових  загонів
старшокласників, шкільних лісництв;

- тематичні  конкурси:  винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів
еколого-натуралістичного  напрямку,  юних  майстрів  народних  ремесел
«Поділля. Творчість. Діти.», та інші;

- семінар практикум: «Пророщування насіння пшениці, корисні поради»;
- свята  та  конкурсні,  ігрові,  пізнавальні  програми:  «Маленька

господарочка», «Від зернини до хлібини» та інші;
- обласний фестиваль «Україна – сад»;
- екскурсії на хлібозавод; 
- екскурсії  на  дослідні  поля  Вінницького  національного  аграрного

університету  з  метою  ознайомлення  з  різноманітністю  польових  культур,
методикою  польових  досліджень,  на  навчально-дослідні  земельні  ділянки
Вінницької обласної станції юних натуралістів;

- Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних
об’єднань загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Змістова лінія «Ціннісне ставлення до природи».            
З  метою  формування  в  гуртківцях  та  учнівської  молоді  екологічної

культури, гармонії відносин з природою, відчуття відповідальності за природу,
як національну та загальнолюдську цінність, освідомлення того, що людина –
частинка природи, надання необхідних знань про природу, залучення дітей та
молоді до активної екологічної діяльності, виховання дбайливого ставлення до
природних багатств у 2016 році були проведені:

- різнопланові виховні масові заходи для дітей різних вікових категорій,
найпопулярнішими з  яких  були:  інтелектуальні  ігри  «Домашні  тварини»,  «У
світі  тварин», «Змагання знавців природи»,  конкурс інсценізації  українських
казок  з  екологічним  змістом  «Доброта  народжується  з  казок»,  квести
«Мандруємо  континентами»,  «Заповідна  Україна»,  пізнавальна  гра
«Навколосвітня подорож»,  гра «Пошук скарбів зачарованого лісу», спортивна
конкурсна гра «Свійські – дикі тварини», дискотека з ігротекою «В підводному
царстві», свята «Юннати скликають друзів», «Свято зустрічі птахів», та інші;

- природоохоронні  акції  та  операції:  «Не  насліди»,  «Опале  листя»,
«Первоцвіт»,  «Годівничка»,  «Збережемо  зелену  красуню»,  «Опале  листя»,



«Птах  року»,  «Рідкісні  рослини  –  символи  України»,  «Джерело»,  «Вчимося
заповідувати», «Біощит», «Птахи нашого саду»,  «Зелена аптека»  та інші;

- експедиційні  походи  на  П’ятничанську  стежину  «Фенологічні
спостереження»,  «Моніторинг  фауни  заповідних  об’єктів  Вінниччини  на
прикладі  загальнозоологічного  заказника  загальнодержавного  значення
«Згарский» в межах Жмеринського та Літинського районів » та інші; 

- екскурсії  для учнів навчальних закладів та дошкільних установ міста
Вінниці  та  Вінницької  області  в  орнітологічному  та  акваріумному  залах,
теплиці,  НДЗД,  ботанічній  стежині,  дендрарії  та  П’ятничанській  екологічній
стежині;

- екскурсії до міні-зоопарку в ЦПКВ ім. Горького;
- тематичні  виставки-конкурси  робіт  гуртківців:  природоохоронних

листівок  в  рамках  природоохоронної  операції  «Опале  листя»,
природоохоронних листівок в рамках операції «Ялинка без ялинки», «Дивосвіт
весняних квітів» в рамках природоохоронної операції «Первоцвіт», «В об’єктиві
натураліста»  та інші;

- екологічні творчі спостереження;
Змістова лінія «Ціннісне ставлення до себе».
Колектив  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів  велику  увагу

приділяє  прищепленню  та  розвитку  моральних  почуттів  гуртківців,
пропагуванню  здорового  способу  життя,  оздоровленню  дітей,  вихованню
патріотизму,  колективізму,  непримиренності  до  аморальних  вчинків  людей,
формуванню вміння правильно поводитись в критичних життєвих ситуаціях і
надавати  необхідну  допомогу  собі  та  оточуючим,  формуванню  негативного
ставлення до шкідливих звичок, які руйнують здоров’я.  У звітному році  були
проведені наступні заходи, які сприяли цьому:

- оздоровчі походи в природу;
- спортивні змагання: «Свійські – дикі тварини», «Шалені овочі», «Зимові

розваги козаків», турніри з настільного тенісу, шахо-шашкові турніри, змагання
з футболу, бадмінтону;

- лижні прогулянки, ігри та розваги на свіжому повітрі;
- традиційними  стали  тематичні  інформаційні  виставки  літератури,

буклетів, плакатів, проведення бесід, круглих столів серед гуртківців з метою
попередження  різноманітних  захворювань,  формування  в  свідомості  дітей
необхідності  збереження  здоров’я  –  як  найціннішого  скарбу  людини,  до
Всесвітнього дня  боротьби  зі  СНІДом,  «Мої  права  та  обов’язки»,  «Здоров’я
дитини – це найвища цінність»;

- в рамках обласного тижня «Молодь за здоров’я» під час конкурсу-захисту
учнівських науково-дослідницьких проектів «Здоровий спосіб життя – здорова
дитина – здорове суспільство» та  науково-практичної  конференції  «Здоровий
спосіб життя – здорові звички» гуртківці та учні середніх та старших класів
нашої  області  мали  можливість  представити  свої  проекти,  що  сприяють
збереженню та зміцненню здоров’я;

- відеолекції  «Харчування  та  здоров’я»,  «Неймовірне  тіло  людини»,
«Скажи наркотикам: «Ні!»», «СНІД – як вберегтися» та інші;



- пізнавальні, конкурсні, святкові та розважальні програми, інтелектуальні
ігри, психологічні тренінги: «Кращий гуртківець 2015-2016 навчального року»,
«Я та мій світ», «Новорічні пригоди в українському селі» та інші;

- виставки-конкурси малюнків та плакатів фотографій, художніх робіт за
темами: «Головне в іміджі – це здоров’я», «Молодь за майбутнє без СНІДу», «Я
обираю здоров’я» та інші.

Змістова лінія «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей».
Формуванню  шанобливого  ставлення  до  реліквій  власної  сім’ї,

українського  народу  загалом,  укріпленню  родинних  стосунків,  вихованню
поваги та пошани до батьків, формуванню у учнів уявлень про добро, честь,
гідність,  громадянський  обов’язок,  совість,  справедливість,  прагнення
допомагати людям, сприяли:

- свята  та  святкові  програми:  «Нова  радість  стала»,  «Весняночка-
паняночка»,  «Колодія  величаємо  –  весну  зустрічаємо»,  новорічні  свята  для
гуртківців  та  дітей,  які  потребують  соціального  захисту,  свято  «Святий
Миколай, до нас завітай», «Великодній кошик» та інші;

- родинні майстерні «Творчі батьки – творчі діти»;
- родинні  екскурсії  в  природу  та  у  відділи  і  куточки  живої  природи

Вінницької обласної СЮН;
- виставки родинної творчості новорічно-різдвяної,  пасхальної та іншої

тематики;
- конкурси малюнків «Моя матуся – красуня», «Моя родина» та інші;
- доброчинні проекти, благодійні акції для дітей-інвалідів в ДНЗ № 24 та

для вихованців для вихованців Стрижавського будинку-інтернату із святковою
програмою «Великодній кошик», «Святий Миколай, до нас завітай», «Садочок
мого дитинства»;

- змістовні тематичні бесіди;
- загально  станційні  батьківські  збори  та  родинні  свята:  «У  колі

української родини», «Та прийдуть до тебе три праздники в гості»; 
- різноманітні тренінги та години спілкування з практичним психологом.
Змістова  лінія  «Ціннісне  ставлення  особистості  до  суспільства  і

держави».
З метою виховання у дітей громадської  відповідальності  за свої  вчинки,

повагу  до  державної  символіки  і  національних  символів,  розвиток  почуття
національної  гордості,  надання  необхідного  обсягу  знань  про  історію  нашої
держави був підготовлений і проведений ряд заходів:

- цикл бесід, виховні години пам’яті: до Міжнародного дня пам’яті жертв
Холокосту, до Дня пам’яті жертв Крут, до Дня вшанування учасників бойових
дій  на  території  інших  держав  «День  пам'яті»,  приурочені  трагедії  на
Чорнобильської АЕС, Дню захисту дітей, до 22 червня – Дня скорботи,  до Дня
Конституції  України «Основний закон нашої держави», до Дня Незалежності
України  «Незалежна  держава»,  «Збережемо  вікову  спадщину  краю,  де  ти
народився»  до  Дня  міста,  приурочених  річниці  визволення  України  від
німецько-фашистських  загарбників,  «У  війни  не  дитяче  обличчя»,  в  рамках



тижня права «Права дітей», «Майдан у серці кожного», «Майдан закарбований
в бруківку», «Я люблю свою Батьківщину» та інші;

- інформаційні виставки приурочені або присвячені: Дню соборності та
свободи  України,  річниці  визволення  Вінниччини  від  німецько-фашистських
загарбників,  Всесвітньому  дню  авіації  та  космонавтики,  трагедії  на
Чорнобильської  АЕС «Чорнобиль немає минулого»,  річниці  Дня Перемоги у
Великій  Вітчизняній  війні,  «Символіка  державотворення  України»,  до  Дня
Незалежності України, «Голодомор в Україні», «Права дітей» та інші;

- тематичні виставки-конкурси дитячих робіт: до Всесвітнього дня авіації
та  космонавтики  виставка  дитячих  робіт  «Підкорюємо  Всесвіт»,  до  роковин
пам’яті загиблих у ІІ світовій війні «Червоний маку цвіт…» та інші;

- бліц-вікторина «Сторінками Великої Вітчизняної війни»;
- військово-патріотичні  ігри  «Партизанськими  стежками»,  «Служу

народу України», «Козацькі розваги», «Козацькі забави»;
- серії творчих патріотичних майстерень;
Цікавими та нетрадиційними були такі форми масових заходів як: 
- флешмоби: «Парад вишиванок», «З Україною в серці»;
- квест:  обласний  етап  Всеукраїнської  дитячо-юнацької  еколого-

патріотичної гри «Паросток»;
- розважальна програма «Співанки у вишиванках»;
- конкурсна  програма  «Голос  країни»  презентація  кліпів  сучасної

української пісні;
- ярмарки  продажі  робіт  гуртківців  для  підтримки  воїнів  АТО  та

соціально незахищених дітей;
- благодійні  концертні  виступи  фольклорного  гурту  «Бохоняни»  та

зразкового ансамблю народної музики «Дударик» для збору коштів на допомогу
бійцям АТО; 

Юннати брали активну участь у Всеукраїнських та міських акціях «Лист
пораненому», «Сонячні листи», «Україна – єдина країна», «Привітай солдата з
Новим роком» та інших.

З  усього  вище  сказаного  можна  зробити  висновок,  що  виховна
організаційно-масова  робота  в  закладі  у  2016  році  була  насиченою,
інформативною, різносторонньою, змістовною.

Запорізька область
Виховна робота педагогічного колективу ЗОЦЕНТУМ у 2016  році мала

еколого-натуралістичне спрямування і  забезпечувала  оволодіння вихованцями
знаннями  про  навколишнє  середовище,  формування  екологічної  культури
особистості,  виховання  екологічної  пильності,  набуття  досвіду  розв'язання
екологічних  проблем,  залучення  до  практичної  природоохоронної  та  іншої
роботи (біологічної, аграрної тощо).

Центр залучав молодь до участі у Всеукраїнських, обласних конкурсах,
акціях, в канікулярні періоди організував навчально-виховні тематичні заходи.
Масова  робота  поряд  з  еколого-натуралістичними  темами  поєднувала
відповідну  патріотичну,  народознавчу,  краєзнавчу,  навчально-пізнавальну  та
розважальну діяльність.



Змістова лінія «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва»
Різноманітні  тематичні  майстерні:  «Кошик  квітів,  майстер-клас  по

створенню ляльки-мотанки, «Український оберіг, «Незвичайні комахи, майстер-
клас  «Весняна  пектораль»,  «Диво-квітка»,  виготовлення  новорічних  листівок
«Кришталева зимонька», «Новорічна композиція», «Український сувенір»

Змістова лінія «Ціннісне ставлення до праці»
Біологічний практикум «Правила висівання однорічних квіткових рослин»,

День  Довкілля  ,виготовлення  годівниць,  трудова  акція  «Зелена  толока»,
проведення  весняних  робіт  на  НДЗД  Центру,  теплиці,  акція  «Квітуче
Запоріжжя»,  проведння  літньої  трудової  практики  на  НДЗД  Центру  з
гуртківцями,  акція  «Насіння  2016»,  конурс  на  кращу  ділянку,  виставка
«Щедроти осені»

- трудові десанти та акції: в рамках природоохоронної операції «Опале
листя», «Парад квітів біля школи», «Турбота молоді тобі, Україно. «Кролик»»,
«Галерея  кімнатних  рослин»,  «Плекаємо  сад»,  «Дослідницький  марафон»,
«Юннатівський зеленбуд» та інші;

- дослідницька  робота  на  навчально-дослідних  земельних  ділянках,  в
природі  та дослідницьких майданчиках;

тематичні  конкурси:  «Юний  дослідник»,  винахідницьких  і
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напрямку.

Змістова лінія «Ціннісне ставлення до природи»
Операція  «Синичка»,  година  цікавої  біології  «Все  про  улюбленців»,

перегляд  відеофільму  до  Міжнародного  дня  водно-болотних  угідь,  конкурс
малюнків  на   захист  безпритульних  тварин,  бесіда  «Зустрічаємо  птахів»,
виховна  година  «Все  про  улюбленців  котів»,  конкурс  листівок  «Захистимо
первоцвіти»,  ділова  гра  до  всесвітнього  дня  водних  ресурсів  «Чиста  вода  –
джерело  життя»,  виховна  година  «Первоцвіти  Хортиці»,  біологічна  гра
«Таємниці рослин», бесіда «Весна в житті птахів», обласний екологічний форум
«Земля – наш спільний дім», День Довкілля, розвішування годівниць, конкурс
«Цікавий  світ  комах»,  конференція   «Біорізноманіття  заповідних  об'єктів»,
екологічний квест «Річки різного краю», свято-подорож «Будь природі другом!
Будь  природі  сином!»,  квест  «У пошуках  червонокнижних  тварин»,  гра-шоу
«Флора  плюс  фауна»,  екскурсія  «Життя  рослин  восени»,  «Безхребетні
тварини», екологічна гра «Народний прогностик», екологічний вечір «Проблеми
Планети  Земля»,  гра-змагання  «Біолог-практик»,  обласна  фотовиставка
«Екомарафон  2016»,  гра  «Ми  –  натуралісти»,  екологічна  акція  «Нагодуй
пташку»,  зоовікторина  «Таємниці  за  склом»,  екологічна  казка  «В  лісі
народилась  ялинка»;  участь  у  Всеукраїнській  акції  «До  чистих  джерел».
Описання  річок  Домузга,  Молочна,  Гайчур,  Берда,  Мокра  Московка,  Утлюк,
Корсак,  Конка,  Кільтичія,  Джекельна;  випуск  листівок  для  населення  -
«Бережіть  річки»,  «Вивчення  екологічного  стану  річок,  ставків,  джерел,
лиманів».

 Змістова лінія «Ціннісне ставлення до себе»
Обласна  виставка  малюнків  «Екологічна  безпека  людини»,  бесіда  «Не

спали своє життя»,  тематичний вечір «Таємниці народної медицини», години



здоров'я «Як вберегтися від туберкульозу», брейн-ринг «Бактерії навколо нас»,
усний журнал «Комахи - друзі  та вороги», КВК «Моє здоров'я – мій скарб»,
вікторина «Корисні  продукти»,  бесіда  «Вплив автотранспорту на довкілля та
здоров'я  людини»,  ток-шоу  «Бути  здоровим,  чи  ні»,  година  спілкування  «Я
обираю здоров'я»

Змістова лінія «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей»
Народознавче  свято  «Весну  зустрічаємо»,  родинні  екскурсії,  родинне

змагання-вікторина «Рослини навколо нас», фотоконкурс до Всесвітнього дня
котів,  виставка «Наші домашні улюбленці»,  свято «Жайвір крильцями махає,
дзвінко  пісеньку  співає»,  виставка  «Пасхальний  сувенір»,  бесіда  до
Всесвітнього дня матері, екскурсія до зоологічного музею ЗНУ, день відкритих
дверей  «Даруй  добро  природі»,  свято  «Країна  Юннатія»,  обласна  виставка
«Запорізька  паляниця»,  розважальна  година  «Українські  народні  ігри»,
виховний  захід  «Хліб  у  святах  та  обрядах»,  свято  «Ой  хто,  хто  Миколая
любить», екскурсія до головної ялинки міста

Змістова  лінія  «Ціннісне  ставлення  особистості  до  суспільства  і
держави»

Обласна  виставка  «Моя країна  –  Україна»,  інформаційні  години  до  дня
соборності України «Нам берегти тебе, Соборну і єдину» та до дня народження
Державного прапору України  «Прапор  свій  здіймаєм гордо»,  виховний захід
«Герої  Крут – для нащадків взірець», бесіда «Ангели небесної  сотні».  Бесіда
«Психологія  справжнього  патріота»,  бесіда  «Моя  мала  Батьківщина»,
пізнавальна  гра  «Стежками  нашого  міста»,  виховна  година  «Діти  війни»,
дитячо-патріотична гра «Паросток», виховний захід до Дня захисника України
«Козацькими шляхами», акція «Прапор для бійця», бесіда «Вони загинули за
свободу України», перегляд фільмів «Небесна сотня», «Небесна сотня на варті
пам'яті», виховна година «Голодомор – цього не можна забувати», бесіда до Дня
національної згоди «Ми всі українці – єдина сім'я», естафета до Дня збройних
сил  «Мужність  та  відвага»,  акція  «Подарунок  для  героя»,  турнір  знавців
Запорізького козацтва;

. участь в охороні та вивчені природних національних ресурсів: екскурсії
до  Національного  заповідника  «Хортиця»,  Алтагірського,  Старобердянського
лдісництв;  коси  Обіточної,  малих  та  великих  Кучугур,  Лисої  Гори,
Куксунгурського  родовища, Кам'яної Могили.

Полтавська область
Заходи, спрямовані на виховання ціннісного ставлення до праці
Ціннісне  ставлення  до  праці  є  важливою  складовою  змісту  виховання

особистості.  Воно  передбачає  усвідомлення  дітьми  та  учнівською  молоддю
соціальної  значущості  праці,  розвинену  потребу  в  трудовій  активності,
ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і
проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності,
конкурентоспроможності  й  самореалізації  за  умов  ринкових  відносин,
сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Трудове  виховання  є  системою  виховних  впливів,  мета  яких  полягає  у
морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності.



Високий  рівень  її  розвитку  передбачає  оволодіння  особистістю  загальними
основами  наукової  організації  праці,  вмінням  ставити  мету,  планувати  її
досягнення, організовувати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і
засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних
трудових зусиль, вносити необхідні корективи.

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Трудове виховання  в  закладі   здійснюється  у  ході  проведення  занять  (у

природі, теплиці, куточках живої природи, на навчальній тваринницькій фермі
тощо) та під час масових заходів до Дня Землі, Дня Довкілля, трудових десантів
у природі, екскурсій на виробництва.

У ході Тижня сільського господарства керівниками гуртків для дітей були
організовані  цікаві  заходи:  бесіди  «Овочі  –  джерело  вітамінів»,  «Значення
рослин  у  житті  людини»,  «Домашні  тварини»,  конкурси  малюнків  «Мій
улюбленець», «Ми відповідальні за тих, кого приручили». 

- Протягом року діти долучалися до участі у трудових акціях «За чисте
довкілля», «Чисте подвір’я» (впорядкування територій закладу), «Геть сміття!»
(прибирання  паркових територій та зон відпочинку міста), «Парад квітів біля
школи»  (оформлення клумб); 

- екологічні  акції  та  операції:  «День  спостереження  за  мігруючими
птахами», «Пташина їдальня», «Збережи ялинку», «Збережемо первоцвіти».

Керівниками гуртків  разом з  вихованцями постійно  проводяться  сезонні
роботи  на  навчально-дослідних  земельних  ділянках,  закладаються  досліди.
Щорічно під наглядом педагогів проводиться догляд за плодовими і ягідними
культурами.

Шишацька філія
Протягом року вихованці були активними учасниками трудових акцій, свят:
- екологічної  акції  «Зелена  стежина»:  упорядкування  екологічної

стежини «Бутова гора»;
- свята врожаю;
- акції «Збережи ялинку» - спільне чергування вихованців, педагогів та

працівників  лісового  гоподарства  по  збереженню  насаджень  сосни  та
запобіганню несанкціонованих  вирубок.  Педагоги,  вихованці  філії,  спільно  з
працівниками  Шишацького,  Яреськівського,  Баранівських  лісництв  та
Шишацького  відділення  Полтаваагроліс  провели  7  виїздів  до  місць,  де
проростають сосни 5-8 років, відвідали сільські базари з метою попередження
несанкціонованої  торгівлі  ялинками. Вихованцями філії  було підготовлено 28
композицій «Замість ялинки – зимовий букет», та передано їх до Шишацького
дитячого садочка «Ясочка».

У  співпраці  з  Шишацькою  селищною  радою  проведено  впорядкування
прибережної  смуги р.  Псьол довжиною1000м. Проведено зустрічі  вихованців
філії  з  селищним  головою,  лісничим  Шишацького  лісництва,  місцевими
дослідниками  природи.  За  завданням  виконкому  Шишацької  селищної  ради
проведено  другий  етап  анкетування  населення  з  проблем  покращення
екологічного стану селища. Всього опитано 311 осіб



Спільно  з  учнями,  вчителями  ЗНЗ  району,  місцевими  природолюбами
проведено  5  виїзди  до  місць  проростання  першоцвітів,  проведено
картографування  популяції  першоцвітів  на  Бутовій  горі,  Сорокалітовій  горі
Яреськівської  сільської  ради,  урочища  Климове  Ковалівської  сільської  ради,
урочищ  Косюрине  та  Демівка  Жоржівської  сільської  ради.  Описано  та
картографовано 19 видів першоцвітів на площі більше 6 га.

Філія у Полтавському районі
У філії організовуються такі природоохоронні акції та операції: «Збережи

ялинку»,  «Допоможемо  птахам»,  «Мурашка»,  «Лелека»,  «Зелена  аптека»,
«Першоцвіти»,  «До чистих джерел»,  «Ліси для нащадків»,  «Посади дерево».
Традиційними стали заходи: «День довкілля», «Свято врожаю», «День зустрічі
птахів»,  «Свято  першоцвітів»,  «День  юного  натураліста»,  «Свято  зимуючих
птахів», проведення тижнів екології та біології.

Кобеляцька філія
Вихованці філії брали участь у трудових акціях:
-  «День  довкілля»,  в  рамках  акції  займалися  благоустроєм  території

рідного села;
- «Годівничка»  -  виготовлення  годівниць,  розвішування,  підгодівля

птахів. Агітаційна робота серед населення щодо допомоги зимуючим птахам;
- «Чистий  берег»,  прибирання  прибережної  зони  річки  Ворскла  та

Дніпродзержинського водосховища від сміття;
- «Чисті парки», щорічна акція, яка проходить у травні місяці, в ході якої

вихованці  разом  з  педагогами  займалися  впорядкуванням  території  парку
Шевченка села Світлогірське;

- «Посади  своє  дерево»:  озеленення  території  школи  та  парків,
висаджування молодих дерев.

Лубенська міська станція юних техніків і натуралістів
Велике  значення  у  вихованні  особистості  має  колективна  суспільно

корисна  творча  робота.  Педагоги  СЮТН так  організують  трудову  діяльність
гуртківців, що праця стає джерелом їхнього розвитку, виховує відповідальність
за  доручену  справу.  Трудове  виховання  в  закладі  здійснюється  в  ході
проведення  занять  (у  природі,  куточках  живої  природи)  та  під  час  масових
заходів  до  Дня  Землі,  Дня  Довкілля,  трудових  десантів,  екскурсій  на
виробництва. З метою формування екологічної культури молоді, залучення до
конкретної  трудової  діяльності.  Так  у  квітні-травні  проведено  двомісячник  з
озеленення  та  благоустрою  території  міста,  станції.  Дотримуючись  традицій
проведення весняних природоохоронних акцій, вихованці та педагоги закладу
виявили  високу  активність  по  впорядкуванню  та  наведенню  належного
санітарного стану прилеглої території та озелененню закладу. 

Напередодні  Всесвітнього  дня  охорони  навколишнього  природного
середовища провели виховну годину «Ми – юні друзі твої,  природо!», усний
журнал «Наша планета Земля – наш рідний дім», екологічну мозаїку «Ми люди,
поки є природа», брейн-ринг «Загадковий світ природи», диспут «Що дає мені
природа?»,  «Теплові  двигуни  й  екологічні  проблеми»,  показ  фільмів  на
екологічну тематику. 



Упродовж року  спільно  з  навчальними  закладами  міста  організовані  та
проведені:

- трудові  акції:  «За  чисте  довкілля»,   «Чисті  вулиці»  (впорядкування
територій мікрорайонів), «Геть сміття!» (прибирання  паркових територій та зон
відпочинку  міста),  «Чисті  прибережні  смуги  –  живі  водні  плеса  і  джерела»,
трудова акція по проведенню весняних та осінніх робіт у дендропарку, трудова
акція «Чисте подвір’я» по впорядкуванню територій шкіл, «Парад квітів біля
школи» та «Зелений світ»(оформлення клумб); 

- екологічні  акції  та  операції:  «День  спостереження  за  мігруючими
птахами», «Опале листя»,  «Пташина їдальня»,  «Збережи ялинку»,  «Ялинкова
прикраса»,  «Піклування  про  птахів»,  «Зустріч  пернатих  друзів»,  «Рослини
рідного краю», «Збережемо першоцвіти».

Карлівська районна станція юних натуралістів
З  ініціативи  СЮН  школярі  району  щорічно  беруть  участь  в  акціях:

"Підгодуй  птаха",  "Годівничка",  "Зустріч  птахів",  "Збережи  ялинку",
"Збережемо  первоцвіти",  "Зелена  аптека";  операціях  "Чистий  бережок",
"Подвір’ю бути чистим!", "Чисте довкілля без амброзії". А також є активними
учасниками двомісячника озеленення, чистоти та благоустрою територій, Дня
довкілля. Найбільш активними є учні молодшого та середнього шкільного віку.
Із задоволенням діти виготовляють годівниці, розвішують їх на територіях шкіл,
біля домівок та підгодовують птахів; створюють новорічні композиції; вивчають
та  охороняють  первоцвіти;  збирають  лікарські  рослини;  прибирають  та
озеленюють  території  шкіл,  біля  пам’ятних  знаків  та  братських  могил,
виявляють стихійні сміттєзвалища та ліквідовують їх.

Миргородський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді

Однією  з  пріоритетних  форм  природоохоронної  роботи  в  закладі  є
проведення акцій і операцій. Упродовж  року організовані й проведені трудові
акції: «За чисте довкілля», «Чисте місто - чиста планета», «Прикрасимо землю
своїми  руками»,  «Наш  квітничок»,  «За  життя  без  сміття»  (впорядкування
території  мікрорайону),  «Скарбниця  осені»  (збір  флористичного  матеріалу),
«Насіння» (збір насіння однорічників),  «Подаруй красу людям»,  прибирання
рекреаційної зони річок Хорол, Лихобабівка,  проведення весняних та осінніх
робіт  на  навчально-дослідних  ділянках  ЦЕНТУМ,  біля  пам’ятника  героям
Великої Вітчизняної війни-Братам Козленкам, парку Ветеранів, екологічні акції
та операції: «Жовте листя- осінь без диму», «Листя для шиншил», «Пташина
їдальня», «Ялинка, «Біла береза», «Верба», «Не ламай, а посади»( двомісячник
озеленення), «Збережемо першоцвіти».

 Заходи, спрямовані на виховання ціннісного ставлення до природи
З  11  по  13  жовтня  2016  року  на  базі  обласного  дитячо-юнацького

оздоровчого  табору  «Еколог»  (с.  Міські  Млини  Зіньківського  району),  що  є
структурним  підрозділом  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді,  проводився  обласний  збір  юних  екологів  та
дослідників сільського і лісового господарства.



У  заході  взяли  участь  120  школярів,  це  33  команди  з  районів  та  міст
Полтавської  області.  Під  час  урочистого  відкритя  обласного  збору  діти
долучилися до патріотичного флешмобу.

Для юних екологів  також були проведені  цікаві  пізнавально-розважальні
заходи: інтелектуально-пізнавальне шоу «Україна моя від А до Я», спортивно-
розважальна естафета «Ми за здоровий спосіб життя», екологічний брейн-ринг.
Переможці заходів були нагороджені подарунками. 

Під  час  заходу  підведені  підсумки  чотирьох  обласних  та  понад
37 обласних етапів всеукраїнських конкурсів, акцій, проектів.

Міське дитяче свято «У світі птахів»
У заході взяли участь 404 учні із 37 загальноосвітніх навчальних закладів

міста Полтави. У рамках свята були організовані конкурси найвинахідливіших
та  найкмітливіших  знавців  птахів,  на  кращий  малюнок  про  птахів,  кращу
годівничку, кращу штучну гніздівлю.

На святі було представлено 293 роботи, з них: 42 шпаківні, 4 синичники, 48
годівниць, 6 гніздівель, 161 малюнок, 1 газета, 7 плакатів.

Протягом навчального  року  школярі  брали  активну  участь  в  обласному
етапі всеукраїнських природоохоронно-пропагандистських акцій  Українського
товариства  охорони  птахів:  «Великий  зимовий  облік  птахів»,  «Птах  року»,
«Годівничка».  Про  проведену  природоохоронну  роботу  юні  природолюби
склали звіти, які надали членам журі для підведення підсумків.

  Майстер-клас «Збережи ялинку»
Напередодні  новорічно-різдвяних  свят  в  обласному  еколого-

натуралістичному  центрі  традиційно  працює  майстер-клас  з  виготовлення
новорічних композицій та новорічно-різдвяна виставка «Збережи ялинку».

Майстер-класи  з  виготовлення  новорічних  композицій  проводяться  у
закладі уже майже двадцять років поспіль досвідченими керівниками гуртків. 

З  21  по  25  листопада  2016  року в  обласному  еколого-натуралістичному
центрі  для  вихованців  закладу  було  проведено  тиждень  екології.  Протягом
тижня діти брали участь у різноманітних заходах: конкурсі малюнків «Ми за
чисте довкілля», конкурсі  на найкращу поробку із вторсировини,  екологічній
вікторині  «Дивосвіт  природи»,  екологічному  брейн-ринзі,  екологічній  грі  «У
гостях у природи».

Для юних екологів були проведені тематичні екскурсії, екологічну акцію зі
збору макулатури, бесіди «Світ навколо нас». На занятті-тренінгу «Глобальні
екологічні  проблеми»  юні  екологи  висловили  свої  пропозиції  щодо  охорони
навколишнього середовища, засвоїли основні принципи поводження людини в
природі.

Загалом  за  час  проведення  Тижня  екології  було  задіяно  563  вихованці
закладу.

Обласний конкурс колективів екологічної просвіти
27  квітня  2016  року  відбувся  фінал  ХХІV  обласного  конкурсу-огляду

колективів екологічної просвіти – екологічних агітбригад, екологічних театрів
(шоу).  Тематика  виступів  –  «Проблеми  збереження  та  раціонального
використання земельних ресурсів».



На даний час в області нараховується 317 екологічних агітбригад, в яких
задіяні 3416 дітей та 67 екологічних театрів, які відвідують 866 учасників.

У фіналі конкурсу 2016 року взяли участь 9 екологічних агітбригад та 5
екологічних театрів – переможці зональних конкурсів-оглядів. Всього у заході
були задіяні 195 дітей.

Перемогу  у  конкурсі  здобула  агітбригада  «Екологічна  варта»
Горішньоплавнівського навчально-виховного комплексу  імені  Л.І.  Бугаєвської
№  5  та  екологічний  театр  «Екосвіт»  Великокринківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Глобинського  району.  На  Всеукраїнському  конкурсі
колективів екологічної просвіти у Херсонській області агітбригадівці отримали
Гран-Прі, кубок та цінний подарунок.  

Шишацька філія
Для вихованців було проведено свято зустрічі птахів, «Первоцвіт – весняна

казка», «Бутова гора збирає друзів», посвята в «Юні екологи», екскурсія «Осінні
барви  Шишацького  лісу»,  конкурс  екологічного  плакату  «Природа  і  люди»,
екологічний брейн- ринг.

Полтавська філія
У філії організовуються такі природоохоронні акції та операції: «Збережи

ялинку»,  «Допоможемо  птахам»,  «Мурашка»,  «Лелека»,  «Зелена  аптека»,
«Первоцвіти», «До чистих джерел», «Ліси - для нащадків», «Посади дерево».
Традиційними стали заходи: «День довкілля», «Свято врожаю», «День зустрічі
птахів»,  «Свято  первоцвітів»,  «День  юного  натураліста»,  «Свято  зимуючих
птахів», проведення тижнів екології та біології.

Кобеляцька філія
Було проведено тиждень екології, свято зустрічі птахів, вікторина «Зелена

аптека», Свято меду, пізнавальна гра «Брейн-ринг».
Карлівська районна станція юних натуралістів
Протягом 2016 року в закладі були проведені масові заходи: свято «І знову

в новорічну казку!..», розважально-ігрове шоу «Новорічний серпантин», свято
«Птахи  на  крилах  весну  нам  несуть»,  фестиваль-вікторина  «Осінні  дарунки
природи»,  інтелектуальна  гра  для  ерудитів  «Що?  Де?  Коли?»,  гра-подорож
«Тварини  –  частина  живої  природи»,  турнір-допитливих  «Пташиний  базар»,
гра-змагання «Екологічний бумеранг». Всі масові заходи природоохоронного та
екологічного  значення  спрямовані  на  поглиблення  і  розширення  екологічної
освіти і культури

Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
У  закладі  протягом  2015-2016  навчального  року  було  організовано  та

проведено  низку  виховних  заходів  з  учнівською  молоддю:  екологічну  гру
«Весняний дивосвіт», інтелектуальну дуель «Знавці рідного краю», екологічний
марафон «Земля – наш дім», присвячений  «Дню довкілля», «Всесвітньому дню
Землі

З  9  вересня  по  22  вересня  2016  року  в  Кременчуцькому  еколого-
натуралістичному  центрі  учнівської  молоді  з  метою  активізації  роботи  з
учнівською молоддю була проведена акція «День юного натураліста». Діти були
залучені  до  таких  масових  заходів:   «Свято  осені»,  «Свято  первоцвітів»,



«Заклички  весни»;  лялькові  вистави:  «Осіння  подорож»,  «Свято  овочів»,
«Збережи  ялинку»,  «Ходить  в  гості  Миколай».  Протягом  2016  року
педагогічний колектив КЕНЦУМ разом з юннатами та учнями шкіл міста брали
активну участь у Всеукраїнських заходах екологічного змісту.

Лубенська міська станція юних техніків і натуралістів
У 2016 році було організовано і проведено 8 загальноміських заходів:
- до  Дня  охорони  навколишнього  природного  середовища  проведено

конкурс екологічних плакатів «Природа і люди» для вихованців станції;
- День зустрічі птахів;
- тиждень  позашкілля,  в  рамках  якого  пройшла  рекламна  акція  «Вас

запрошує на навчання Лубенська міська станція юних техніків і натуралістів»,
екскурсії  по  станції,  ярмарок  творчих  надбань,  виставки  творчих   робіт
вихованців (керівники гуртків СЮТН);

- підсумковий  захід  міського  етапу  Всеукраїнської  акції  «День  юного
натураліста» (методист, керівники натуралістичних гуртків);

- підсумковий захід міської екологічної акції «Годівничка»;
-  міська виставка-конкурс  новорічних композицій «Збережемо ялинки

разом!»;
- міська виставка-конкурс «Український сувенір»;
 - міський конкурс на кращу шпаківню.
Миргородська районна станція юних натуралістів
Проведено:  екологічних  експедицій  1,  походів  3,  екскурсій  184,

відеолекторіїв 34.
До  масових  заходів  еколого-натуралістичного  напряму  залучено  1825

учнів; з них: валеологічного напряму 40, залучено учнів 1220.
Лохвицький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
У 2016 р. вихованці ЕНЦУМ брали активну участь у заходах екологічного

спрямування, це обласні етапи конкурсів та Всеукраїнської природоохоронно-
пропагандистської  акції,  таких  як  «Великий  зимовий  облік  птахів»,
«Годівничка», «День зустрічі птахів», «Птах року - 2016», «Мій рідний край,
моя земля» та інші.

Щороку  вихованці  Лохвицького  міського  ЕНЦУМ  разом  з  керівниками
гуртків,  міським  головою  та  членами  Лохвицької  міської  екологічної
громадської  організації  «Барвінок»  беруть  участь  у  Всеукраїнських  акціях
«Чисте повітря», «Первоцвіт».

Протягом  червня  2016  року  в  Лохвицькому  міському  ЕНЦУМ  були
проведені  12  заходів  виховного  характеру  для  дітей  в  літніх  пришкільних
таборах  району, в яких взяли участь 167 дітей.

.
Миргородський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді
Для вихованців протягом року організовані: 
- конкурси дитячих робіт «Перелітні птахи», виставки-конкурси малюнків;
- Огляд-конкурс екологічних агітбригад шкіл міста.



-  акції  «Збережемо  першоцвіти»,  «Жовте  листя  -  осінь  без  диму»,
«Збережи ялинку», «Біла береза».

З  метою  активізації  просвітницької  діяльності,  посилення  виховного
впливу на дітей у закладі проводились тематичні тижні:

 тиждень екологічного виховання  «Земля –  наш дім,  ти  –  господар  у
нім»;

 тиждень здоров’ я;
 тиждень боротьби із шкідливими рослинами –алергенами; 
До Нового року в місті була проведена акція «Збережи ялинку!». Юннати

взяли активну участь в оформленні виставки. Її метою була пропаганда заміни
новорічної ялинки - композицією.

Вже традиційною стала і зимова акція «Допоможемо мешканцям водойм».
Юннати  за  допомогою  агітаційних  листівок  закликали  рибалок  та  всіх
мешканців допомогти рибам пережити зимовий час.

Заходи, спрямовані на виховання ціннісного ставлення до культури і
мистецтва

У  процесі  естетичного  виховання  важливо  навчити  учнів  розуміти  й
сприймати  красу.  Спостерігаючи  прекрасне,  людина  не  може  залишатися
байдужою,  вона  переживає,  відчуваючи  любов  або  ненависть  до
спостережуваного.  Тому  треба,  щоб  діти  вміли  розрізняти  справді  красиве  і
потворне. Під час естетичного сприймання виникають певні емоції.

Лубенська міська станція юних техніків і натуралістів
Формуванню  емоційної  сфери  дитини,  розвитку  її  творчих  здібностей

сприяють виставки-конкурси. Протягом року у закладі проведено: 
- виставки малюнків на екологічну тематику «Природа і ми», «Малюю

планету – малюю майбутнє»;
- виставка плакатів, листівок, фото «Нехай квітнуть  первоцвіти»;
- виставку-конкурс композицій  з природного матеріалу «Осінні барви»;
- виставка робіт з природного матеріалу «Чудеса природи»;
- конкурс на кращий гербарій з лікарських рослин;
-  виставку-конкурс  новорічних  іграшок  та  композицій  «Новорічний

калейдоскоп» ;
- виставка-конкурс малюнків «Намалюй годівничку»;
- виставка малюнків, фото «Зимуючі птахи Полтавщини»;
- конкурс малюнків на захист безпритульних тварин;
- виставка-конкурс малюнків «Птах року – 2016»;
- виставка-конкурс малюнків до Дня захисника України;
- конкурс малюнків «Зимуючі птахи Полтавщини»;
- виставка-конкурс вітальних листівок до Дня Перемоги .
Пирятинська районна станція юних натуралістів
Всі працівники СЮН разом з гуртківцями брали участь у Всеукраїнському

святі  «Осіннє  золото»,  присвячене  відомому  поету-пісняру  Дмитру
Омеляновичу Луценку. Була проведена велика виставка природоохоронного та
декоративно-ужиткового напрямків, працювали майстер-класи по виготовленню



виробів з природного матеріалу, бісероплетіння,  писанкарства,  квілінгу тощо.
Це свято зібрало більше п’яти сотень учасників та гостей.

Протягом  2016  року  працівниками  СЮН  у  м.  Пирятин  було  проведено
чотири виставки, а саме – під час звіту села Березова Рудка свята «Родослів»,
заключного  районного  фестивалю  «Огляд  народної  творчості»,  дня  міста
Пирятина,  щорічної  серпневої  наради  педагогічних  працівників  району,свята
Врожаю.

Лохвицький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Протягом 2016 року та під час канікул були проведені в ЕНЦУМ майстер-

класи, якими було охоплено 774 вихованці: 
- «Новорічна  композиція»  (виготовлення  виробів  з  природного

матеріалу);
-  «Декоративні  дерева» (композиції  з  природного матеріалу,  квілінгу,

оригамі);
- «Український оберіг» (ліплення з глини);
- «Пізнай свій рідний край» (вчимося фотографувати);
- «Подарунок  мамі»  (композиції  з  природного  матеріалу,  квілінгу,

оригамі, глини);
- «Пасхальна  композиція»  (виготовлення  виробів  з  природного

матеріалу);
- «Планета Земля»(виготовлення панно з паперу);
- «Осінні фантазії» (виготовлення декоративних композицій).
У 2016 р. в Лохвицькому міському ЕНЦУМ було проведено 6 тематичних

виставок  «В  об’єктиві  фотонатураліста»,  «Декоративні  композиції  з  глини»,
«Декоративні топіарії», «Паперові фантазії», «Казкові композиції з природного
матеріалу», «Українські обереги»

Миргородський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді

Протягом року педагогами закладу були організовані та проведені майстер-
класи  для  дітей  міста  «Майстерня  Діда  Мороза»,  виготовлення  об’ємної
сніжинки, «Орігамі  «Сердце»,  кусудама «Гвоздика»,  канзаші для початківців,
«Висаджування водоростей в акваріумі».

Формуванню  емоційної  сфери  дітей,  розвитку  творчих  здібностей
сприяють  виставки-конкурси.  Протягом  року  у  закладі  проведено  наступні
виставки: «Таємниці лісу», «Творча майстерня юнната», «Барвистий дивосвіт»,
«Подарунок матусі», «Великоднє диво», «На гостинах у пана Гарбуза», «Барви
осені»,  квітковий  пазл  «Подарунок  місту»,  «Замість  ялинки –  букет».  Також
проведено конкурс малюнків на асфальті «Хай завжди буде сонце!» в рамках
Міжнародного захисту дітей. 

Педагогами  закладу  розроблені  та  впроваджуються  розробки  гурткових
занять  у  Школі  народних  ремесел:  декоративний  розпис,  народна  вишивка,
кераміка, гончарство, лозоплетіння, мета яких полягає у формуванні знань про
традиції, житло, одяг, дитячий фольклор, творчість, промисли, ремесла, мораль
та етику українського народу. Керівниками гуртків разом з гуртківцями зібрано
матеріал і поповнено папку «Народні ремесла Полтавщини».



Вихованці центру брали участь у виставці «Світ наших захоплень», творчій
майстерні  дітей  та  їх  батьків  «Сувенір  на  згадку»,  концертно-розважальній
програмі  «Дарунки золотої  осені»,  новорічних  ранках.  Цікавими для  батьків
були  оглядові  екскурсії  по  ЦЕНТУМ,  виставки  дитячих  робіт  «Природа  і
фантазія», «Збережемо ялинку» тощо.

Миргородська районна станція юних натуралістів
На  початку  листопада  в  Україні  відзначається  День  української  мови  і

писемності.  Вихованці  закладу  разом із  педагогами  провели  виховну  годину
«Мова моя калинова», у ході якої довели, що мова – це безцінний дар, який
треба шанувати, як батька і матір, родину і Батьківщину.

Пригадуючи  тернистий  шлях  боротьби  української  мови  за  право  на
існування, діти переглянули дати зі скорботного календаря, і в короткій формі
розповіли про вражаючі факти знищення української мови. 

Діти познайомилися з виставкою творів українських  письменників і поетів
під назвою «Справжні українці».

Заходи, спрямовані на виховання ціннісного ставлення
до сім’ї, родини, людей

Морально-етичне виховання передбачає оволодіння нормами і правилами
моральної  поведінки,  формування  почуттів  і  переконань,  умінь  та  навичок,
тобто спрямоване на формування моральної зрілості особистості. Завданням є
сприяння усвідомлення учнями загальнолюдської і народної моралі, готовності
жити й діяти за принципами гуманізму.

Кременчуцький міський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Протягом року були проведені свята та тематичні бесіди на теми «Новий

рік крокує світом», «Казковий бал» (Свято до 8 березня), «Міжнародний день
боротьби  зі  СНІДом,  «Міжнародний  день  інвалідів».  Організовані  зустрічі  з
батьками.

Миргородська районна станція юних натуралістів
Інноваційною формою роботи з батьківським колективом були тренінгові

заняття.  Тематика  таких  занять:  «Усвідомлене  батьківство  як  умова
повноцінного  розвитку  дитини»,  «Виховання  на  основі  здорового  глузду»
відповідала інтересам та  запитам батьків,  їх  визначенню в  соціокультурному
середовищі як особистості відповідальної за майбутнє своїх дітей. 

Важливою  умовою  формування  моральності,  національної  свідомості
всебічно розвиненої особистості є правильна організація масової роботи.

«Толерантність врятує світ» – тема виховної години, преведена керівником
куртка.  Під  час  бесіди  діти  аналізували  життєві  ситуації,  слухали  притчі,
виявляли спільні  і  відмінні  риси,  робили невеликий лінгвістичний екскурс –
пояснення слова «толерантність». Вихованці пригадали 10 заповідей, бо саме в
Біблії закладені норми толерантної поведінки людини. 

Дуже цікавим і таким, що заслуговує на увагу було проведене Свято матері,
метою  якого  було:  розвивати  творчі  декламаційні,  акторські,  танцювальні,
вокальні здібності, уміння правильного поводження на сцені перед аудиторією;
виховувати інтерес до народних традицій, гордість за українську націю, любов і
пошану до батьків та старших, естетичні почуття.



Миргородський міський центр еколого-натуралістичної творчості
Велика  увага  в  закладі  приділяється  родинно-сімейному  вихованню.  З

метою формування  у  дітей  любові  і  шани  до  батьків,  розуміння  пріоритету
виховання дітей у сім'ї та гуманних відносин між членами родини, важливості
ролі  сім'ї  у  суспільстві  педагогами  закладу  організовані  дні  родинного
спілкування, родинні тематичні свята, майстер-класи з виготовлення вітальних
листівок і подарунків батькам; спільні оздоровчі походи у природу, бесіди про
родинні стосунки «Моя бабуся- найкраща», «Моя родина», «Тато все може!» ,
«Мій братик (сестричка)  -  мій  найкращий друг»  тощо.  На заняттях  еколого-
народознавчого гуртка «Калина» вивчаються теми «Рід. Родина. Родовід», «Наш
родовід:  хто  кому  ким  доводиться?»,  «Батьки  мої  і  прадіди  мої  ніколи  не
цурались свого роду», «Ми матір називаємо святою», «Козацька Берегиня».

Заходи, спрямовані на виховання ціннісного ставлення до себе
Лубенська міська станція юних техніків і натуралістів
Конкурси  плакатів,  дискусії,  брейн-ринги,  конференції,  присвячені

здоровому способу життя проводились педагогами закладу, були організовані
екскурсії на станцію переливання крові, станцію швидкої допомоги, шпиталь,
проведені бесіди «Здоров’я – запорука здоров’я», учнівська конференція «Грип
–  хвороба  тисячоліть»,  фітобар  «Планета  здоров’я»,  «Вплив  алкоголю  на
організм людини», брейн-ринг «Хороші та погані звички», підготовлено виступ
агітбригади «За здоровий спосіб життя». 

Миргородська районна станція юних натуралістів
1  грудня  відзначають  Всесвітній  день  боротьби  зі  СНІДом,  що  слугує

справі  зміцнення  організованих  зусиль  у  боротьбі  з  пандемією,  яка
поширюється  у  всіх  регіонах  світу. З  цією  метою  у  районі  був  проведений
флеш-моб «Дерево пам’яті  та  надії»,  у  якому взяли  участь  учні  5-11 класів.
Школярі виготовили дерево, на яке прикріплювали червоні стрічки, як символ
нашого  співчуття,  підтримки  і  надії  на  майбутнє  без  Сніду  та  пам’яті  про
людей,  які  вже померли від цієї  страшної  хвороби.  Такі  заходи допомагають
учням  усвідомити  всю  небезпеку,  яку  несе  СНІД,  уберегти  себе  від  цього
страшного захворювання, надавши перевагу головним цінностям буття – любові
до  ближнього,  милосердю,  людяності,  та,  звичайно  ж,  здоровому  способу
життя.

Працівники райСЮН провели з дітьми Дібрівської ЗОШ змістовну бесіду
«Спосіб життя і здоров’я», учні створили колаж «Я за здоровий спосіб життя».
Школярі  отримали багато корисної інформації про здоровий спосіб життя. Діти
переглянули  презентацію  та  мультфільми  на  тему  «Бувайте  здорові»  («Be
healthy»). 

З  метою  запобігання  дитячому  дорожньо-транспортному  травматизму,
формування  здорового  способу  життя  прийняли  участь  у  Всеукраїнському
дитячому творчому конкурсі «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»,
влаштувавши виставку власних малюнків. 

Миргородський  міський  центр  еколого  натуралістичної  творчості
учнівської молоді



З  метою  збереження  здоров’я  вихованців  і  формування  правильної
поведінки в незвичайних ситуаціях з 20.09.2016 по 26.09.2016 пройшов тиждень
превентивного виховання «Ти- пішохід»». У рамках тижня проведено бесіди,
години спілкування з вихованцями, організовано виставку літератури  «Бережи
себе,  бо ти єдиний», рухливі ігри на свіжому повітрі,  тестування,  вікторини,
конкурси  малюнків.  Центральним  заходом  тижня  стала  командна
інтелектуальна  гра  «Як  я  знаю   правила  безпеки».  Відвідавши  станції
«Нехворійко»,  «Шкідливі  звички»,  «Незвичайні  ситуації»,  «Автоерудит»,
«Темна  конячка»,  «Виявлення  джерел  небезпеки»,  вихованці  узагальнили  і
систематизували знання з безпеки життєдіяльності. 

Заходи, спрямовані на виховання ціннісного ставлення особистості до
суспільства і держави, історії рідного народу та звичаїв

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
З 6  по 10 червня  2016 року в  Національному еколого-натуралістичному

центрі учнівської молоді відбувся Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій,
присвячений 25-й річниці незалежності України.

Від  Полтавської  області  захід  відвідала  делегація  у  складі  5  вихованців
філії  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді у Полтавському районі.

Новорічно-різдвяний цикл свят, мабуть, найулюбленіший час і у дітей, і у
дорослих.  Вихованню  гуртківців  на  славних  традиціях  українського  народу,
гордості  і  поваги  за  свою  країну  та  її  історію  у  Полтавському  обласному
еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді приділяється велика увага. 

Напередодні свята Нового року воїнів АТО, які знаходяться на лікуванні у
Полтавському  військовому  шпиталі,  прийшли  привітати  вихованці
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді.

Вихованці  еколого-натуралістичного  центру,  готуючись  до  зустрічі  з
воїнами,  виготовили  новорічні  сувеніри.  Діти  вітали  бійців  з  наступаючим
Новим роком та Різдвом Христовим, побажали їм миру і добробуту, здійснення
найзаповітніших мрій.

Для  35  вихованців  гуртка  «Квіткова  фантазія»  провели  свято  Миколая.
Цього року на святі були присутні і батьки дітей.

Вихованці  закладу  взяли  в  рамках  тижня  екології  участь  у  еколого-
патріотичній грі «Паросток».

Колектив  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  у  2016  році  долучився  до  Всеукраїнської  акції  «Прапор
України – прапор миру», ініційованої газетою «Сільський вісник». Результатом
втілення панно з живих квітів (чорнобривці та петунія) колектив ПОЕНЦУМ
нагороджений Сертифікатом активного учасника встановлення рекорду Гіннеса
від 23 серпня 2016 року (площа – 13,075,1 кв.м.). 

Полтавський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
організував  участь  делегації  Полтавської  області  у  очному  етапі
Всеукраїнського  фестивалю  «Скарбниця  народної  духовності»  на  тему
«Українська паляниця», який відбувся в місті Київ у Національному еколого-



натуралістичному центрі учнівської молоді. Полтавську область на Фестивалі
представляли вихованці творчого учнівського об’єднання «Перлинки народної
мудрості» Омельницького ліцею Омельницької сільської ради Кременчуцького
району, які  посіли І місце у конкурсі постерів на тему «Українська паляниця»,
стали призерами у номінаціях «Обрядові хлібні вироби», «Регіональний обряд,
пов’язаний з природою» та «Діяльність музеїв хліба при навчальному закладі»
та  нагороджені  дипломами  і  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

В рамках проекту «Хочеш змін в Україні – почни з себе», вихованці філії у
Полтавському районі спільно з учнями Розсошенської гімназії провели зустрічі
з  учасниками  АТО,  волонтерами  Полтавського  батальйону  Небайдужих,
засідання клубу «Дискутуємо про життя», закінчили плести 8 сіток для воїнів
АТО,  збирали  іграшки,  теплі  речі,  а  також на  кошти,  що  були  виручені  від
продажу  виробів,  виготовлених  власноруч,  закупляли  продукти  та  засоби
гігієни для воїнів та інтернатів, що знаходяться в зоні АТО.

Карлівська районна станції юних натуралістів
Основними  формами  патріотичного  виховання  гуртківців  у  Карлівській

районній станції юних натуралістів є: 
- інформаційно-масові (дискусії, диспути, вікторини, виховні години);
- діяльнісно-практичні (екскурсії, свята, ігри, конкурси тощо);
- діалогічні (бесіди);
- індивідуальні (доручення, творче завдання, звіти тощо);
- наочні (виставки дитячої творчості, тематичні стенди тощо).

З  метою  організації  патріотичного  виховання  учнів  у  СЮН
проводяться:

- лекції,  бесіди:  «Моя  рідна  Україна»,  «Знати  і  поважати  Герб  своєї
Вітчизни,  її  прапор  і  гімн»,  «Моя  земля  –  земля  моїх  предків»,  «Символи
України», «Україна в моєму серці»;

- уроки пам'яті:  «Їх славні імена», «Зростаємо громадянами-патріотами
землі, що Україною зветься», «Я – українець».

Традиційними стали інформаційні хвилинки «Тиждень моєї України», які
проводяться на початку гурткових занять, а також виставки дитячих малюнків: 

«І синє небо, і жовте колосся», змінна виставка «Україна сьогодні».
Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Значного  поширення  набули  такі  форми  організації  дозвілля  дітей  та

підлітків, як: квест, екологічний театр, гра-подорож, усний журнал, флеш-моб.
Тематичні виставки  в яких цього року вихованці брали участь: «Діти за мир!»,
«Козацькому  роду  нема  переводу»,  «Мої  права»,  «Ми  -  гордість  твоя,
Кременчук!», «Вишивана моя Україна», «Писанковий вернісаж». «Український
сувенір»

Діти  брали  активну  участь  у  виховних  заходах:  Всеукраїнська  дитячо-
юнацька  еколого-патріотична  гра  «Паросток»,  еколого-краєзнавчий  квест  до
Дня  міста  «Під  зеленими  шатами  парку»;  святах  «День  Святого  Миколая»,
«Зустрічаємо Різдво», «Українські вечорниці», «Великий  день – Великдень»; 



тематичних  бесідах  «Писанка  –  символ  воскресіння»,  «Українські  державні
символи»,  «Обрядова  випічка»,  «Герої  Крут»,  «День пам'яті  Героїв  Небесної
Сотні».

Чорнухинська районна станція юних натуралістів
У листопаді для вихованців проведено патріотичний виховний захід «Герої

поміж  нами»,  під  час  якого  використані  матеріали  виставки  16  окремого
мотопіхотного батальйону.  

Напередодні  Дня захисника України вихованцями позашкільних закладів
БДЮТ та РСЮН виготовлені вироби - обереги (патріотичні браслети) для воїнів
АТО ,які були  вручені під час районних заходів.

Колективи  районної  Станції  юних  натуралістів  і  Будинку  дитячої  та
юнацької  творчості  традиційно  напередодні  9  травня  виготовили  та
розповсюдили  200  пам’ятних  знаків  «Мак  пам’яті»  приуроченого  до  дня
річниці  Перемоги  над  нацизмом  у  Європі,  Дню  перемоги,  Дню  пам’яті  та
примирення.

26  травня  2016  року  у  центрі  селища  Чорнухи  відбулося  свято
«Чорнухинщина  вишивана»,  приурочене  Дню  вишиванки,  який  традиційно
проходить  в  Україні  у  третій  четвер  травня.  У  рамках  свята  проходила  і
благодійний ярмарок-продаж, де реалізовувались вироби вихованців  РСЮН -
вишивки, вироби солоного тіста та рогозу, ляльки-мотанки. Зібрані кошти здано
і будуть використані для будівництва пам’ятного знаку Т.Г.Шевченку в селищі
Чорнухи.

Пирятинська районна станція юних натуралістів
На станції  протягом року педагогами були проведені  заняття,  бесіди  на

теми «Вертайсь,  рідна  мово,  у  серце народу, у  душу Вкраїни…»,  «Хто вміє
віночок вити, той вміє життя любити», «Живи, моя державо, Україно», свято
Святого Миколая, 

Миргородська районна станція юних натуралістів
Проведена виховна година до Дня пам’яті жертв Голодомору «Прости нас,

пам’яте,  прости!».  Керівники  гуртків  розповіли  про  найжорстокіший  злочин
комуністичного  режиму  проти  українського  народу  –  голодомор  1932-1933
років. Діти уважно переглянули презентацію. Вони були вражені жорстокістю,
цинізмом  з  боку  тодішньої  влади.  Учні  прониклися  співчуттям  до  жертв
Голодомору, зрозуміли цінність свободи і незалежності України. Виховний захід
до Дня пам’яті жертв Голодомору відбувся у також в гуртку юних лісівників при
В.Сорочинському  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  На  ньому  діти  проглянули  відео  «33  сльози
України». Учні з глибокою скорботою вшанували пам’ять жертв Голодомору і
запалили «свічку скорботи».

Переглянули фільм «Жахливі події тридцять третього року» та хвилиною
мовчання вшанували людей, які загинули під час голодомору 1932-1933 років.
«Бринить сльозами свічка пам’яті … «33 сльози України» - під такою назвою
пройшла  виховна  година  старших  вихованців  станції.  «Той  геноцид  вже  не
забудеться,  бо не можна стерти людську пам’ять»,  -  так говорили діти.  «Ми
будемо переказувати це наступному поколінню, бо це не повинно повторитися»,
- переконані були всі.



Миргородський міський центр еколого-натуралістичної творчості
У  закладі  сформовано  ефективну  систему  роботи  з  національно-

патріотичного  виховання  дітей.  Зокрема,  оформлено  стенди  з  національною
символікою,  поповнено  новими  експонатами  кімнату  народознавства,
систематично  проводяться  інформаційно-виховні  бесіди  про  події  в  країні,
зокрема в зоні АТО, проведено тиждень національно-патріотичного виховання
«Козацькому роду- нема переводу» У складний для нашої країни час вихованці
закладу  виявляли  свої  найкращі  патріотичні  почуття,  моральну  підтримку
українській армії, брали активну участь у Всеукраїнських акції «Напиши лист
воїну в АТО», «Привітання захисників України зі святом». Під час благодійної
акції  по  виготовленню  подарунків-оберегів  для  поранених  бійців  АТО  було
виготовлено  та  передано  на  пункт  збору  допомоги  воїнам  АТО  15  творчих
роботи дітей (малюнки ), виготовлено 20 сувенірів та оберегів.  

З метою виховання в дітей і молоді любові до рідного краю та залучення
вихованців ЦЕНТУМ до участі в заходах, спрямованих на вивчення історико-
культурної  спадщини  рідного  краю,  в  закладі  був  розроблений  і  втілений  у
життя  план  заходів  по  реалізації  проекту  «Рідний  Миргород  мій»  для
вихованців трьох вікових категорій (від 5до 9 років; від 10 до 14 років; від 15 до
17 років).

У рамках виконання завдань проекту проведено:
 екологічні експедиції та походи: пішохідні екскурсії по місту, до річки

Хорол  та  Лихобабівки,  екскурсія  в  природу  з  метою  дослідження  видового
складу флори і фауни на берегах річки Хорол,  екскурсія у природу по вивченню
птахів міста  Миргород та прісноводних молюсків водойм міста;

- було  проведено  освітні  заходи   краєзнавчого  спрямування  (ігрова
програма-вікторина  «Рідне  місто  знай   і  люби»,  тематичні  заняття  «Рідна
природа»,  «Стежками  рідного  міста»,  «Миргород-місто  рідне  моє»,  виховні
заходи  «  Вишнева  моя  Україна»,  «Багатства  Золотої  осені»,  «Весну
зустрічаймо»).

У День Прапора України проведена громадянська акція «Я – громадянин
єдиної  України»,  під  час  якої  роздано  жителям  міста  60  паперових  квітів  –
символів  єдиної  України,  які  виготовили  вихованці  закладу,  та  провели
спортивно-розважальну  програму  для  дітей  мікрорайону  «Лісок»  «Ростемо
патріотами».

Рівненська область
Виховуючи  у  дітей  ціннісне  ставлення  до  природи  і  праці,  керівники

гуртків  комунального  закладу  „Районний  Будинок  учнівської  молоді”
Дубенської  районної  ради  Рівненської  області.  Вони  активно  залучають
вихованці  до  участі  та  проведенні  на  місцях  природоохоронних   акцій
„Збережемо  первоцвіти”,  „Годівничка”,  „До  чистих  джерел”.  На  базах
Іваннівської,  Мирогощанської,  Тараканівської,  Привільненської
загальноосвітніх  закладів  були  проведені  просвітницькі  природоохоронні
заходи серед учнівської молоді, батьківської громадськості під гаслом „Ми за
чисте довкілля”, „Чиста вулиця-чисте подвір’я”; трудова природоохоронна акція
з  впорядкування  пришкільної  території.  Однією із  форм активної  роботи  на



заняттях  гуртків  „Рослини-символи  України”  на  базі  Іваннівської  та
Тараканівської загальноосвітніх шкіл  є  використання ігрових технологій. 

Завданнями та змістом навчально-виховного процесу  Сарненському районі
у  2016   році  є:  національно-патріотичне  виховання  особистості,  розвиток
моральних почуттів і відповідної поведінки: любов до України, до своєї малої
Батьківщини;   формування  високої  мовної  культури,  досконале  володіння
українською  мовою,  знання  Конституції,  поваги  до  народних,  державних  і
шкільних символів; виховання доброти, чесності, порядності та справедливості;
оволодіння народною й усталеною мораллю, регіональною етикою, естетикою
та  народною  (для  населеного  пункту)  культурою;  вироблення  свідомого
ставлення  до  праці,  розвиток  потреб  у  творчій  праці,  діловитості,
підприємництві,  формування  працелюбності,  підготовка учнівської  молоді  до
вибору професії; валеоекологічна  освіта  й  розвиток  потреби у спілкуванні з
природою,  прагнення  до  її  пізнання;  створення  середовища,  яке  сприятиме
розвитку  ініціативи,  її  реалізації,  індивідуальних  здібностей  і  талантів
учнівської молоді та багато інших.

Ціннісне ставлення до себе виступає важливою умовою сформованості у
дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції і передбачає сформованість
у  зростаючої  особистості  вміння  цінувати  себе  як  носія  фізичних,  духовно-
душевних  та  соціальних  сил  практикуються  в  таких  закладах  Сарненського
району:  Сарненській  загальноосвітній  школі  І-  ІІІ  ступенів  №2,  Зносицькій
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Костянтинівській загальноосвітній школі
І-ІІ ступенів, Карпилівській  загальноосвітній школі І- ІІІ ступенів, Яринівській
загальноосвітній  школі  І-ІІ  ступенів  та  Великовербчанській  загальноосвітній
школі  І-ІІ  ступенів.  Доречною  є  робота  класних  керівників  та  класоводів
Чудельській загальноосвітній школі І- ІІІ ступенів з питань здорового способу
життя у проведенні класних годин. 

Ціннісне  ставлення  до  природи   формується  в  процесі  екологічного
виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні цінності природи в житті
людини, самоцінності  природи; почутті  особистої  причетності  до збереження
природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно
співіснувати  з  природою;  поводитися  компетентно,  екологічно  безпечно;
критичній  оцінці  споживацько-утилітарного  ставлення  до  природи,  яке
призводить до порушення природної рівноваги, загостренні екологічної кризи;
вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній
участі у практичних природоохоронних заходах; здійсненні природоохоронної
діяльності  з  власної  ініціативи;  посильному  екологічному  просвітництві.
Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура
є обов’язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних,
екологічних  і  соціальних  чинників  розвитку.  У  виховному  процесі  слід
врахувати,  що  ставлення  вихованців  до  природи  має  специфічні  вікові
особливості.  Старшокласникам  властиве  сприйняття  природи  як  об’єкта,
ставлення до неї обумовлене більше естетичними мотивами, аніж постановами
користі. У цьому віці остаточно складається структура ставлення до природи,



властива дорослим. Під впливом виховання у старшокласників природа займає
вищі позиції в ієрархії цінностей, ніж у дорослих. 

Важливе  місце  у  громадянському  вихованні  учнів  займає  позакласна
робота. Громадянські якості формуються в процесі безпосередньої участі дітей
у  виховних  заходах,  які  носять  різноманітний  характер:  це  бесіди,  диспути,
зустрічі,  тематичні  конференції,  участь  у  пошуково-дослідницькій  роботі,
екскурсії  та  інше.  В  Тинненській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів,
Ремчицькій  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  та   Чемернянській
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Сарненського району позитивне ставлення
до  незалежної  демократичної  держави  зросло  завдяки  виховним  заходам  на
патріотичну тематику.

Сумська область
Змістова лінія «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва» 
Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
Пізнавально–розважальна програма «Рослини у творах мистецтва», година

спілкування  «Музика  в  житті  людини»,  майстер-клас  «Моя перша писанка»,
майстер-клас  «Великоднє  дерево»,  виставка  творчих  робіт  «Чарівний  світ
дитинства»,  екскурсія  до художнього музею ім.  Н.Х.Онацького;  екскурсія  до
Сумської  муніципальної  галереї;  виставка  творчих  робіт  з  флористики  та
фітодизайну  «Цілий  рік  цвіте  краса»;  організація  тематичних  екскурсій;
конкурсно-розважальна програма «Міс Україночка»

Великописарівська районна станція юних натуралістів
Майстер-клас  «Виготовлення  купального  вінка»;  виставка  «Тобі  єдино

Україно – натхнення, творчість і любов»; виставка робіт «Українська народна
вишивка».

Конотопська міська станція юних натуралістів
Екскурсія до краєзнавчого музею (виставка робіт місцевих художників);
участь  у  регіональному  фестивалі-виставці  «Джерела  Конотопщини-20»,

обласній виставці творчих здобутків юних майстрів народних ремесел «Знай і
люби  свій  край»,  виставка-конкурс  дитячих  робіт  з  природного  матеріалу
«Природа і фантазія»

Кролевецька районна станція юних натуралістів 
Виставка «Мистецькими стежками рідного краю», творча вітальня «Місто

майстрів»
Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді
Літературна  вітальня  «Величне  слово  Кобзаря»;  пленер  «Замальовка

архітектурних будівель м. Суми»;  бесіди «Українські свята весняного циклу»,
«Святині  українського  народу»,  «Що  таке  декоративне  мистецтво»,
«Особливості українського національного одягу»; пізнавальна година «Традиції
українського  народу»;  екскурсії  до  творчо-вироб-ничої  майстерні  з  розпису
сувенірної продукції «Верес», до художнього музею ім. Н. Онацького; вікторина
«Мистецька Україна»;  відео-вітальня  «Місто майстрів»;  замальовки  з  натури
«Погляд із вікна»



Шосткинська  міська  станція  юних  натуралістів  Шосткинської  міської
ради 

Фотовиставка «Барви незвичайних квітів», виставка композицій «Міні сад»
Ямпільська районна станція юних натуралістів «Від  ремесла  до

творчості»,«Масляна прийшла – весну привела», «Стань творцем»
Комунальний позашкільний навчальний заклад Білопільської районної ради

«Центр дитячої та юнацької творчості»,  «Калинове намисто», «Лийся пісня в
країні», «Співуча веселка», «Зорі народжуються на землі».

Глухівський  міський центр позашкільної освіти Глухівської міської ради 
Літературна вітальня «Величне слово Кобзаря;  бесіди «Українські свята

весняного  циклу»,  «Святині  українського  народу»,  пізнавальна  година
«Традиції українського народу»; вікторина «Мистецька Україна»; відео-вітальня
«Місто майстрів»

Лебединський районний будинок дитячої та юнацької творчості Гра-
змагання, «Марафон ерудитів», інтелектуальний конкурс 

«Кмітливі, вперед!», конкурс «Таланти твої, Україно», новорічні ранки для
дітей району

Комунальний  заклад  Путивльської  районної  ради  Сумської  області –
районний центр позашкільної роботи Навчально  –  виховний  проект
«Відродження  старовинної  горянської  культури»,  фестиваль  родинно  –
мистецьких традицій «Благослови, мати», виставка декоративно – ужиткового
мистецтва « На Великдень сонце сяє», районне свято «Хай щастю дитини не
буде кінця»

Роменський міський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю Конкурс «Таланти твої, Україно», вікторина «Мистецька Україна»

Змістова лінія «Ціннісне ставлення до праці»
Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
Година  спілкування  «Професії  нашого  часу»,  пізнавальна  програма

«Народні  ремесла  нашого  краю»,  родинне  свято  «Професія  моїх  батьків»,
виховний  захід  «Країна  майстрів»,  година  спілкування  «Моя  майбутня
професія», свято «Хліб – наше добро, бережи його»; диспут «Праця хлібороба,
твоє  ставлення  до  неї»;  виставка-конкурс  малюнків,  тематичних  композицій
«Хліб очима дітей», трудова операція¬ «Затишок», трудова операція «Книжкова
лікарня»

Великописарівська районна станція юних натуралістів
Конкурси «Плекаємо сад», «Юний дослідник», «Парад квітів біля школи»
конкурс на кращу навчально-дослідну ділянку.
Конотопська міська станція юних натуралістів
Трудовий десант з благоустрою території «Чисте подвір’я СЮН», операції

«Насіння»;трудова  акція  «Думай  по-зеленому»,  «Парад  квітів  біля  школи»,
трудовий  десант  по  впорядкуванню  зупинок  екологічної  стежки  «Єзуч»;
природоохоронні акція «Посади дерево».

Кролевецька районна станція юних натуралістів



Виховний захід «Професії мого роду», тренінг «Формула вибору професії:
можу, хочу, треба»,, «Як навчитися розраховувати час»

Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді

Майстер-класи  «Різдвяний  янгол»,  «Осінні  аплікації»,  «Поробка   із
солоного  тіста»,  «Паперові  дива»,  «Подарунок  своїми  руками»,  «Квіти  з
паперу»;  трудовий  десант  «Чисте  місто»;  конкурс  творчих  робіт  «Лялька-
мотанка»;  трудова  акція  «Впорядкуймо  квітничок  до  Дня  знань»;  виставка
творчих  робіт   з  природного  матеріалу  «Фантазії  осені»;  творчі  майстерні
«Листівка-усмішка», «Подарунок з бісеру», «Український сувенір»;презе-нтація
гуртка «Краса і здоров’я»; трудові акції «Зима на порозі», «Допоможи квітам»,
«Чистий район-чиста планета»

Шосткинська  міська  станція  юних  натуралістів  Шосткинської  міської
ради 

Трудова  акція  «Затишне  подвір’я  навчального  закладу»;  Трудова  акція
«Парад квітів біля школи».

Ямпільська районна станція юних натуралістів
Районна виставка-ярмарок «Щедрість рідної землі»
Комунальний позашкільний навчальний заклад Білопільської районної ради

«Центр дитячої та юнацької творчості»
Праця – прикрашає людину», «Чисте місто-чиста совість », «Хай сяє рідне

місто чистотою ».
Глухівський  міський центр позашкільної освіти Глухівської міської ради 
Майстер-класи  «Різдвяний  янгол»,  «Осінні  аплікації»,  «Поробка   із

солоного тіста», «Паперові дива», «Подарунок своїми руками»,«Квіти з паперу»;
трудовий  десант  «Чисте  місто»;  виставка  твор-чих  робіт   з  при-родного

мате-ріалу «Фантазії осені
Лебединський районний будинок дитячої та юнацької творчості
Трудова  акція  «Чисте  довкілля»,  трудова  акція  «Посади  своє  дерево»,

благодійний проект «Подарунки власноруч», заходи в рамках акції «Майбутнє
лісу  –  у  твоїх  руках»  (зустрічі  з  лісівниками,  майстер  класи  з  висадження
молодих  дерев,  виготовлення  синичників,  участь  у  зборі  лісового  насіння,
підгодівля диких звірів, благоустрій майданчиків для підгодівлі)

Комунальний  заклад  Путивльської  районної  ради  Сумської  області  –
районний  центр  позашкільної  роботи.  Майстер  –  клас  до  Дня  незалежності
України,  Дня  міста,  Екскурсії  до  ООО   «Колос»,  мінізаводу  з  виробництва
кукурудзяних паличок, Кардашівського лісництва.

Усний журнал «Яку професію ти б вибрав?»
Роменський міський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою

молоддю. Трудова акція «Чисте довкілля», трудова акція «Посади своє дерево»,
Конкурс «Парад квітів біля школи»

Змістова лінія «Ціннісне ставлення до природи»
Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю



Акція  «Годівничка»,  акція  «Пташиний  будинок»,  акція  «Нерест»,  акція
«Первоцвіт», акція «Березовий сік», акція «Чиста планета», участь у Всесвітній
акції «День юного натураліста»; акція «Опале листя», акція «Замість ялинки –
букет»,  акція  «Обережно  отруйні  гриби»;  свято  «Прийшла  до  нас  Весна-
красуня»; свято «День зустрічі птахів»; місячник екології; свято «День Землі»;
пізнавально-розва-жальна програма «Лікарські рослини рідного краю»; Свято
врожаю»; свято «Осінь і рідному краї»; свято «День зимуючих птахів»; свято
«Новорічні пригоди в зимовому лісі»

Великописарівська районна станція юних натуралістів
Акція  «День  юного натураліста»;  захід  «Свято  врожаю»,  брейн-ринг  до

Дня захисту тварин; гра «Люби і знай свій рідний край»; акція «Міжнародний
день птахів»; акція «Збережемо зеленого друга», «Допоможи пернатим друзям»,
«Майбутнє лісу у твоїх руках»; виставка «Замість ялинки – новорічний букет»;
конкурс-виставка  «Дарунок  осені»;  конкурс  малюнків  «Осінній  вернісаж»,
«Осінні  квіти»;  конкурси  малюнків  «Зимуючі  птахи»,  «Пелікан  рожевий»,
«Майбутнє лісу у твоїх руках».

Конотопська міська станція юних натуралістів
Свято юного натураліста,
міський конкурс-виставка «Замість ялинки – букет» в рамках благодійного

ярмарку добра «З Україною в серці»;
пропагандистська акція «Збережи ялинку»;
природоохоронна акція «Допоможи зимучим птахам», «Гніздобуд»;
міська екологічна гра «Що? Де? Коли?»;
брейн-ринг «У світі рослин»
Кролевецька районна станція юних натуралістів
Пізнавальні  програми  «Я  –  маленька  частина  природи»,  «Вітамінна

скарбниця», «Здорова природа– здорова людина»,
«Екологічний калейдоскоп»,
екологічні десанти,  акції, екскурсії «Природними стежками рідного краю»
Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді
Пізнавально-розважальна програма  «Летять птахи у рідний край»; виставка

малюнків  «Без  верби  і  калини  нема  України»;  екскурсії  в  приро-ду  «Птахи
нашого  міста»,    до   парку-пам’ятки  садово-паркового  мистец-тва  ХІХ ст.  –
Асмоловський парк, «Повзик – птах 2017 року»;

флеш-моб «Думай про майбутнє»; акція «Суми без небезпечних відхо-дів»;
ігрова  програ-ма  «Шляхи  енерго-збереження»;  гра-подорож  «Юні  екологи»;
театралі-зована  вистава  «Збережемо  природу»;  конкурси  малюнків  «Перші
подихи весни», «Хто в лісі господар?»;

еколого-патріотична гра «Паросток»;  гра «Подорож у світ природи»; свято
яблучного пирога, 

фотомарафон «Пробудження природи»; День зустрічі птахів
Шосткинська міська станція  юних  натуралістів  Шосткинської  міської

ради 



День юного натураліста»;Тематичні екскурсії «Пізнай світ живої природи»;
Екскурсії  екологічною  стежкою;  «День  зустрічі  птахів»;  Інтелектуальний
конкурс «Юні знавці природи».

Ямпільська районна станція юних натуралістів
Операції:
«Провісники весни»,
«Планета життя».
«Пташина їдальня».
Акції:
«Природа нам, як рідний дім. Завжди чисто буде в нім»,
«Пташина їдальня»,
«Первоцвіти»
Комунальний позашкільний навчальний заклад Білопільської районної ради

«Центр дитячої та юнацької творчості»
«Конкурс юних знавців природи»;
«Хай сонцю всміхаються квіти»;
 «Турнір знавців екоерудит»;
«Пізнавально-розважальна  програма  «Екологічна  ігротека»;  «Подорож до

міста Птахоград»;
Вікторина «Екологічний бумеранг»;
«Конкурс юних орнітологів»;
Конкурсна програма «Екологічні розвідники»;
Виховна година  «Краса землі – краса життя»;
Інтелектуальна гра «Чарівна квітка»;
виховний захід «Прикрасимо землю своїми руками»;
Година спілкування «Опале листя на користь»;
Виховний захід «Не ламай, а посади»;
Конкурс знавців природи
Глухівський  міський центр позашкільної освіти Глухівської міської ради 
Пізнавально-розважальна програма  «Летять птахи у рідний край»; виставка

малюнків  «Без  верби  і  калини  нема  України»;  екскурсії  в  приро-ду  «Птахи
нашого міста театралі-зована вистава «Збережемо природу»; конкурси малюнків
«Перші подихи весни», «Хто в лісі господар?»

Лебединський районний будинок дитячої та юнацької творчості
Екологічна акція «Батарейку утилізуй – природу України врятуй!»,
Екологічна акція «Добро – жменями», екскурсії, походи «Екологічна стежка

у різні пори року»,  конкурс листівок «Первоцвіти просять захисту»,  виставка
квітів «Осіння симфонія», конкурс фоторобіт «Природа – дім, в якому я живу»,
свято «Флорія», «День зустрічі птахів», гра «Галявина веселих натуралістів»

Комунальний  заклад  Путивльської  районної  ради  Сумської  області  –
районний центр позашкільної роботи

Виїзний фестиваль «Земля у нас тільки одна», фітобар «Цілющі ягоди»,
районна толока «Путивльщина моя – чарівний дивокрай», розважально – ігрова
програма  «Стежка  випробувань»,  театралізовано  –  розважальна  програма
«Осіння історія», вистава лялькового театру «Ми – твої друзі природа»



Роменський міський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю:  екскурсії,  походи  «Екологічна  стежка  у  різні  пори  року»,  конкурс
листівок  «Первоцвіти  просять  захисту»,  виставка  квітів  «Осіння  симфонія»,
свято «Флорія», «День зустрічі птахів»

Змістова лінія «Ціннісне ставлення до себе»
Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
Години спілкування
«Життя людини – найвища цінність»,
«Я в соціумі», 
«Мої права та обов’язки»
Великописарівська районна станція юних натуралістів
Бесіда «Кодекс юнната. Правила поведінки вихованця станції натураліста»;

інформаційно-пропагандистський захід «Будь обачним, будь щасливим»; усний
журнал «Бережи здоров`я з молоду».

Конотопська міська станція юних натуралістів
Виховна година «Що на світі найцінніше?»; бесіда «Твоє здоров’я – скарб,

бережи його»; виховна година «Шкідливі звички  шлях у безодню»; круглий
стіл  «Як  керувати  своїми  вчинками»;  виховний  захід  «Геть  байдужість  від
здоров’я»; виховна година «Спорт – запорука здоров’я»

Кролевецька районна станція юних натуралістів
Години спілкування «Добро починається з тебе»,  «Світ моїх захоплень»,

«Конфлікту краще уникати», «Учнівська молодь, її цінності та пріоритети»
Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді
Книжково-ілюстративна  виставка «Здоров’я  –  головна  цінність  у  житті»;

бесіди  «По-вертайтеся з відпочинку здоровими»,  «Твоя безпека влітку»; вікто-
рина «Правила дорожнього руху»; спортивні розваги «Ми маленькі ко-зачата», «
Юні туристи»; КВК «Турнір допитливих»; ігри на свіжому повітрі «Зміцнюємо
здоров’я  і  розважаємося»;  конкурсна  програма  «Шарикіада»;  спортивна
естафета  «Змагання  здоров’ячків»;  пізнавально-розважальна  програма
«Вітаміни з  грядки»;  командні  змагання  «Ловись,  рибко,  велика  і  маленька»;
День спорту; спортивно-інтелектуальна гра «Розумні, сміливі, дотепні»

Шосткинська міська станція  юних  натуралістів  Шосткинської  міської
ради

Тематичне свято «Я – українець і цим пишаюсь»;
Конкурсна програма «Я – за здоровий спосіб життя»;
 «Здоров’я може бути смачним»
Ямпільська районна станція юних натуралістів
«Стань творцем»; «Світом править любов",
«Добрим бути просто чи не просто»,
«Викликаємо рятувальні служби»
Тижні:
«Ми – творці власного життя»,
«Цінуй і бережи життя»



Комунальний позашкільний навчальний заклад Білопільської районної ради
«Центр дитячої та юнацької творчості»

Виховна година  « Зелений світлофор»;
Інтелектуальна гра «Ми обираємо шанс»;
«10 заповідей здоров’я»
«За здоровий спосіб життя»;
«Рослини і здоров’я людини»,»;
«Комп’ютерна залежність чи розвага»;
«Уроки доброти від матінки природи»;
«Геть паління! Ми здорове покоління.»;
«Суд над цигаркою»;
«Здорова їжа – запорука здоров’я»
Глухівський  міський центр позашкільної освіти Глухівської міської ради 
Години  спілкування   «Повертайтеся  з  відпочинку  здоровими»,   «Твоя

безпека влітку»; вікторина «Правила дорожнього руху»; спортивні розваги «Ми
маленькі  ко-зачата»,  «  Юні  туристи»;  КВК  «Турнір  допитливих»;  ігри  на
свіжому повітрі «Зміцнюємо здоров’я і розважаємося»; конкурсна програма 

Лебединський районний будинок дитячої та юнацької творчості
Бесіди «Мій зовнішній вигляд»,«Я і мої друзі»,  «Як треба поводитися у

школі, дома, на вулиці?», «Кожній речі - своє місце», «Що потрібно знати про
свій характер?»

Комунальний  заклад  Путивльської  районної  ради  Сумської  області  –
районний центр позашкільної роботи

Круглий  стіл  з  представниками  поліції,  лікарів  «Бережи  здоров’я  від
згубних  звичок»,  розважально  ігрова  програма  «Сильні,  спритні,  сміливі»,
районна гра – зірниця, бесіда «Пам’ятати, щоб жити» захід присвячений Дню
порозуміння з ВІЛ – інфікованими, диспут «Подорож в країну толерантності»

Роменський міський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю

Бесіди «Мій зовнішній вигляд»,  
«Я і мої друзі»,  «Як треба поводитися у школі, дома, на вулиці?»,
 «Кожній речі - своє місце», «Що потрібно знати про свій характер?»

Змістова лінія «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей
Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
Година  спілкування  «Щаслива  людина»;  Шануй  батька  свого  і  неньку

свою»;
організація  пошукової  роботи  вихованців  щодо  вивчення  історії

хліборобства на Сумщині, творчі зустрічі з працівниками хлібозаводів; 
виховний  захід  «Реліквії  моєї  родини», конкурс  дерев-родоводів  «Нехай

квітує  дерево  родинне»,  свято  «Стежками  Святого  Миколая»;  пізнавально-
розважальна програма «Різдвяний передзвін»; конкурсно-розважальна програма
«День  Святого  Валентина»;  свято  гумору  «Юннатівська  гуморина»;  день
відкритих дверей.

Великописарівська районна станція юних натуралістів



Захід «День Святого Миколая»,  «Зима іде новорічне свято веде»,  «День
захисту дітей»; конкурс малюнків «Українська родина».

Конотопська міська станція юних натуралістів
Екологічний квест «З Україною в серці», Свято «Намистини педагогічної

творчості»;  «День  відкритих  дверей»  в  рамках  проведення  єдиного
батьківського дня в позашкільних навчальних закладах;

виставка  дитячих  робіт  «Подарунок  матусі»;  виставка  пасхальних
сувенірів, писанок «Великодній вернісаж»

Кролевецька районна станція юних натуралістів
Виховні години «Мудрість людської доброти», «Батько і мати  - два вірних

надійних крила», «Імідж сучасної особистості»
Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді. Батьківський день «У колі дружної родини», пізнавально-розважальна
програма «Ти живеш серед людей»; свята «Козацькі забави»,  «Ми роду козаць-
кого діти»; громадянські акції «Лист пораненому», «Поділись своєю добротою з
воїном АТО»,

 «Добро  жменями»;  благодійні  акції   «Допоможемо  вимушеним
переселенцям»,

 «Квіти в подарунок дітям – інвалідам»; майстер-клас «Подарунок просто
так»;  конкурс  малюнків  «Хто  твій  друг?»;  виховна  година  «Про  дружбу  та
товаришування»;  зустріч  за  круглим столом  «У дружньому колі»,  вікторина
«Здорова дитина-здорова нація»  

Шосткинська  міська  станція  юних  натуралістів  Шосткинської  міської
ради Тематичні  вечори  «Новорічна  казка»,  «Новорічний  карнавал»,
«Пригоди Снігуроньки», «Мамині ніжні руки», «Свято Валентина»

Ямпільська районна станція юних натуралістів «Ну-мо,  дівчата!»
«Матусь з весною вітаємо»

Комунальний позашкільний навчальний заклад Білопільської районної ради
«Центр дитячої та юнацької творчості» «Я  і  моя  родина,  мій  народ,  моя
Батьківщина».

«Мама, тато, я-щаслива українська сім’я».
Свято «Моя сім’я –моя фортеця».«сім’я року»
Глухівський  міський центр позашкільної освіти Глухівської міської ради 

Батьківський  день  «У  колі  дружної  родини»,  пізнавально-розважальна
програма  «Ти живеш  серед  людей»;  свята  «Козацькі  забави»,   громадянські
акції «Лист пораненому», «Поділись своєю добротою з воїном АТО», «Добро
жменями»; благодійні акції  «Допоможемо вимушеним переселенцям»

Лебединський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості
Інтелектуальний  брейн  ринг  «Мамо,  тато,  я  –  дружна  сім’я»,  свята  «День
святого Валентина», « Свято весни, любові і добра», родинне свято «На мамине
свято весна оживає»

Комунальний  заклад  Путивльської  районної  ради  Сумської  області  –
районний центр позашкільної роботиЗахід  з  народознавства  «Я  –  родина»,
акція дітей та батьків «Путивльщина моя – чарівний дивокрай», фотоконкурс
«Моя  родина»,батьківські  збори  «Єдині  педагогічні  вимоги  позашкільного



закладу  та  сім’ї  до  навчання  і  виховання  дитини  у  гуртку»,  конкурсно  –
розважальна програма «Татусеві донечки та матусині синочки»

Роменський міський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю

Інтелектуальний брейн ринг 
«Мамо, тато, я – дружна сім’я», свята «День святого Валентина»,
« Свято весни, любові і добра», родинне свято
«На мамине свято весна оживає».

Змістова лінія «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і
держави»

Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю

Соціальний проект «З вірою в перемогу», «Я – українець і цим пишаюсь»,
година спілкування «Пам’ятай минуле – це наше майбутнє», година спілкування
«Прапор, Герб, Гімн – символи держави», екскурсія «наша країна – Україна, а
рідний  край  у  нас  Сумщина»,  година  спілкування  «Конвенція  ООН  і
Конституція  України  про  права  дітей»,  спортивно-розважальна  програма
«Козацькому роду нема переводу»; урок пам`яті жертв голодомору в Україні в
1932-1933 рр.; заняття-реквієм «Мій біль – Чорнобиль»

Великописарівська районна станція юних натуралістів
Благодійна  виставка-продаж  «Я  –  Українець  і  цим  пишаюсь»;  конкурс

фоторобіт «Мальовнича Великописарівщина
Конотопська міська станція юних натуралістів
Виховний  захід  «Рідний  край,  де  ми  живемо,  Україною  зовемо!»;

«Державна  символіка  у  квітковому  розмаїтті»;  виховний  захід  «Хай  живе
козацька  доля,  хай  живе  козацький  дух»  еколого-патріотичний  квест
«Дитинство в теплих долонях літа»  

Кролевецька районна станція юних натуралістів. Години спілкування «Я і
соціум», «Герої серед нас», круглий стіл «Що означає бути патріотом?», свято
«Україна – єдина родина», «Козацькі розваги»

Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді.  Брейн-ринг «Моя Батьківщина – Україна»,  виховні  години «Подорож
рідним краєм», «Україна – Батьківщина моя»; відеолекторій «Сім чудес міста
Суми»;  літературна  вітальня  «Хай  в  серці  кожної  дитини  живе  любов  до
Батьківщини»; виставка малюнків  «Суми – любимо красу твою ми»; розвага
«Права маленької дитини»; вікторини «Що я знаю про своє місто»,  «Знавці
міста Суми»; віртуальна екскурсія «Суми-рідне місто моє»; конкурс малюнків
на асфальті  «Україна – моя Батьківщина»; інформаційно-ігрова програма «Ми
діти  твої,  Україно»;  усний журнал  «До  України  серцем  лину»;  екскурсія  до
пам’ятного знаку жертвам  Голодомору 1932-1933 років

Шосткинська  міська  станція  юних  натуралістів  Шосткинської  міської
ради.  Усні  пізнавальні  журнали  «Дзвони  Чорнобиля»,  «Збудуймо  пам`яті
негаснучий собор»

Ямпільська районна станція юних натуралісті.
«Я люблю Україну»



«Чорнобиль…Трагедія…Пам’ять»
«Чорнобиль…Горе та біль»
«День пам’яті та надії»
«Біль серця всієї України»
Комунальний позашкільний навчальний заклад Білопільської районної ради

«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості».  Еколого-патріотична  гра
«Паросток»;

«До чистого довкілля разом». «Майбутнє в твоїх руках»;
«Екологічний марафон»;
«Не спізнімося друзі».
«Славімо нашу Україну»;
«Чужому научайтесь , та свого не цурайтесь »;
« Краса природи і мораль»
«Люби та знай свій рідний край »;
«Екологічний калейдоскоп»;
«Ти будеш жити, Україно, країно щастя та добра»;
Глухівський  міський центр позашкільної освіти Глухівської міської ради 

конкурс малюнків на асфальті  «Україна – моя Батьківщина»; інформаційно-
ігрова програма «Ми діти твої,  Україно»; усний журнал «До України серцем
лину»; екскурсія до пам’ятного знаку жертвам  Голодомору 1932-1933 років

Лебединський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості
Спортивне  змагання  «Козацькі  забави»,  конференція  «Я»  на  арені

суспільного життя»,  бліц  опитування  «Що я знаю про Україну?»,  флешмоби
«Ми  діти  твої,  Україно!»,  «Прийди  до  серця,  Україно!»,   «Побажай  країні
щастя!», «Ми патріоти своєї країни», інтелектуальна гра «Моя Україна – цікава
країна»,  конкурс  малюнків  «Я  люблю  свій  край  лелечий»,  квест  «Юннати-
патріоти», зустрічі з волонтерами  м. Суми, Лебединщини, з учасниками АТО

Комунальний  заклад  Путивльської  районної  ради  Сумської  області –
районний центр позашкільної роботи Фестиваль  майстрів  художнього  слова
«Живи,  Кобзаре,  в  пам’яті  людській»,  ділова  гра  «Один світ  –  один народ»,
акція «Діти в підтримку воїнів АТО», навчально – виховний проект «Путивлю
мій, пишаюся тобою!», конкурс малюнків на асфальті «Моя країна – Україна»

Роменський міський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю Спортивне змагання «Козацькі забави», конференція «Я» на арені
суспільного життя», бліц опитування «Що я знаю про Україну?», 

флешмоб «Ми патріоти своєї країни»,
інтелектуальна гра «Моя Україна – цікава країна», конкурс малюнків з теми

національно-патріотичного виховання «Я люблю свій край лелечий»
Тернопільська область

Національно-патріотичне виховання
З метою посилення національно-патріотичного виховання з  2014 року в

обласному  центрі  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  діє
проект  «Національно-патріотичне  виховання  засобами  еколого-
натуралістичної творчості». 



За  період   реалізації  проекту  розроблена  Програма  з  національно-
патріотичного  виховання  ТОЦЕНТУМ  та  Заходи  з  реалізації  Програми
національно-патріотичного  виховання  дітей  та  учнівської  молоді
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді на 2016-2020 рр.

У  Центрі  активно  ведеться  робота  щодо  національно-патріотичного
виховання. 

Керівниками творчих учнівських об’єднань був проведений майстер-клас
по  виготовленню  червоних  маків  пам’яті,  як  символу  пам’яті  загиблих  за
Україну;  інформаційні  години,  заняття  мужності:  «Я  громадянин  і  патріот
держави»,  «Що  означає  бути  патріотом»,  «Шануймо  свій  рід»,  «Україна  у
твоєму  серці»;  акція  «Добро  починається  з  тебе»;  презентації  «Державні
символи України», «Рослини – символи України».

У  рамках  спільних  дій  вихованців  –  керівників  гуртків  –  батьків  були
виготовлені  плакати,  листи-подяки,  малюнки,  обереги  для  воїнів  АТО;
організовані   зустрічі  з  учасниками  бойових  дій,  волонтерами;  проведений
масовий захід «Герої  не вмирають».

Інформаційним центром учнівського самоврядування «Еколайн» обласного
центру  еколого-натуралістичного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді підготовлена виставка історичних та аналітичних матеріалів
про українські військові традиції та подвиги військовослужбовців у боротьбі за
суверенітет  і  територіальну  цілісність  України,  куточок  пам’яті  «Герої  не
вмирають».  Учні  разом  з  педагогами  взяли  участь  у  Всеукраїнській  акції
«Браслет нескорених».

Традиційними  стали  проведення:  місячника  національно-патріотичного
виховання;  майстер-класів  по  виготовлення  українських  віночків,  букетів,
композицій  з використанням української символіки, Дідухів, павуків; виховних
масових  заходів:  «Козацькі  забави»,  «Миколай  приносить  радість»;  обласної
виставки-конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет»; заходів щодо вшанування
пам’яті жертв Голодомору, виготовлення Снопа пам’яті;  волонтерських акцій з
упорядкування  місць  поховань  козацьких,  стрілецьких  могил,  меморіалів
полеглих  у  Другій  світовій  війні,  могил і  пам’ятних знаків  героїв  «Небесної
сотні», учасників антитерористичних операцій. 

З  метою  підвищення  рівня  компетентності  керівників  гуртків,  набуття
ними  вмінь  та  навиків  у  формуванні  особистості,  виховання  громадянина
патріота  України  на  базі  Центру  був  проведений  тренінг  з  національно-
патріотичного  виховання  «З  Україною  в  серці» (Сворінь  Н.В.).  Педагоги
ознайомились  з  базовими  поняттями  програми,  поглибили  знання  про
патріотизм як цінність та потребу і якість людини-патріота; прослухали міні-
лекцію  «Проблема  патріотизму  в  сучасному  осмисленні»;  взяли  участь  у
керованій дискусії «Патріотизм як цінність»; переглянули відеоролик «Україна
в  серці»,  виконали  вправу  «Портрет  людини-патріота»  та  вправу  «Озеро
єднання». 

Керівники гуртків  Гевко Г.Я.  та  Покляцька П.  В.  з  вихованцями гуртків
«Екологічний  дизайн»  та  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»,  учнями



8,10,11-тих  класів   ТСЗ  школи-інтернату  І-ІІІ  ст.  ТОР  провели  еколого-
патріотичний  квест  на  території  школи-інтернату  у  рамках  місячника
патріотичного виховання.

Круглий  стіл  «Історія  міст  і  сіл  України»  (керівник  Батюх  Н.Г.)  був
проведений  з  метою виховування  інтересу  до  пам’яток  історичної  культури,
походження тих чи інших міст та сіл України,  зокрема Тернопільської області.

Гуртківці були поділені на групи, кожна група готувала повідомлення  про
походження, легенди, перші історичні згадки про місто Тернопіль та деякі міста
і села Тернопільської області. Перша група дітей розповідала про походження
назви міста Тернопіль, легенду про Поля та Терну, про засновника міста Яна
Тарнавського.  Учні з захопленням розповідали про мальовничі краєвиди села
Кривче, міст Кременця та Чорткова.

До  Дня  українського  козацтва  та  Дня  захисника  України  традиційним
виховним  заходом  в  гуртку  «Юні  друзі  природи»  (кер.  Нетрибяк  І.Т.)  було
проведення свята «Козацькі забави». 

До Міжнародного дня рідної мови, з метою виховання любові та гордості
за  рідну  українську  мову,  бажання  зберегти  її  чистоту  і  красу,  формувати
розуміння того, що українська мова - наш скарб, без якого не може існувати ні
народ,  ні  Україна  як  держава,  пробудити  почуття  національної  гідності,  з
вихованцями гуртка «Юні рослинники» (керівник Демків У.Я.) відбулася бесіда
«Наша  мова  –  солов’їна».  Діти  подорожували  сторінками  українських
письменників, читали вірші, дізнались багато цікавого про рідну мову, показали
свою кмітливість та знання рідної мови, виконуючи цікаві завдання.

Виховний  захід  «Всім  серцем  люблю тебе,  Україно!»  був  проведений  з
метою  виховання  патріота  –  захисника  своєї  Батьківщини  (керівник
Залужець М.Д.). Гуртківці ознайомилися з трагічною історією сім’ї Лучанків із
села  Малашівці  Зборівського району. Троє синів  -  воїнів  УПА,  загинули за
волю свого народу, а сестру з двома дітьми вивезли на Сибір. На свято була
запрошена   95-річна  жінка  –  свідок   важких  та  трагічних  подій  70-річної
давності.  На святі  лунали  патріотичні  пісні  та  вірші  у  виконанні  гуртківців.
Захід проходив у патріотичному дусі.

До 145-річчя від дня народження Лесі Українки у бібліотеці для дорослих
№ 5 м. Тернополя вихованцями гуртків «Основи екологічних знань» та «Юні
рослинники»  (керівник  Мисак  Г.Я.)  проведено  виховний  захід  «Безсмертна
донька мудрого народу». 

З  9  по  13  березня  2016  року  в  ТОЦЕНТУМ  пройшов  Шевченківський
тиждень – проведені  дні  вшанування пам’яті  національного генія,  народного
поета України Тараса Григоровича Шевченка.  У навчальному закладі відбулися
різноманітні заходи з метою поглиблення знань учнів та вияву поваги і любові
до Кобзаревого слова.

Розпочався  тематичний  тиждень  віртуальним  кінозалом  «Дітям  про
Шевченка».  Вихованці  активно  долучилися  до  відзначення  Шевченківських
днів.  У  навчальному  закладі  діяла  виставка  дитячих  малюнків  до  творів
Великого  Кобзаря  «Шевченко  очима  дітей»,  була  організувана  виставка
літератури  «Шевченко  і  нині  живий  поміж  нас».  Керівник  гуртків



БерезіцькаМ.М.  провела  годину  спілкування  «Тарас  Шевченко про  освіту  та
виховання»,  вихованці  декламували  вірші  поета,  слухали  пісні,  а  також
переглянули мультимедійну презентацію про життя і творчість Кобзаря. 

Кожного  року  гуртківці  та  педагоги  ТОЦЕНТУМ беруть  участь  в  акції
«Запали  свічку»  -  це  щорічний  національний  пам'ятний  день  в  Україні,  що
припадає на четверту суботу листопада. 

Педагог разом зі своїми вихованцями провела виховний захід «Сторінками
історії  України» у формі  усного журналу. Захід  супроводжувався  переглядом
відео-фрагментів  з  історичного минулого України,  зачитуванням  гуртківцями
історичних довідок, віршів, уривків з літописів, прослуховуванням українських
народних  пісень.  Така  форма  організації  виховного  заходу,  для  проведення
якого активно залучаються вихованці як співавтори, має велике значення для
самореалізації гуртківців і для виховання їхньої національної свідомості. 

Вихованці гуртка «Природа рідного краю» (керівник Єднорович О.Я.) на
базі ТЗОШ І-ІІІ ст. № 10 організували зустріч  із воїнами АТО. Це люди сильної
волі, міцного характеру, впевнені в собі, справжні патріоти України. З глибоким
сумом та  болем в  очах  бійці  ділилися з  учнями спогадами,  розповідали,  що
пережили за час, проведений в зоні АТО.

До 30-х  роковин  Чорнобильської  катастрофи вихованці  гуртка  «Біологія
людини»  (керівник  Єднорович  О.Я.)  провели  виховний  захід  «Чорнобиль,
маловідомі факти». Мета даного заходу: ознайомити учнів з однією з трагічних
сторінок України, розкрити наслідки трагедії, ознайомити з тими заходами, які
приймає  уряд  України  з  метою  запобігання  подібного  лиха.  Гуртківці  із
відповідальністю поставились до даного заходу. Заздалегідь було підготовлено
інформацію по даній темі. Під час проведення виховного заходу учні, педагоги
та гості ще раз усвідомили масштаби трагедії, яка відбулась 26 квітня 1986 року,
які  потрібно  зробити  висновки  щоб  унеможливити  її  повторення  у
майбутньому.

Виховання здорового способу життя
Традиційно,  щороку,  в  лютому  місяці  на  базі  ТОЦЕНТУМ  проходить

Тиждень  здорового  способу  життя. Тиждень  розпочався  із  засідання
тематичного круглого столу «ГМО: аргументи за і проти». З повідомленням про
генетично модифіковані  організми,  механізми їх виникнення,  використання у
практичній діяльності людини виступила к.б.н., асистент кафедри ботаніки та
зоології,  старший науковий співробітник лабораторії  екології  та біотехнології
Тернопільського  національного  педагогічного  університету  ім.  В.  Гнатюка
Майорова О.Ю.

Протягом  тижня  були  організовані  та  проведені  такі  заходи:  перегляд
відеофільму «Увага! Грип!»; виставки: сучасної тематичної науково-популярної
літератури, малюнків «В здоровому тілі-здоровий дух»; конкурс віршів, казок,
ребусів, загадок про здоровий спосіб життя; тематичні бесіди з учнями та ігри
на свіжому повітрі.

З  нагоди  Всесвітнього  дня  боротьби  із  СНІДом вихованці  гуртка  «Юні
охоронці природи» (керівник Кухарська Т.А.) провели усний журнал «Убережи



себе від СНІДу!».  Тема була досить актуальною, оскільки в Україні ситуація із
захворюванням на CНІД катастрофічна.

Метою  заходу  було:  донести  до  вихованців   інформації  про
ВІЛ (СНІД), шляхи його передачі, ситуації ризику, розвінчання міфів; націлити
на толерантне ставлення до людей, які живуть із ВІЛ; спонукати до вироблення
осмисленої і зваженої особистісної та громадської позиції щодо проблематики
ВІЛ (СНІДу); виховувати повагу до себе, оточуючих.

Робота з батьківською громадськістю
Керівник  Михайлиця  І.П.  разом з  вихованцями гуртка «Юні  квітникарі-

аранжувальники» провели виховний захід «Родинна вітальня здорового способу
життя».  Учні оформили виставку тематичної літератури, гербарій лікарських
рослин,  презентації:  «Людина  і  природа  –  єдиний  організм»,  «Людина  як
невід’ємна  частина  природи».  Батьки,  бабусі  ділилися  своїми  секретами
приготування настоїв та їх використання при різних захворюваннях. 

Учасники  заходу  брали  активну  участь  у  конкурсах,  вікторинах,
фітовітальні: «Шкідливо та корисно», «Склади прислів’я про здоров’я»,  «Що
маю знати, щоб зберегти своє здоров’я?», «Лікарські рослини». 

Педагог  разом  з  вихованцями  провела  майстер-клас  для  батьків  по
виготовленню  ляльки-травниці,  при виготовленні  якої  використали лікарські
рослини,  які  зібрали  на  навчально-дослідній  ділянці  Центру. По  закінченні
свята батьки приготували запашний чай з травами.

Керівник гуртків Гевко Г. Я. провела бесіду з  батьками вихованців гуртків
«Екологічний дизайн» та  «Флористика та  фітодизайн інтер’єру»  ТСЗ школи-
інтернату  І-ІІІ  ст.  ТОР  на  тему  «Екологічне  виховання  дітей  засобами
народознавства». Керівник гуртків ознайомила батьків  з метою та завданнями
гуртків ТОЦЕНТУМ, звернула увагу на те, що робота гуртка організовувалась
так, щоб поряд з добірками традиційного матеріалу  використовувався матеріал
народознавчого спрямування, який не лише допомагав в удосконаленні умінь
працювати  з  інформацією,  розвивав  пам'ять,  забезпечував  збереження
найкращих  перлин  народної  творчості,  став  одним  з  основних  елементів  у
вихованні багатої духовно, творчої особистості.

Виховний  захід  «Родинні  обереги» керівник  гуртків  «Флористика  та
фітодизайн  інтер’єру»  Залужець  М.Д.  підготувала  та  провела  спільно  з
батьками. На виставку учні привезли з домашніх скринь вишиванки: спідниці,
блузки, крайки, подушки, рушники. Ці сімейні обереги зберігалися в родинах
десятки або сотні років. Кожна родина розповідала про свій сімейний оберіг:
хто створив чи вишивав, хто в сім’ї його зараз носить або зберігає як родинну
реліквію.  Читали  вірші  та  співали  пісень  про  вишиванки  і  Україну.  Деякі
вироби дівчата передали в етномузей бібліотеки для дорослих № 4.

Традиційно,  перед  новорічно-різдвяними  святами  проводяться  майстер-
класи,  працювала  Новорічно-різдвяна  майстерня  по  виготовленню  Дідухів,
павуків, різдвяної атрибутики (керівники Дулеба У.В., Мисак Г.Я.).

Під час такої роботи школярі загальноосвітніх та вихованці позашкільних
навчальних закладів разом з батьками ознайомились з мистецтвом виготовлення



дідухів,  павуків,  ангелочків,  дзвіночків  тощо;  традиціями  та  звичаями
українського народу; колядками та віншуваннями.

Виставка творчих дитячих робіт області була преставлена в Українському
домі  «Перемога»  по  таких  напрямках:  «Новорічна  композиція»,  «Дідух  –
різдвяний дух», «Українське село, зустрічає Різдво».

На  передодні  Великодня  проводились  майстер-класи  по  писанкарству:
«Писанка», «Великодне аранжування» (керівники Осадца Я.В., МихайлицяІ.П.).
Майстер-класи,  творчі  майстерні,  виставки  залюбки  відвідували   вихованці
разом із своїми сім’ями та цілими родинами.

Чернігівська область
За змістовою лінією «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і

держави» та з метою національно-патріотичного виховання  юннати ОБЛСЮН
були залучені до участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій еколого-патріотичній
грі «Паросток» і є постійними учасниками Всеукраїнських заходів: конкурсу з
квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча Україна», фестивалів «Україна-
сад»,  «Скарбниця  нардної  духовності.  -  Українська  паляниця»,  конкурсу  з
флористики  та  фітодизайну  «Квіткова  симфонія»,  юнацького  фестивалю  «В
об’єктиві натураліста».

Для учасників фестивалю проводили культурно – розважальна програму
«Мій рідний край – моя земля!», у якому Савєльєва Вікторія, вихованка гуртка
«Любителі домашніх тварин» м. Чернігова стала переможцем бліц – турніру.

З  06  по  10  червня  2016  на  базі  Всеукраїнського  профільного  табору
«Юннат» Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді в
м.Києві було проведено Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій, в якому
взяла участь команда КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів.

До  25-річчя  Дня  Незалежності  України  та  Дня  Державного  Прапору
України  юннати  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних натуралістів»  взяли
участь  у  Всеукраїнській  акції  «Прапор  України  –  прапор  миру»  та  стали
ініціаторами обласної  акції  «Державний Прапор України – це символ миру і
добра». Гуртківці виростили розсаду чорнобривців та агератуму, яку передали в
школи  та  позашкільні  заклади  для  створення  моделі  Державного  Прапору  з
живих  квітів  на  їх  територіях.  Прапор  із  живих  квітів  майорів  також  на
території обласної станції юних натуралістів. 

На  ОБЛСЮН  організовано  виставку  творчих  робіт  вихованців  гуртків
«Живи і процвітай, моя Україно, калиновий край!», на якій було представлено
близько 40 творчих робіт, виконаних у патріотичному стилі з  використанням
державних символів та національних кольорів. Серед робіт: плакати, малюнки,
витинанки,  ляльки-мотанки,  роботи  з  солоного  тіста,  паперова  пластика,
вишивка, бісероплетіння.

У січні 2016 року в рамках Міжрегіональної краєзнавчо-патріотичної акції
учнівської молоді «Ми - діти єдиної країни» вихованці комунального закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»  гостинно зустріли дітей із
міста Рубіжне Луганської області.

Для  дітей  організовано  і  проведено  ознайомчу  екскурсію  із  закладом,
експозиціями кімнати-музею бережливого та  економного ставлення до хліба,



обласних виставок «Новорічна композиція» та «Український сувенір». Діти із
задоволенням  відвідали  контактний  міні-зоопарк  станції,  де  позмагалися  у
складанні  ланцюгів  живлення  для  домашніх  улюбленців,  розгадали  ребуси,
кросворди.

Педагогами  був  проведений  майстер  клас  з  флористики,  на  якому
учасниками  власноруч  були  виготовлені  сувеніри   «Підкова  на  щастя».
Особливу зацікавленість  у дітей викликало виготовлення мила з натуральної
сировини.

16 квітня 2016 року в комунальному закладі «Чернігівська обласна станція
юних  натуралістів»  відбулося  чергове  засідання  Ради  юннатів,  в  якій  взяли
участь  Черешко  Альберт  Іванович,  завідувач  сектору  Чернігівської  області
Державної  служби  України  у  справах  ветеранів  війни  та  учасників
антитерористичної операції, члени сімей учасників АТО та сімей, переселених з
територій, постраждалих від військових дій.

На засіданні були обговорені питання участі в акціях «День Землі», «День
довкілля»,  у  заходах  до  30-річчя  Чорнобильської  трагедії,  в  обласній  акції
«Державний  Прапор  України  –  це  символ  Миру  і  Добра»,  Дні  пам’яті  та
примирення, Дні перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, акції «Маки
пам’яті». 

Залучившись  до  акції  «День  Довкілля»,  учасники  засідання  висадили
розсаду чорнобривців на території станції і за пропозицією дружини загиблого
воїна  висадили  кущі  калини,  як  символ  України  та  в  знак  Миру.  Юннати
передали  насіння  квітів  гостям,  яке  було  вирощено  та  зібрано  в  квітково-
декоративному  відділку,  щоб  вони   мали  змогу   прикрасити  свої  подвір'я,
присадибні  ділянки  та  милуватися  їх   квітуванням  протягом   всього  літа.
Відвідування  закладу  подарувало  учасникам  безліч  вражень,  якими  вони
поділилися, створивши «серце» з кольорових стікерів.

З  метою  виховання  у  дітей  любові  та  поваги  до  традицій  українського
народу, розвитку творчих здібностей учнів у процесі  еколого-натуралістичної
діяльності,  адаптації  до  мирного життя учасників  АТО та  членів  їх  родин в
травні 2016 року у комунальному закладі «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів»  відбулася  зустріч  педагогів  та  вихованців  станції  з  дітьми  та
батьками із сімей переселених з Криму.

Участь  у заході  також взяли представники сектору Чернігівської  області
Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Діти взяли участь у роботі майстер-класів: власноруч виготовили сувеніри
«Голуб  Миру»,  декоративні  вироби  із  вторинної  сировини,  створили  з
паперових квітів кольорову мапу України. Педагогами станції було організовано
роботу контактного міні-зоопарку.

За  сприяння сектору Чернігівської  області  Державної  служби України у
справах  ветеранів  війни  та  учасників  АТО для  учасників  було  організовано
проведення психологом вправ з елементами тренінгу.

Для  учасників  ІІ  (обласного)  етапу  Всеукраїнської  дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в ОБЛСЮН проведено екскурсії
та творчі майстер-класи. 



З нагоди Дня пам'яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні 05-06 травня 2016 року вихованці Чернігівської обласної станції
юних  натуралістів  взяли  участь  в  акції  «Маки  пам'яті».  Юні  натуралісти
самостійно виготовили стилізовані маки пам'яті - символ пам'яті про тих, хто
загинув у всіх війнах минулого. 06 травня 2016 року в рамках акції «Зелений
вінок  Пам’яті»  юннати  здійснили  покладання  живих квітів  до меморіальних
поховань у с. Західному та урочищі Подусівка.

З метою увічнення пам’яті про одну з найтрагічніших сторінок Голокосту –
масове вбивство євреїв Києва; вшанування жертв злочинів, скоєних нацистами
під  час  окупації  України,  мирних  жителів  усіх  національностей,
військовополонених, учасників українського визвольного руху в комунальному
закладі  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  проведено
інформаційно-просвітницькі бесіди: «Бабин Яр: без права на забуття», «Історія і
трагедія Бабиного Яру»; засідання в клубі «Сімейне коло» на тему «Трагедія
Бабиного Яру  в серці українського народу», присвячене роковинам трагедії.

У жовтні 2016 року на базі комунального закладу «Чернігівська обласна
станція  юних  натуралістів»  відбулася  екологічна  гра  «Шукаємо  найбільший
скарб».  Захід  проведено  в  рамках  співпраці  станції  натуралістів  з  сектором
Чернігівської області Державної служби України у справах ветеранів війни та
учасників  АТО.  Учасниками  гри  стали  вихованці  комунального  закладу
«Чернігівський  навчально-реабілітаційний  центр  №2»  Чернігівської  міської
ради  з  батьками  та  сім’ї  учасників  АТО,  запрошені  за  сприяння  Альберта
Черешка, начальника сектору Чернігівської області Державної служби України
у справах ветеранів війни та учасників АТО. 

З нагоди Міжнародного дня мігранта, який відзначався 18 грудня 2016
року,  за  сприяння  Чернігівської  облдержадміністрації  та  підтримки
Управління  освіти  і  науки  облдержадміністрації  в  області  проводиться
загальнообласна  акція  «Мій  Крим».  До  акції  долучилися  учнівський  та
педагогічний колективи комунального закладу «Чернігівська обласна станція
юних натуралістів».  На станції  оформлено виставку світлин перебування  в
Криму вихованців ОБЛСЮН та їх батьків.

З нагоди Дня пам'яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій  війні  04  травня  2016  року  вихованці  Чернігівської  обласної  станції
юних натуралістів  привітали ветеранів  війни у Чернігівському геріатричному
пансіонаті. 

Юннати  виступили зі  словами вітання,  вручили букети  квітів.  Ветерани
Анна  Федорівна  та  Марія  Василівна  поділилися  з  дітьми  спогадами  про
пережиті події війни.

До  Дня  пам'яті  жертв  геноциду  Українського  народу  1932-1933  років,
голодоморів  1921-1922  років,  1946-1947  років  в  Україні  в  КЗ  «Чернігівська
обласна  станція  юних натуралістів»  були  проведені  години  пам’яті  «Пам'ять
живе  у  наших  серцях…»,  «Пам’яті  жертв  голодомору»;   тематичні  бесіди
«Забуттю  не  підлягає»,  «Голодомор  1932-1933  р.р.:  історія  свідчить»,
«Голодомор не зламав»; 26 листопада 2016 року приспущено державний прапор



України на  будівлі  закладу;   юннати  та  педагогічний  колектив  станції  взяли
участь у акції «Запали свічку!».

У  2016  році  педагогами  закладу  організовано  та  проведено  бесіди  до
Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту - «Людяність у нелюдяний час», до
Дня Соборності  України - «Соборна мати Україно – одна на всіх як оберіг»,
«Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна»;  з нагоди відзначення 125
річчя від дня народження Павла Григоровича Тичини (1891-1967), українського
поета; до Дня пам’яті героїв Крут -  «Волі народної дзвін», «Бережіть пам’ять
про подвиг», «Герої для нас як приклад»; з нагоди відзначення 160 років від дня
народження  Софії  Федорівни  Русової  (1856-1940),  видатної  української
громадської, культурно-освітньої діячки і педагога; до Мїжнародного Дня рідної
мови «Рідна мова – коріння нації», «Мова народу – його святиня»; бесіди щодо
вшанування  пам’яті  загиблих  учасників  АТО  на  сході  України;  до
Міжнародного  дня  визволення  в’язнів  фашистських  концтаборів  –  «Забути
цього  неможливо»;  до  дня  Перемоги  над  фашизмом  –  «Встеляйте  квітами
дороги - бійцям, що мир несли в наш край»; до Дня Скорботи і вшанування
пам'яті жертв війни в Україні – «Вічна пам'ять полеглим на полі бою, честь і
слава  живим героям!»;  до  Дня Конституції  України –  «Конституція  –  оберіг
нашої державності», «Україна - навіки єдина, непоборна і свята земля!»; до 25-
річчя Дня Незалежності України та Дня Державного прапору України - «Прапор
–  державна  святиня»,  «Україна  -  європейська  держава»,  «Державні  символи
незалежної України»; до Дня незалежності України – «Я – людина, ми – родина,
наш  дім  -  Україна!»;  з  нагоди  відзначення  150  років  від  дня  народження
Михайла  Сергійовича  Грушевського  (1866-1946),  письменника,  історика,
громадського  і  політичного  діяча;  до  Дня  українського  козацтва  «Ми  роду
козацького діти»; до Дня захисника Вітчизни – «Слава і гордість українського
народу»,  «Військова  служба  –  поклик  долі»,  «Захист  Вітчизни  –  обов’язок
громадянина»,  «Славні  сини України»,  «Життя людини – найвища цінність»,
«Відважні нащадки славних козаків», «Подвигу жити у наших серцях»; до Дня
пам'яті  жертв голодомору та  політичних репресій  в Україні  -  бесіди  «Світло
очищення  задля  майбутнього»,  «Твій  біль  Україно»,  «Пам'ять,  скорбота,
єднання»;  з  нагоди  відзначення:  120  років  від  дня  народження  Костянтина
Костянтиновича  Рокосовського  (1896-1968),  маршала  Радянського  Союзу,
командуючого військами Центрального фронту, котрі визволяли Чернігівщину.

В комунальному закладі «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»
створено інформаційно-патріотичний куточок «З Україною в серці», оновлено
стіннівку «Соборна Україна», до Дня захисника Вітчизни проведено засідання в
клубі «Ерудит» «Будемо гідні слави героїв».

Змістовна лінія «Ціннісне ставлення до природи». 
У лютому 2016 року відбувся ХІІ Всеукраїнський конкурс юних зоологів та

тваринників  в  Національному  еколого-натуралістичному  центрі  учнівської
молоді (м.Київ). У відповідності до наказу НЕНЦум від 25 січня 2016 року №5-
О «Про підсумки заочного етапу ХІІ Всеукраїнського конкурсу юних зоологів
та тваринників»до участі у ІІ (фінальному) етапі ХІІ Всеукраїнського конкурсу
юних зоологів та тваринників з Чернігівіської області були запрошені:



представник  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»  КЗ  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів» з роботою «Використання клікеру під час
дресирування декоративних щурів»;

18-20  травня  2016  у  селищі  Делятин  Надвірнянського  району  Івано–
Франківській  області  відбувся  фінальний  етап  Всеукраїнського  юнацького
фестивалю «В об’єктиві  натураліста».  Чернігівщину представляли переможці
обласного  етапу  Всеукраїнського  юнацького  фестивалю  «В  об’єктиві
натураліста»:   вихованка  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»  м.  Чернігова
Савєльєва Вікторія, учениця 7 класу Корюківської ЗОШ I-III ст. Корюківської
районної  ради Соляр  Юлія.  Керівник  команди:  Зенченко Арина Анатоліївна,
керівник гуртків КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

У  червні  2016  р.  у  м.  Біла  Церква  проходив  IV Всеукраїнський
експедиційно  -  польовий  збір  команд  юних  зоологів.  В  ньому  брали  участь
команди з 16 областей України.  

Чернігівщину  представила  команда  юних  зоологів  від  КЗ  «Чернігівська
обласної станції юних натуралістів».

Команда  Чернігівської  обласної  станції  юних  натуралістів  здобула
перемогу  у  номінації  «Юний  ентомолог»  і  нагороджена  Грамотою
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

У  червні  2016  р.  на  базі  Всеукраїнського  профільного табору  «Юннат»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді в  м. Києві
було  проведено  збір  лідерів  Всеукраїнської  спілки  «Дитячий  екологічний
парламент».  Чернігівщину  на  заході  представила  делегація  вихованців
комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  та
учнів Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської
молоді .

Обласний  екологічний  конкурс  «Люблю  природу,  землю  нашу,  що
Україною  зоветься!»  проводився  з  метою  реалізації  Концепції  національно-
патріотичного  виховання  дітей  і  молоді,  затвердженої  наказом  Міністерства
освіти  і  науки  України  від  16  червня  2015  року №641;  активізації  роботи  з
учнівською молоддю щодо формування у неї екологічної культури, залучення її
до практичної природоохоронної роботи, виявлення талановитих, обдарованих
дітей  та  молоді,  виховання  у  них  високих  моральних  якостей,  розвитку
гуманного  та  відповідального  ставлення  до  навколишнього  середовища;
утвердження  в  свідомості  особистості  патріотичних  цінностей,  виховання
активної громадянської позиції, формування бережливого ставлення та поваги
до історичної спадщини української держави.

Конкурс  проводився  за  номінаціями:  «Екологічні  проекти  «Збережемо
природу рідного краю!»,  «Природоохоронних плакатів  та  листівок  «Україна–
європейська країна!». 

В конкурсі взяли участь вихованці гуртків «Юні садівники» (керівник Чала
Олена Григорівна), «Юні друзі природи», «Юні овочівники» (керівник Гаєвська
Христина Віталіївна)

Переможців  обласного  екологічного  конкурсу  «Люблю  природу,  землю
нашу, що  Україною  зоветься!»  нагороджені  дипломами  Управління  освіти  і



науки  облдержадміністрації  відповідно  до  наказу  Управління  освіти  і  науки
Чернігівської  облдержадміністрації  від  23  червня  2016  року  №280  «Про
підсумки обласного екологічного конкурсу «Люблю природу, землю нашу, що
Україною зоветься!».

У рамках Всеукраїнської акції «Прапор України – Прапор Миру» у 2016
році за ініціативи Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації
(лист  Управління  освіти  і  науки  Чернігівської  облдержадміністрації  від
09.02.2016 № 02/2-08/470 «Про проведення обласної акції «Державний Прапор
України  –  це  символ  миру і  добра»)  та  комунального закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів» в навчальних закладах Чернігівської області
була проведена обласна акція «Державний Прапор України – це символ миру і
добра!». Зазначена акція спрямована на виховання почуття патріотизму, вірності
Батьківщині, незалежності та цілісності нашої держави, любові до України та її
найважливіших символів. 

В  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  протягом  року
відбулися:  екологічний  місячник  «Садимо  дерева  -  відроджуємо  землю»,
природоохоронні  операцiї  «Береза»,  «Ялина»,  «Первоцвiти»,  «Джерело»,
«Синичка», «Зелена аптека», екологічний квест «Весняне коло»,  пізнавально-
конкурсна гра «Знавці тварин», засідання в клубі «Ерудит» до Міжнародного
дня води «Чиста вода – здоров’я світу», виховний захід «Юннатівський фест»,
засідання в клубі «Берізка» до Всесвітнього дня без автомобіля – «Автомобіль!
Засіб  пересування  чи  загроза  людству?»,  інтелект-шоу  «Країна  грибів»,
екологічна  гра  «Зміни  підхід  –  перетвори  сміття  в  дохід»,  гра  «Тварини-
екстремали»,  виховний  захід  «На  гостини  до  осені»,  виховний  захід
«Золотокоса осінь чарівниця», виховний захід «Майстерня Багрянцю», бесіди
до Дня довкілля – «Душа природи – душа добра», до Всесвітнього дня Землі –
«Живи без шкоди для природи», «Нам і нашим нащадкам – чисте довкілля»,
«Ми  і  наша  Земля»,  до  Дня  Чорнобильської  трагедії  та  Міжнародного  дня
пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф – «Чорнобиль: подвиг і трагедія»,
«Атом може бути  різний»,  До Міжнародного дня мігруючих птахів  –  «Наші
крилаті  друзі»,  до  Міжнародного  дня  біологічного  різноманіття,  засідання  в
клубі «Берізка»: до Всесвітнього дня Землі «Серце Землі – у наших долонях».

Змістовна лінія «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва». 
Команда гуртківців КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»

взяла  участь  у  Всеукраїнському  конкурсі  з  флористики  та  фітодизайну
«Квіткова  симфонія»,  який  відбувся  у  вересні  2016  року  у  м.Києві  на  базі
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України.  Команда  Чернігівської  обласної  станції
юних натуралістів  зайняла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі  з флористики
та  фітодизайну  та  нагороджена  грамотою  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
і цінними подарунками.

Команда  вихованців  гуртка  «Основи  біоетики»  комунального  закладу
«Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  взяла  участь  у
Всеукраїнському конкурсі «Мистецтво аквадизайну», який відбувся у листопаді



2016  року  в  м.  Києві,  в  Національному  еколого-натуралістичному  центрі
учнівської молоді МОН України. Вихованці ОБЛСЮН представили композицію
«Підводний сад».

Команда вихованців гуртка «Основи біоетики» ОБЛСЮН посіла ІІІ місце
та  нагороджена  Дипломом  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді.  Зенченко  Арині  Анатоліївні,  керівнику  команди,  надано
подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  за
підготовку  команди  до  участі  у  Всеукраїнському  конкурсі  «Мистецтво
аквадизайну».

17  вересня  2016  року  педагоги  та  юннати  комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних  натуралістів» взяли участь у другому на
Чернігівщині  обласному «Фестивалі  молока»,  організованому  Департаментом
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.

В  ході  фестивалю  юннати  провели  майстер-клас  «Друге  життя  старих
речей» по виготовленню сувенірів  та  поробок  з  пакувальних матеріалів  для
молочних  продуктів,  організували  виставку  власних  робіт  «Екологічний
калейдоскоп».

Протягом року для юннатів станції організовані та проведені: розважально-
конкурсна  гра  «Пробудження  від  сну»;  розважально-інтелектуальний  захід
«Весняний  водограй»;  турнір  юних знавців  природи «Будь  природі  другом»;
виховний захід «Раз краплинка, два краплинка…»; екологічний квест «Весняне
коло»;  розважальний захід «Юннатівський фест»;  конкурсно-розважальна гра
«Чари осені»; виховний захід «Фруктова карусель»; виховний захід «На гостини
до  осені»;  виховний  захід  «Золотокоса  осінь  чарівниця»;  засідання  в  клубі
«Сімейне коло»: «Чарівне Різдво», «Різдвяний вертеп»; засідання в клубі «Квіти
України»: до Міжнародного жіночого дня 8 березня – «Жінка – це сонце», до
Всесвітнього дня здоров'я  «Світ  чудовий,  коли  ти здоровий»;  свято «Зимова
казка»; виховний захід «Зимовий лабіринт»; інтелект-шоу «Новорічні пригоди»;
розважально-інтелектуальна конкурсна гра «Таємниці зимової природи»; свято
«Новорічний калейдоскоп»; розважально-пізнавальна гра «Новий рік мандрує
по світу»; виховний захід «Дванадцять місяців».

Протягом року активно працювала секції  юних натуралістів-телеведучих
«Паросток».  Юннати  підготували  та  провели  для  передачі  «Дивовижний
калейдоскоп» Чернігівського обласного телебачення «Сівер-центр» такі розділи:
«Традиційні  різдвяні  страви».  Цікаві  кулінарні  поради  від  членів  клубу
«Господарочка», «До кожного свята своя страва». Кулінарні поради від членів
клубу  «Господарочка»,  «Вітамінний  букет».  Майстер-клас  з  приготування
десертів», «Недалечко красне яєчко». Корисні кулінарні поради на Великдень»,
«Неймовірно,  але  факт».  Цікавинки  від  юннатів»,«Новорічна  композиція».
Виставка  творчих  робіт  юннатів  ОБЛСЮН»,  «Прапор  України  –  з  квітів
Батьківщини».  Майстер-клас  з  флористики  та  фітодизайну»,  «Друге  життя
старим  речам».  Виготовлення  вазонів  для  квітів»,  «Весна  –  час  пікірування
рослин». Поради від вихованців гуртка «Юні рослинники».

Змістовна лінія «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей»



В  ОБЛСЮН  працює  клуб  «Сімейне  коло».  Протягом  року  в  клубі
проведені  такі  тематичні  засідання:  «Чарівне Різдво»,  «Різдвяний вертеп»,  до
Всесвітнього дня родини – «Родинні скарби», «Я чекаю Миколая»; «Міцна сім’я
-  міцна  країна».  Організовано  і  проведено  Андріївські  вечорниці,  новорічні
свята  для  гуртківців  та  дітей,  які  потребують  соціального  захисту, зокрема,
виховні заходи до Дня матері – «На сонці тепло, а біля матері добре», «Цілую
ніжно  материнські  руки»;  до  Всесвітнього  дня  родини  -  «Знання,  родини,
Батьківщина – безцінний скарб мого життя»;  година спілкування «Моя сім'я,
моя родина», бесіди «Від родини йде життя людини», «Родина від батька до
сина»,  «Всі  ми – одна родина»,  «Щаслива родина – міцна сім’я»,  складання
дерева Родоводу.

До Міжнародного Дня захисту дітей, 01 червня 2016 року, в Чернігівській
обласній станції юних натуралістів проведено розважально-конкурсну гру для
дітей «Світліше всім на світі, коли сміються діти!».

Участь у заході взяли вихованці гуртків станції, комунального лікувально-
профілактичного  закладу  «Чернігівський  обласний  дитячий  профілактичний
санаторій  «Зелений  гай»,   Чернігівського  центру  реабілітації  дітей.  Для
маленьких  учасників  свята  було  проведено  екскурсії  до  кімнати-музею
економного  і  бережливого  ставлення  до  хліба,  куточка  живої  природи,
ознайомлено з екзотами станції; організовано роботу контактного міні-зоопарку.
Діти  із  задоволенням  взяли  участь  у  роботі  майстер-класів   та  власноруч
виготовили  собі  на  згадку  сувеніри  «Голуб  Миру»,  «Метелик»,  декоративні
вироби із вторинної сировини, ароматичні мішечки «Саше».

За  змістовою  лінією  «Ціннісне  ставлення  до  праці» юннати  станції
активні учасники природоохоронних та трудових акцій «Майбутнє лісу у твоїх
руках», «Парад квітів біля школи», «Зробимо Україну чистою!». Протягом року
педагогами КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» організовано
та  здійснено  практичні  роботи  з  догляду  за  кімнатними  рослинами  та
мешканцями куточка живої природи, трудові десанти на території ОБЛСЮН та
на навчально-дослідній земельній ділянці, роботу насіннєвого фонду «Мальви».

Змістовна лінія  «Ціннісне ставлення до себе». В  ОБЛСЮН відбулися
засідання в клубі «Ерудит» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – «Не дай
СНІДу  шанс»,  «Знати,  щоб  жити»;  до  Всесвітнього  дня  без  автомобіля  –
«Автомобіль!  Засіб  пересування  чи  загроза  людству?»; брейн ринг  «Спорт  -
здоров’я, спорт - це сила, що дають всім дітям крила», усний журнал «Збережи
своє майбутнє», до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом
– «Майбутнє вільне від наркотиків»,  «Наркоманія  – життєва катастрофа»,  до
Всесвітнього  дня  цивільної  оборони  бесіди  «Допоможи  собі  сам»,  до
Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз – «Біла ромашка» -
емблема  боротьби  з  туберкульозом,  символ  допомоги  і  надії  для  хворих;  до
Всесвітнього  дня  здоров'я  –  «Про  здоров’я  треба  знати,  про  здоров’я  треба
дбати»,  «Здорові  люди –  основа  здорової  держави»;  до  Міжнародного дня  з
тютюнопалінням  –  «Цигарка  –  ворог  для  думок»,  «Сам  не  кури  і  друзів
відмовляй, нахай вони забудуть згубну звичку»; до Міжнародного дня боротьби
зі  зловживанням  наркотичними  засобами  та  їхнім  незаконним  обігом  –  «Це



страшне  явище  наркоманія»;  бесіди  про  шкідливі  звички,  «Життя  –
найдорожчий  скарб»,  «Алкоголь  і  правопорушення  неповнолітніх»,
валеологічний бумеранг «Моє здоров'я», усний журнал «Не будь собі ворогом!».

Для юннатів організовано і проведено виховна година «Нехай квітує дерево
родинне»,  «Міцна сім’я  -  міцна країна»,  «Милосердя  в  нашому житті»,  «Як
вчинить  моральна  людина?»,  конкурсна  програма  «Поважати  життя  кожної
людини»,  бесіди  «Яка  це  ввічлива  людина?»,  «Як  ви  розумієте  поняття
«аморальний вчинок»?», «Чванливість - негативна риса характеру», «Дружба та
її значення в житті людини», «Моральні вчинки».

ІІІ. АНАЛІЗ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ОСНОВНИМИ ПРОФІЛЯМИ

ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ТА ЗАГАЛЬНОООСВІТНІХ
ЗАКЛАДАХ

Основними  організаційними  формами  навчально-виховної  роботи  в
позашкільних і  загальноосвітніх  навчальних  закладах  областей  у  звітному
році  були  творчі  учнівські  об’єднання:  гуртки,  школи,  студії,  клуби,
відеоклуби,  екотеатри,  агітбригади,  експедиційні  загони,  юннатівські  та
екологічні  секції,  загони  зелених  і  голубих  патрулів,  екологічні  асоціації,
профільні оздоровчі табори, учнівські виробничі бригади та виробничі ланки,
учнівські лісництва, ланки юних лісівників, наукові товариства тощо.

За  даними,  які  надійшли до Національного еколого-натуралістичного
центру, в  позашкільних закладах  освіти  еколого-натуралістичного  напряму
України  у  2016  році  працювали  4356  гуртків еклого-натуралістичного
спрямування (5162 – у 2015 році). В них навчалося 67299 вихованців (76807
– у 2015 році). 

У звітному році найбільша кількість еколого-натуралістичних гуртків
була  у  позашкільних  навчальних  закладах  еколого-натуралістичного
спрямування  Дніпропетровської  (440),  Полтавської  (359),  Сумської  (344),
Закарпатської (331), Івано-Франківської (289) областей.

Найбільша кількість  дітей охоплена  еколого-натуралістичною освітою в
таких  областях:  Хмельницькій  (23178),  Полтавській  (17053),  Вінницькій
(15933), Одеській (12569), Львівській (11375), Дніпропетровській (10105).

У загальноосвітніх навчальних закладах працювало 4697 гуртків та інших
об’єднань  біологічного  та  природничого  напрямку  (у  тому  числі  -
факультативні  курси).  Робота  даних  гуртків  та  об’єднань  фінансувалась
повністю  або  частково  за  рахунок  бюджетів  відповідного  рівня  (у  т.ч.
шкільного компоненту).

У комплексних позашкільних навчальних закладах екологічною освітою
охоплено 23127 дітей в 1775 гуртках. 

Всього  у  2016  році  в  навчальних  закладах  різних  типів  функціонувало
11623 гуртки (12016 гуртків – у 2015 році), в яких навчалося 176585 дітей
(177565 дітей – у 2015 році).

Учнівські творчі об’єднання закладів освіти еколого-натуралістичного
напряму  у  2016  році  працювали  за  такими  профілями:  природознавство,



охорона  природи,  екологія,  біологія,  хімія,  фітотерапія,  квітництво,
фітодизайн,  флористика,  кролівництво,  зоологія,  орнітологія,  ентомологія,
садівництво,  лісництво,  дендрологія,  ботаніка,  фізіологія  рослин,
рослинництво,  овочівництво,  краєзнавство,  біологія  людини,  екологічний
ляльковий театр, тощо.

Вінницька обласна станція юних натуралістів, виконуючи завдання
державної політики в галузі освіти, з метою підвищення якості забезпечення
доступності позашкільної освіти незалежно від віку, здібностей та уподобань
дітей та учнівської молоді, працює над розширенням мережі гуртків. У 2016
році в закладі працювало 134 гуртки за 45 профілями.

У звітному році в навчальних закладах області працювало 1029 гуртків
різних форм фінансування  натуралістичного,  екологічного спрямування,  де
поглиблювали свої знання відповідно до своїх здібностей та інтересів 15933
дітей. 

У  позашкільних  навчальних  закладах  еколого-натуралістичного
спрямування  працювали  гуртки  та  інші  творчі  об’єднання  біологічного,
екологічного,  сільськогосподарського,  квітково-декоративного,  декоративно-
прикладного профілів.  На обласній,  районних та  міській СЮН працювали
196 гуртків, в яких навчались 3108 гуртківців. 

У  школах  області  у  2016  році  працювали  756  гуртків  еколого-
натуралістичного спрямування. 236 гуртків працювало на бюджетній основі,
що у 2,5 рази менше, ніж тих, що працювало на громадських засадах, таких в
області  –  520.  У  гуртках  навчалися  та  поглиблювали  свої  знання  11665
вихованців.

У системі освіти Волині функціонує три еколого-натуралістичні центри,
міська  станція  юннатів,  шість  відділів  при  комплексних   позашкільних
навчальних  закладах.  У  даних  освітніх  закладах  працює  267  гуртків  79
профілів,  які  відвідують  близько  4479  вихованців.  Координує  еколого-
натуралістичну  роботу в  області  обласний еколого-натуралістичний  центр.
Тут протягом навчального року у 87 гуртках 29 профілів навчалось 1600 дітей.

У  2016  році  мережа  творчих  учнівських  об’єднань  еколого-
натуралістичного напряму в СЮН/ЕНЦ Дніпропетровської області складала
440 гуртків (на 15 гуртків менше, ніж у 2015 році),  якими було охоплено  
6191 вихованців за всіма віковими рівнями (кількість дітей знизилася на 199).

Робота творчих учнівських об’єднань здійснювалася за  91 профілем,
що в порівнянні з 2015 роком менше на 1.

У  2016  році  робота  гуртків  еколого-натуралістичного  напряму  була
організована  в  багатьох  загальноосвітніх  закладах  області.  Всього  в  них
працювало 193 гуртки, які охоплювали 2628 вихованців (зменшення на 64
гуртки, 898 вихованців).

На базі  комплексних позашкільних закладів,  в 2016 році працювало  
93 еколого-натуралістичних творчих учнівських об’єднань з охопленням
1286 вихованців (зменшення на 1 гурток, 32 вихованця).

Всього в 2016 році в закладах освіти Дніпропетровської області діяло  
726  еколого-натуралістичних  творчих  учнівських  об’єднань,  в  яких



додаткову  освіту  з  природних  дисциплін  отримували  10105  вихованців
(зменшення на 80 гуртків, 1129 дітей).

У  2016  році  еколого-натуралістичні  заклади  Донецької  області
(СЮН/ЕНЦ  в  т.ч.  ДОЕНЦ)  забезпечили  роботу  179 гуртків,  які  охопили
натуралістичною  освітою  та  вихованням  2919 гуртківців.  Найбільша
кількість гуртків в ДОЕНЦ(71), Мар'їнськійрайСЮН (35) і в Донському ЕНЦ
(24). Навчально-виховний процес у закладах у 2016 році забезпечували 117
педагогів (з них 72 сумісники).

У 10 комплексних закладах (ЦПР, БДЮТ та т.п.) також працювало  59
гуртків  (в  них  888 вихованців)  здебільше  екологічного  та  декоративно-
прикладного напрямів. Найбільша кількість еколого-натуралістичних гуртків
в  Краматорському  ЦПР-  20  гуртків  з  екологічного,  біологічного  та
сільськогосподарського напрямів. 

У  загальноосвітніх  закладах  Волноваського  р-ну,  м.м.  Торецька,
Костянтинівки,  Мирнограда,  Добропілля,  Вугледара,  Покровська,  Селідове
також  працюють  еколого-натуралістичні  гуртки  за  екологічними  та
біологічними напрямами. Всього гуртків ЗОШ у 2016 році було  35, в них –
490 дітей.

Всього в 2016 році в області працювало  273 еколого-натуралістичних
гуртки,  в  них навчались  4297 дітей.  У порівнянні  з  минулим роком –  226
гуртків, в них-3953 дітей. 

Житомирський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Житомирської обласної ради створює належні умови для
рівного  доступу  до  якісної  позашкільної  освіти  в  області.  Для  всебічного
розвитку  дітей  2016  року в  Житомирському  обласному  центрі  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді діє 73 групи гуртків 29 профілів,
якими  охоплено  1189  вихованців.  В  цьому  числі  321  –  молодшого,  692
середнього  та  176  старшого  шкільного  віку.  Гуртків  І  рівня  –  20  груп,
основного рівня – 42, вищого рівня – 11.

У  чотирьох  позашкільних  закладах  Закарпатської  області еколого-
натуралістичного  спрямування  (облЕНЦ;  Виноградівський,  Тячівський
райЕНЦ;  Хустська  райСЮН)  та  трьох  філія  ЗОЕНЦ  (Хустська  філія
„Нарцис”,  Рахівська  філія  „Едельвейс”,  Воловецька  філія  „Арніка”) у
2015/2016  навчальному  році  працював  331  гурток,  у  яких  навчалося  5459
учнів, (у порівнянні з минулим 2014/2015 навчальним роком - 7220 учнів у
435 гуртках). 

У Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних (міських) масово-
виховних  заходах,  зльотах,  природоохоронних  акціях,  конкурсах  еколого-
натуралістичного  спрямування,  екологічних  експедиціях,  польових
практиках,  профільних  таборах  взяло  участь  протягом  навчального  року
12430 учнів загальноосвітніх шкіл області.

Протягом  2015/2016  навчального  року  обласний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  організував  роботу  66  гуртків,  у
яких навчалося 947 учнів. 



Масово-виховними  заходами  та  екскурсіями,  які  організував  і  провів
ЗОЕНЦ,  було  охоплено  2524  учні  загальноосвітніх  шкіл  м.Ужгород  та
області. 

Протягом 2016 року в Запорізькому ОЦЕНТУМ працювало 60 гуртків, в
яких навчалося 753 учні. В Бердянській СЮН працювало 44 гуртки, охоплено
роботою 688 учнів. В Мелітопольському ЦЕНТУМ працювало 63 гуртка за 19
профілями,  в  яких  займалося  945  вихованців. Мережа  гуртків  еколого-
натуралістичного напряму ЦДЮТ м. Токмак у 2016 році складала 6 гуртків з
охопленням 84 дітей. 

У  школах  та  позашкільних  закладах  Івано-Франківської  області в
2016 році працювало 466 гуртки еколого-натуралістичного профілю, якими
охоплено близько 6451 учень. З них 289 гуртків працюють при позашкільних
закладах еколого-натуралістичного профілю, якими охоплено 4383 дитини. 48
гуртків в будинках дитячої та юнацької творчості, якими охоплено 576 дітей,
та  129  гуртків  функціонують  в  рамках  шкільного  компоненту,  якими
охоплено  1565  дітей.  У  порівнянні  з  минулим  роком  де  працювало  488
гуртків юних натуралістів та інших творчих учнівських об’єднань, динаміка
по  області  зменшилася.  Незважаючи  на  це,  динаміка  гуртків  в  ПНЗ мало
змінилася,  366 гуртків  працювало  у  2015 році  при позашкільних закладах
еколого-натуралістичного профілю, якими охоплено 4338 дитини. 

Всього в позашкільних навчальних закладах області функціонують 337
гуртків,  що  становить  72.3%  від  усієї  кількості  гуртків  еколого-
натуралістичного напрямку.

У гуртках  КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
еколого-натуралістичного напрямку - 466 дітей (18% від загальної кількості
вихованців).  Усього в гуртках еколого-натуралістичного напряму Київщини
навчається 4823 дітей у 347 гуртках.

У  2016  році  в  Кіровоградській  області працювало  203  творчих
об’єднань учнівської  молоді  еколого-натуралістичного спрямування,  в яких
навчалося 2879 учнів. 

Найбільше в області працювало груп гуртків екологічного профілю –
126;  біологічного  –  26  групи;  сільськогосподарського  –4  групи;  квітково-
декоративного – 33 групи; декоративно – ужиткового – 14. 

76  груп  (1310  учнів)  працювали  на  базах  позашкільних  навчальних
закладів  еколого-натуралістичного  спрямування;  66  груп  (612  учнів)  –  на
базах загальноосвітніх навчальних закладів; 61 група (957 учнів) – на базах
комплексних позашкільних закладів.

Робота  гуртків  Сєвєродонецького  міського  ЦЕНТУМ  Луганської
області проводиться в 5 шкільних оранжереях СЗШ № 4, 8, 14, 17, колегіумі.
Продовжують працювати гуртки на базі СЗШ № 16.

Відбулись певні зміни в розподілі профілів гуртків, розподілі кількості
гуртків щодо освітніх рівнів тощо. В цілому, у 2016 році 25 гуртків еколого-
натуралістичного спрямування відвідувало 417 вихованців.

У  2016  році  в  КЗ  ЛОР  «Львівський  ОЦЕНТУМ» працювало  70
творчих учнівських  об’єднань 22 профілів,  навчанням в  яких  охоплено  958



дітей.  Із  загальної  кількості  14  гуртків  були  організовані  для  дітей  з
особливими освітніми потребами. За віковими категоріями: дошкільний вік –
4  гуртки,  63  дит.  (6.7%),  молодший  шкільний  вік  –  13  гуртків,  198  чол.
(20,6%),  середній  шкільний  вік  –  36  гуртків,  604  учнів  (63%),  старший
шкільних вік – 7 гуртків, 9.3 учнів (9,7%). 

У  звітному  році  ЛОЦЕНТУМ  продовжував  залучати  до  науково-
дослідницької,  пошуково-експериментальної  та  природоохоронної  роботи
учнівську  молодь  із  сільських  загальноосвітніх  навчальних  закладів.  34
творчих учнівських об’єднань ЛОЦЕНТУМ працювали в 13 районах області
11 з них відкриті у 2016-2017 навчальному році. 

У звітному році в області працювало 795 творчих учнівських об’єднань
еколого-натуралістичного напряму, до навчання в яких залучено понад 11375
дітей. 

У  позашкільних  навчальних  закладах  еколого-натуралістичного
напряму працювало 272 гуртки, 3662 вихованці.

У  2016  році  у  комплексних  ПНЗ  311  учнів  навчалися  в  19  гуртках
еколого-натуралістичного напряму. 

У загальноосвітніх навчальних закладах області працювало 504 гуртки
еколого-натуралістичного напряму (7402 вихованці). 

Аналіз кількості гуртків еколого-натуралістичного профілю у 2016-2017
навчальному році у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
Миколаївської області показав, що порівняно з минулим навчальним роком
їх  кількість  збільшилась  на  7:  з  484  до  491;  кількість  дітей  у  гуртках
збільшилась на 115 чоловік: з 7935 до 8050.

У позашкільних закладах профільного типу еколого-натуралістичного
спрямування  у  зв’язку  зі  збільшенням  кількості  гуртків  другого  року
навчання , в яких Навчальні програми передбачають не чотири, а шість годин
на  тиждень,  загальна  кількість  гуртків  зменшилась  на  3  (зі  188  до  185),
кількість вихованців зменшилась на 62 (з 3091 до 3029).

В ОЕНЦУМ кількість гуртків у порівнянні з попереднім навчальним
роком зменшилась на 1, а кількість вихованців збільшилась на 14 і становить:
63 гуртка та 950 вихованців.

У  позашкільних  закладах  комплексного  типу  Миколаївської  області
кількість  гуртків  еколого-натуралістичного  профілю  зменшилась  на  5,  а
кількість вихованців у них збільшилась на 65 і  становить відповідно: було
203/3017, стало 198/3082.

У  загальноосвітніх  навчальних  закладах  кількість  гуртків  еколого-
натуралістичного  профілю  та  кількість  вихованців  у  них  збільшилась
на15/112: було 93/1827, стало 108/1939. 

В Одеській області в 2016 році в позашкільних навчальних закладах
працювало 444 (484 в 2015 році) творчих учнівських об`єднання та гуртки за
трьома основними рівнями класифікації (початковий, основний, вищий), де
навчалися 6374 (7113 у 2015 році) вихованці. В Одеській області працюють 9
аграрних трудових об'єднань та учнівських виробничих бригад, 11 учнівських
лісництв  та  26  агітбригад  за  напрямами: еколого-натуралістичний



(екологічний  та  охорона  природи,  біологічний,  сільськогосподарський,
декоративно-ужитковий),  дослідницько-експериментальним,  соціально-
реабілітаційним. Разом охоплення дітей та учнівської  молоді  більше ніж 6
тисяч.

У 2016 році в Полтавській області працювало 1249 гуртків еколого-
натуралістичного напряму, в  яких навчалося  17053 дитини за  наступними
напрямками: 

екологічний – 666 гуртків (9197 вихованців);
хіміко-біологічний – 140 гуртків (2191 вихованець);
валеологічний – 67 гуртків (1292 вихованці);
сільськогосподарський – 53 гуртки (670 вихованців);
декоративно-ужитковий – 161 гурток (2429 вихованців);
квітково-декоративний – 72 гуртки (1113 вихованців);
інші – 26 гуртків (461 вихованець).
З них 890 гуртків  працювало у загальноосвітніх  навчальних закладах

області, які відвідували 11511 учнів
При Полтавському ОЕНЦУМ, рай(міськ) СЮН (ЕНЦ) працювало 359

гуртків, де навчалося 5542 вихованці. 
У 2016 р. у Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі

учнівської молоді працював 91 гурток, у них навчалося 1476 вихованців .
З метою виховання  особистості через призму знань про навколишній

світ  в  комунальному  закладі  „Станція  юних  натуралістів”  Рівненської
обласної  ради організовано  роботу  64  гуртків,  в  яких  навчається  945
вихованців.  Гуртки  функціонують на  базах  16  загальноосвітніх  навчальних
закладів  м.  Рівне,  комунального  закладу  „Мізоцька  спеціальна
загальноосвітня  школа-інтернат  І-ІІ  ступенів”  Здолбунівського  району,
Рівненського  зоопарку  загальнодержавного  значення,  Будинку  культури  с.
Вересневе  Рівненського  району,  Рівненського  обласного  молодіжно-
громадського об’єднання „Спортивний клуб „Вітер”, Рівненського державного
гуманітарного університету.

У 2016  році  в  позашкільних  навчальних  закладах  Сумської  області
працювало  563  учнівські  об’єднання  еколого-натуралістичного  напряму, в
яких навчалося 8843 вихованці. 

Основними  організаційними  формами  навчально-виховної  роботи  в
позашкільних  і  загальноосвітніх  навчальних  закладах  області  були  творчі
учнівські  об’єднання:  гуртки  початкового,  основного і  вищого навчальних
рівнів, школи, студії, клуби, відеоклуби, екотеатри, агітбригади, експедиційні
загони, юннатівські та екологічні секції, загони зелених і голубих патрулів,
екологічні асоціації, профільні оздоровчі табори, учнівські виробничі бригади
та  виробничі  ланки,  учнівські  лісництва,  ланки  юних  лісівників,  наукові
товариства тощо.

Серед  76  профілів  організованих  форм  гурткової  роботи  еколого-
натуралістичної  освіти  в  області  переважають  екологічний,  біологічний,
квітково-декоративний,  декоративно-ужитковий  профілі.  У  творчих



об’єднаннях  навчається  3717 вихованців  молодшого шкільного віку, 3321  –
середнього шкільного віку, 655 – старшого шкільного віку.

У  2016  році  в  Тернопільському  обласному  центрі  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді працювало  65  груп  17
профілів, в яких навчалось 1024 вихованці.

У профільних закладах у 117 творчих учнівських об’єднаннях навчалося
1813 вихованці.

В  комплексних  ПНЗ  працювало  67  груп,  в  яких  навчалось  1012
вихованців.

У загальноосвітніх  навчальних  закладах  у  2016  році  працювало  128
груп, в яких навчалося 1810 вихованців.

По профілях:
Біологічний  - 7 груп, в них 122 вихованці
Екологічний – 77 груп, в них 1065 вихованців
Сільськогосподарський – 6 груп, в них 80 вихованців
Зоологічний – 2 групи, в них 45 вихованців
Квітництво та озеленення – 26 груп, в них 352 вихованці
Валеологічний - 9 груп, в них 131 вихованець
1 екологічний клуб.
З  метою  підвищення  доступності  якісної,  конкурентоспроможної

позашкільної  еколого-біологічної  освіти  для  учнів,  вихованців,  слухачів,
відповідно  до  вимог  сталого  розвитку  суспільства,  економіки,  кожного
громадянина;  забезпечення  особистісного  розвитку  людини,  здійснення
освіти  упродовж  життя  станом  на  01  грудня  2016  року  в  еколого-
натуралістичному  відділі  Харківського  обласного  палацу  дитячої  та
юнацької творчості організовано роботу 32 творчих учнівських об’єднань (з
них  один  -  за  спеціальним  фондом)  природоохоронного,  еколого-
натуралістичного,  сільськогосподарського,  гуманітарного  та  декоративно-
ужиткового напряму; охоплено гуртковою діяльністю 413 вихованців (у 2015
році працювало 40 творчих об’єднань, в яких навчалося 513 вихованців).

Усього  в  Харківській  області  працює  234  гуртки  еколого-
натуралістичного напряму, в них навчається 6177 вихованців.

Аналізуючи  стан  роботи  гуртків  еколого-натуралістичного  напрямку
Херсонської  області у  2016  році,  слід  зазначити  їх  збільшення  у
позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах – з 410 (у 2015 р.) до
419 у 2016 році, відповідно збільшилась і кількість дітей в них – з 5862 до
5929.

У  позашкільних  навчальних  закладах  еколого-натуралістичного
спрямування (рай, міськСЮН) працювало 178 гуртків (в них – 2653 учні), у
загальноосвітніх закладах області – 144 гуртки (1901учень), у комплексних
позашкільних навчальних закладах - 97 гуртків (1375 учнів).

У порівнянні з 2015 роком збільшилась загальна кількість гуртків при
районних та міських станціях натуралістів з 161 гуртка (2344 учні) до 178
гуртків (2653 учні) у 2016 році.



У 2016 році у КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Херсонської обласної ради працював 31 гурток з 19 профілів, в яких
навчалось 480 вихованців, з них у районах області – 4 гуртки (61 учень).

За  даними  відділів  та  управлінь  освіти  райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад  Хмельницької області
у  2016-2017  навчальному  році  в  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних  закладах  Хмельниччини  організовано  діяльність  1533  дитячих
творчих об’єднань еколого-натуралістичного профілю, якими охоплено 23178
школярів,  в  тому  числі  в  загальноосвітніх  закладах  -  1181  гуртків,  якими
охоплено 17011 юннатів, з них гуртків за бюджетні кошти - 221, в яких 3273
юннатів, на громадських засадах - 960 гурток, що охоплює 13738 юннатів.

У 53 позашкільних закладах міст, районів, об’єднаних територіальних
громад області за бюджетні кошти організовано 163 еколого-натуралістичних
гуртків, якими охоплено 2905 дітей. В міських ЕНЦУМ та СЮН організовано
126 гуртків, якими охоплено 2287 дітей. 

У  Хмельницькому  обласному  ЕНЦУМ  у  60  гуртках  навчається  930
вихованців.

У  2016  році  на  базі  КЗ  «Черкаський  обласний  Центр  роботи  з
обдарованими  дітьми» працювали  учнівські  творчі  об’єднання  еколого-
натуралістичного та художньо-естетичного напрямів (46 гуртків, всього 690
учнів).

На  базі  районних  позашкільних  закладів  еколого-натуралістичного
напряму працювали 93 гуртки, в яких навчалися 1450 учнів:

У  Чернівецькому  обласному  центрі  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді  на гурткову роботу у 2016/2017 н.р відведено
196 годин – 55 об’єднань(94 групи), якими охоплено 1047 дітей. 

Навчання вихованців здійснюється через:
- Гурткову роботу за напрямками: біологічного профілю – 12 гуртків

(157 вихованців), екологічного – 9 (130 вихованців), сільськогосподарського –
4(40 вихованців), квітково-декоративного – 7 (90 вихованців).

- Навчання в творчих об’єднаннях, а саме: в очно-заочній біологічній
школі (230 вихованців), еколекторії «Природа – наш дім» 6-(390), раннього
розвитку «Малюк» (10 вихованців).

   У  2015-2016  навчальному  році  в  комунальному  закладі
«Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів» було  організовано
роботу  57  гуртків  юних  натуралістів  16  профілів,  в  яких  працювало  855
учнів. Серед гуртківців 255 учнів І-ІV класів, 465 учнів  V-VІІІ класів і 135
учнів  ІХ-ХІ  класів;  25  дітей,  які  потребують  додаткового  педагогічного
впливу.

Працювало 37 гуртків початкового рівня, 23 гуртки основного рівня.
Робота з дітьми дошкільного віку

5% всіх гуртківців Вінницької обласної СЮН складають дошкільники
(8 груп, 180 дітей). Об’єднуючись у гуртки початкового рівня розвитку вони
виявляють  свої  творчі  здібності,  інтереси,  засвоюють  основи  знань
природничих дисциплін. Здебільшого, це гуртки «Юні друзі природи», «Юні



натуралісти», гурток «Первоцвіт», «Англійська для природолюбів», «Пізнаєм
дива природи». 

Одним з кращих гуртків початкового рівня відділу екології та охорони
природи є гурток «Пізнаєм дива природи», який працює на базі ДНЗ № 31 м.
Вінниці.

Гурток  нараховує  60  вихованців  дошкільного  віку,  який  об’єднує
чотири гуртки по 15 дітей у кожному.

З  метою  організації  безперервної  екологічної  освіти  у  Волинському
ОЕНЦ створена група раннього розвитку дітей природничого спрямування
«Ластів’ята».  Заняття  дають  можливість  підготувати  дітей  до  школи  та
отримати початкові екологічні знання. Керівник групи знайомить молодших
вихованців з рослинним і тваринним світом, явищами природи, вчить вести
фенологічні  спостереження.  Враховуючи вікові  особливості  дітей,  навчання
проходять  у  ігровій  формі  та,  безпосередньо,  у  природному  оточенні  (на
екологічній стежці,  навчально-дослідній  ділянці,  у куточку живої  природи).
Гурток «Валеологія» спрямований на навчання дітей дбайливому ставленню
до  власного  здоров’я,  прийомам  його  збереження,  формуванню  цінностей
здорового способу життя.

У  позашкільних  навчальних  закладах  еколого-натуралістичного
профілю Дніпропетровської області для дітей дошкільного віку працювало
43 гуртки, де було задіяно 667 вихованців (збільшення в порівнянні з 2015
роком  на  2  гуртки,  91  дитину).  Активно  впроваджувалися  на  заняттях
тематичні рухавки “Тварини допоможуть” – гімнастика для дітей на основі
характерних  рухів  тварин  з  використанням  звуконаслідування;  “Життя
квітки”  –  рухи,  що передають  зростання  квітки  від  насінини  до  дорослої
рослини. 

Таким  чином,  використання  здоров’язбережувальних  технологій  та
інтерактивних методів проведення занять сприяють формуванню правильної
мотивованої поведінки дошкільників, їх валеологічній грамотності.

Кількість гуртків для дітей дошкільного віку  в Донецькій області,  в
відсотковому  відношенні  складає  7%  (16  груп).  Працюють  такі  гуртки  в
Донецькому  обласному  еколого-натуралістичного  центрі  (3),в
Добропільському ЕНЦ (2) та в Мар’їнськійрайСЮН (1). Серед комплексних
закладів  позашкільної  освіти  гуртки  дошкільного  віку  працюютьв
Краматорському  центрі  позашкільної  роботи  (4),  в  Старомлинівському
ЦДЮТ (1),  у  Великоновосілківському  ЦДЮТ (2).  Інші  центри екологічної
освіти області активно співпрацюють з дитячими садками.

У Закарпатській області у 2015/2016 навчальному році 2 гуртки юних
натуралістів дошкільного віку працювали на базі  дошкільного навчального
закладу  (ДНЗ)  №  1  міста  Ужгород,  9  гуртків  „Природознавство  для
дошкільнят” у Виноградівському райЕНЦ та 2 гуртки у Хустській райСЮН.

Цікавою є робота гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської Міської
дитячої  екологічної  станції,  керівник  гуртка  Васильчишин  Богдана
Богданівна,  яка  працює  за  авторською  програмою.  Враховуючи  вікові



особливості дітей (5-6 років), теми занять спрямовує на те, щоб діти вміли
групувати рослини, вирощувати їх, розпізнавати диких та свійських тварин. 

Керівник гуртка вчить дітей пізнавати природу через екологічні  ігри.
Саме такий спосіб лежить в основі тем суто екологічного напрямку. Тут вона
використовує метод американського еколога Джуді Фрідман. Вчить дітей, як
стати друзями природи, показує способи запобігання забрудненню повітря,
води, землі. 

Значне  місце  в  системі  екологічного  виховання  займає  пошуково-
дослідницька  діяльність.  Цікавими  для  дітей  є  досліди:  «Жива  істота  і
забруднення довкілля», «Сніг і лід», «Властивості води», «Фільтрація води»,
«Переробка сміття», «Небо і його колір». «Чи має повітря вагу».

У напрямі роботи з дітьми дошкільного віку педколектив Лівівського
ОЦЕНТУМ творчо співпрацював з педколективами дошкільних навчальних
закладів №170, 169 та 114, на базі яких працювали гуртки «Природознавство
для  дошкільників».  Чудовою  базою  для  живого  спілкування  дітей  з
тваринним і рослинним світом, проведення екскурсій та практичних занять є
еколого-освітня  виставка  «Планета  ЗОО»,  теплиця  та  навчально-дослідна
земельна ділянка. 

Керівники  гуртків,  працюючи  з  дошкільнятами,  використовували  в
основному  ігрові  методи  навчання,  які  дають  змогу  зробити  набуття
вихованцями знань, умінь і навичок доступним, цікавим, приємним. У своїй
діяльності  педагоги  використовують  ігри-вправи,  ігри-пошуки,  пізнавальні
ігри-подорожі, тощо.

У ЛМДЕНЦ продовжувала працювати студія раннього розвитку дитини
«Пролісок»,  мета  якої  -  ранній  розвиток  інтелектуальної,  емоційної,
соціальної, моральної, творчої сфери дитини. В студії займаються діти від 3
до  6  років.  Дошкільники  малюють,  ліплять,  розмовляють  англійською,
розвивають логіку. З 2015 році в програму занять введена пісочна анімація.
Під час перерви діти відвідують зоовиставку. Студія «Пролісок» співпрацює з
аматорським ляльковим театром, який має авторський репертуар для малят і
раз  в  місяць  для  дітей  дається  вистава  на  екологічну,  побутову,  казкову
тематику.  У звітному році започаткована робота групи «Пролісок – крок до
школи».

Гурток «Природа крізь призму англійської мови» на базі Ізмаїльської
СЮН Одеської області працює для дітей 5-6 річного віку. Керівник гуртка у
доступній  та  цікавій  формі  знайомить  дітей  з  початковими  знаннями  з
природознавства,  з  основ  екології,  з  видовим  складом  тварин  та  рослин
рідного  краю,  а  також  з  термінами  на  англійській  мові  та  найбільш
поширеними  розмовними  виразами.  Педагог  постійно  працює  над
підвищенням рівня самоосвіти.

Проведенню практичних занять, спостережень та дослідів, екскурсій
сприяє існуючий на базі Ізмаїльської СЮН Музей живої природи. У Музеї
успішно діє  навчально-пізнавальна  екологічна  стежина «Цікаві  тварини,  їх
охорона»  (18  зупинок).  Особливістю екологічної  стежини є  те,  що процес



екологічного  виховання  відбувається  у  невимушеній  формі,  за
безпосереднього контакту з живою природою. 

Гурток «Рік перед школою в «Юннатах» працює  на базі Одеського
обласного гуманітарного центру позашкільної освіти. З метою удосконалення
роботи  гуртка  та  задоволення  освітнього  попиту  керівником  гуртка
розроблена  програма  «Рік  перед  школою  в  «Юннатах»  (комплексний
розвиток дошкільника в еколого-натуралістичному центрі), яка затверджена
Департаментом  освіти  і  науки  Одеської  обласної  державної  адміністрації
(наказ від 05.10.2015 №272/ОД).

Для забезпечення якості навчання педагог працює над удосконаленням
форм та  методів  роботи з  дошкільниками,  самостійно створює дидактичні
матеріали:  картки  за  темами  занять,  поетапні  картки  та  трафарети  для
малювання, аналітичні таблиці для кращого засвоєння матеріалу.

Особлива  увага  колективу  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді спрямована  на  дітей
дошкільного  віку.  На  базах  дошкільних  навчальних  закладів  м.  Полтави
працює  7  груп  за  програмою «Чарівний  світ  природи»  для  дошкільників,
якими охоплено 112 дітей. Це дає можливість з раннього віку (з 5-ти років)
прищеплювати  дітям  навички  екологічної  культури.  Робота  в  цих  гуртках
направлена  на  оволодіння  практичними  вміннями  поведінки  в  природі,
спостережень за окремими об’єктами природи.

Особливий  акцент  дошкільного  навчального  закладу  ясла-садок
«Берізка»  (смт.  Соснівка  Березнівського  району  Рівненської  області)
робиться  на  вихованні  у  дітей  екологічної  свідомості  та  культури,
прищепленні їм навичок екологічно-доцільної поведінки. Вихователі закладу
працюють над науково-методичними проблемними темами «Система роботи
за  екологічною  стежиною,  як  одного  з  елементів  еколого-розвивального
середовища  дошкільників»,  «Екологічне  виховання  дошкільнят»,
«Формування  екологічної  культури  у  дітей»,  «Формування  позитивного
ставлення дошкільнят до природи». У дошкільному закладі працюють гуртки
юних  природолюбів.  У  дитячому  садку  створено  розвивальне  предметне
середовище  для  проведення  різних  форм  роботи  з  дітьми  з  екологічного
виховання:  куточки  природи  в  кожній  віковій  групі,  городи,  квітники,
екологічна  стежина.  Організація  практичної  діяльності  дітей  на  садово-
городній ділянці та квітниках є одним із трьох основних чинників, що лежить
в  основі  формування  у  дошкільнят  любові  і  дбайливого  ставлення  до
природи.  Було  випущено  підсумковий  посібник  «Дослідні  ділянки  в
дошкільно-навчальному  закладі  та  їх  роль  у  формуванні  природничого  та
екологічного  світогляду  старших  дошкільників».  У  посібнику  поданий
матеріал  з  досвіду  роботи  дошкільно-навчального  закладу  ясла-садок
«Берізка», що розкриває особливості ведення виховної роботи по засвоєнню
дітьми навиків роботи на дослідних ділянках дошкільного закладу з метою
формування основ екологічної культури.

Початковою еколого-натуралістичною освітою й вихованням охоплено
1150  дітей  дошкільного  віку.  Творчі  об’єднання,  в  яких  навчаються  діти



дошкільного віку, працюють у Сумському обласному ЦПО та РТМ (школи
раннього творчого розвитку дитини «Світлячок», «Сонечко»; ТУО «Кіндер-
клуб»),  Сумському  міському  ЦЕНТУМ  (школи  раннього  розвитку  дитини
«Журавлик»,  «Знайка»,  гуртки  «Натуралістична  абетка»),  Роменському
міському  ЦПО  та  РТМ  (школи  раннього  розвитку  дитини  «Барвінок»,
«Зростаємо  разом»),  Білопільському  районному  ЦДЮТ  (школа  раннього
розвитку дитини «Малятко»), Глухівському міському ЦДЮТ (школа раннього
розвитку  дитини  «Паросток»),  на  Ямпільській  районній  СЮН  (гуртки
«Природознавство  для  малят»),  у  Тростянецькому  районному  ПДЮ  та
Путивльському  районному  ЦПР  (школи  раннього  розвитку  дитини
«Паросток»).

У 2016 році на базі  Білозерських ясла-садків №2, №3, №4 працює 3
гуртки  Білозерської  райСЮН  Херсонської  області  (охоплено  71  дитина).
Цікавий  досвід  роботи  з  дошкільнятами  має  керівник  гуртка
«Природознавство  для  дошкільників»  Данілова  Л.А.,  яка  велику  увагу
приділяє  розвитку  спостережливості  та  залучає  дітей  до  практичної
діяльності за допомогою пошукових дій та простих дослідів, надає перевагу
таким активним методам пізнавальної діяльності як розвиваючі ігри.

Постійному інтересу до вивчення довкілля сприяють гуртки «Природа
крізь  призму  англійської  мови»,  керівник  Рудик  О.І.,  яка  використовує
нестандартні  форми  і  методи  ведення  занять  –  це  заняття-мандрівки,
конкурси,  змагання,  діалоги.  Великою  популярністю  серед  маленьких
юннатів  користуються  екологічні  сюжетні  лабіринти,  які  розвивають
наполегливість, увагу, сприяють розвитку логічного мислення.

Кожне заняття керівники проводять в ігровій формі.
У  Чернівецькому ОЦЕНТУМ продовжувало свою діяльність творче

об’єднання  раннього розвитку «Малюк» для  дітей  дошкільного віку, зміст
якого полягає у розкритті перед дітьми багатогранної цінності природи через
засвоєння   курсів:  «Веселий букварик»,  «Основи здоров’я»,  «Світ  навколо
тебе»,  «Логічні  ігри»,  «Англійська  мова»,  «Умілі  ручки»  (програми
затверджені  вченою  радою  Чернівецького  інституту  післядипломної
педагогічної освіти).

Робота з обдарованою учнівською молоддю
Одним з  основних  принципів  роботи  Вінницької  обласної  СЮН у

2016р.  було  виявлення  в  процесі  навчання  обдарованих  вихованців  та
максимальне сприяння розвитку їхніх творчих здібностей.

Із  цією  метою  у  закладі  поповнено  інформаційно-аналітичний  банк
«Обдарована  молодь»,  сформовано  систему  організаційних  та  психолого-
педагогічних  заходів,  спрямованих  на  підтримку та  розвиток  обдарованих
вихованців  із  високою  мотивацією  до  отримання  освіти,  креативними
здібностями. У Вінницькій обласній станції  юних натуралістів в 2016 році
проведено  9  обласних  науково-практичних  конференцій.  Протягом  року  в
еколого-натуралістичних  обласних  конференціях  взяли  участь  700  дітей
обласної та районних станцій юних натуралістів.



На  базі  Волинського  ОЕНЦ спільно  з  викладачами  біологічного
факультету  Cхідноєвропейського національного університету ім. Л. Українки
створена обласна очно-заочна біологічна школа. Вона розрахована на учнів 9-
11 класів  загальноосвітніх  шкіл області.  У 2016 навчальному році  у школі
навчалося  30  дітей  (першого  та  другого  року  навчання).  Після  закінчення
навчання учні здають підсумковий іспит, який склали 4 випускники. Робота з
обдарованою молоддю передбачає навчання учнів у секціях обласної МАН:
«Екологія»  і  «Лісове  господарство»,  які  працюють  при  Волинському
обласному  еколого-натуралістичному  центрі.  У  2016  році  у  секції  «Лісове
господарство» навчалося 8 учнів, «Екологія» 6 учнів.

У  2016  році  в  профільній  мережі  СЮН/ЕНЦ  Дніпропетровської
області працювало  58  гуртків  для  дітей  старшого  шкільного  віку  з
охопленням 644 вихованців. 

Гурток  “Екологічна  біохімія”  Нікопольського  міського  еколого-
натуралістичного центру Дніпропетровської області є базовим для роботи з
обдарованими старшокласниками. 

Основним  завданням  навчання  у  гуртку  є  оволодіння  гуртківцями
навичками  самостійної  наукової  творчості.  На  заняттях  переважали  такі
форми та методи роботи з обдарованими учнями, як робота в групах; творчі
завдання та проекти; конкурси та конференції, круглі столи, мозковий штурм;
участь в міжшкільних олімпіадах, олімпіадах МАН, “Інтел-Еко”, “Юнацький
Водний Приз”.

З  метою  пошуку, розвитку  та  підтримки  обдарованих  і  талановитих
учнів, створення умов для їх самореалізації та професійного самовизначення
у  2016  році  в  Запорізькій  області продовжували  працювати  регіональні
осередки  МАН міст  Запоріжжя,  Мелітополя,  Енергодара,  Василівського та
Мелітопольського районів, Бердянської школи Малої академії наук.

Заклади  плідно  співпрацювали  з  викладачами  Мелітопольського
державного  педагогічного  університету,  Таврійської  Державної  академії,
Запорізького  Національного  університету,  Бердянського  державного
педагогічного університету, Запорізького обласного інституту післядипломної
педагогічної  освіти  (ЗОІППО),  науковими  співробітниками  Обласного
краєзнавчого  музею,  Національного  заповідника  «Хортиця».  Юні  науковці
мали  змогу  виконувати  дослідження  в  лабораторіях вищих  навчальних
закладів, відвідувати лекції та семінарські заняття. 

Моніторинг  підсумків  дослідження  роботи  з  обдарованими  дітьми
Івіно-Франківського ОЕНЦУМ полягає  не  тільки в  якісній  та  кількісній
оцінці  знань,  умінь  та  навичок,  а  й  креативних  здібностей  вихованців.
Керівництвом закладу проводиться аналіз роботи з обдарованою молоддю по
кожному  гуртку,  визначається  його  рейтинг.  Так,  у  2015-2016  н.р.  15
переможців  обласних  масових  заходах,  що на  1  переможця  більше,  ніж  у
минулому році, 7 нагороджені подяками, у всеукраїнських 6 переможців, що
на 1,87% більший за минулорічний показник, 7 – нагороджені подяками.

У  Богородчанському  РЦЕНТУМ  діє  програма  «Обдарована  дитина»,
основні  завдання  якої  розглядаються  на  засіданнях  учнівської  ради



«Паросток».  Мета  програми  -  виявити  й  допомогти  дитині  розвинути
інтелектуальні  та  творчі  здібності,  природні  задатки,  сформувати  творчу
особистість.

У  плані  організації  дослідницької  роботи  обдарованих  дітей,
проведення  учнівських  наукових  конференцій  Львівський  ОЦЕНТУМ
постійно співпрацює з Національним лісотехнічним університетом України
(каф.  лісівництва,  каф.  екології,  ландшафтної  архітектури  і  урбоекології),
ЛНУ  ім. І. Франка  (кафедрами  зоології,  ботаніки,  фізіології  рослин,
зоологічним музеєм); Львівським національним університетом ветеринарної
медицини  і  біотехнологій  ім. С.З.  Гжицького  (кафедра  фізіології  та
бджільництва,  дрібного  тваринництва),  Інститутом  екології  Карпат  НАНУ,
Природним заповідником «Розточчя»,  Яворівським НПП, НПП «Сколівські
Бескиди», Державним природознавчим музеєм НАН України, департаментом
екології  та  природних  ресурсів  ЛОДА,  Львівським  обласним  управлінням
лісового та мисливського господарства.

Протягом року старшокласники працювали над проектами: 
 «Дослідження орнітофауни лісових екосистем»; 
 «Екологія ялинових лісів та їх фітоценозів»;
  «Місце грибів у лісовому біоценозі»; 
 «Аналіз тижневого харчового раціону школяра»; 
 «Вплив  фітонцидів  цибулі  ріпчастої  на  регуляторні  процеси

проростання насіння вівса, кабачка та кукурудзи»;
 «Вплив автотранспорту на довкілля».

Вже декілька років поспіль при Львівському обласному центрі еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  працює  «Школа  юного
орнітолога» (керівник І.Горбань, кандидат біологічних наук, доцент кафедри
зоології  ЛНУ  ім.  І.Франка),  членами  якої  є  школярі,  які  виявили  стійкий
інтерес  до  орнітології.  Школа  тісно  співпрацює  із  Західно-Українською
орнітологічною  станцією  «Avosetta»,  Західним  відділенням  Українського
орнітологічного  товариства,  Львівським  клубом  орнітологів  (відділення
УТОП), кафедрою зоології Львівського НУ ім.І.Франка. Виконуючи завдання
спеціалістів-орнітологів,  школярі  досліджують  місцеву орнітофауну, беруть
участь у акції «Птах року», зимових обліках птахів, Щорічно юні орнітологи
є учасниками обласної експедиції в орнітологічний заказник «Чолгинський»
(база ЗУОС «Avosetta»), що є хорошою школою з набуття учнями практичних
навиків проведення обліків птахів під час міграції, кільцювання, дослідження
орієнтації, збору морфометричних показників щодо їх біології. 

15  листопада  2016  року  Миколаївським  обласним  еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді була  проведена  осіння
(установча)  сесія  відділень  Хімії  та  біології,  екології  та  аграрних  наук
Миколаївського територіального відділення Малої академії наук України для
учнів загальноосвітніх закладів області.

У роботі секцій відділень Хімії та біології, Екології та аграрних наук
взяли участь 27 учнів з м. Миколаєва (з них 8 – вихованці ОЕНЦУМ, 1- учень



Миколаївської  загальноосвітньої  санаторної  школи-інтернату  І-ІІІ  ступенів
№7 та 5 – 2015 року зарахування), 19 учнів з районів та міст області. Явка
склала близько 77,4 %.

Працювало 12 секцій: загальна біологія, зоологія і ботаніка, біологія
людини, валеологія, медицина, хімія, психологія, екологія, охорона довкілля
та  раціональне  природокористування,  агрономія,  лісознавство,  генетика  та
селекція.

В рамках осінньої сесії новозараховані слухачі МАН взяли участь у
студентсько-учнівській конференції «Дотик природи», яка проходила на базі
Чорноморського національного університету ім. Петра Могили. 

3  грудня  2016  року  Обласним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді  була  проведена  зимова сесія  відділень  Хімії  та  біології,
екології та аграрних наук Миколаївського територіального відділення Малої
академії  наук  України  для  учнів  загальноосвітніх  закладів  області,  які
планують захищати науково-дослідницьку роботу у поточному навчальному
році.  Відділенні  хімії  і  біології  працювало на базі  біологічного факультету
Миколаївського  національного  університету  ім.  В.О.Сухомлинського,  а
відділення  екології  та  аграрних  наук  –  на  базі  ОЕНЦУМ.  Всього  було
відкрито 11 секцій.

Для участі у зимовій сесії МАН всього було подано 54 заявки.
На базі еколого-натуралістичного підрозділу Одеського обласного

гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання вже багато років
працюють  гуртки  «Юний  науковець»  за  програмою,  яка  затверджена
Департаментом  освіти  і  науки  Одеської  обласної  державної  адміністрації
(наказ від 05.10.2015 №272/ОД). Метою програми є ознайомлення гуртківців
з  методами  наукових  досліджень,  розвиток  здатності  до  дослідницької
діяльності в умовах профорієнтовної підготовки. 

Під час занять в гуртках створюється середовище для самореалізації,
професійного  самовизначення,  відбувається  розвиток  творчої  особистості.
Учні поглиблюють теоретичні знання з екології, вдосконалюють навички та
вміння  працювати  в  лабораторії  та  в  польових  умовах.  Наслідком  такої
діяльності є написання дослідницьких робіт, з якими вихованці виступають
на різноманітних конкурсах.

Під  час  навчання  у  гуртку  «Юний  науковець  з  елементами
дистанційного навчання» у слухачів виховується потреба у пізнанні нового,
бажання  творчо  самореалізуватись,  опанувати  навичками  дослідницької
роботи. З цією метою слухачі налаштуються не тільки на навчання, а й на
творчу  діяльність.  За  допомогою  ґрунтовної  мотивації  до  участі  у
дослідницькій роботі,  підвищення рівня теоретичних та  практичних знань,
вмінь  щодо  розв’язання  завдань  різних  видів,  навчання  аналізу,  синтезу,
оцінювання  своєї  творчої  та  пізнавальної  діяльності,  старшокласники  не
тільки  залучаються  до  роботи  у  творчому  об’єднанні,  вони  отримують
можливість більш чітко зрозуміти свій подальший професійний шлях.

Для більш ефективного очно-дистанційного навчання  у гуртку було
створено відкриту групу у соціальній мережі «ВКонтакті» (http://vk.com/). В

http://vk.com/


групі  в  реальному  часі  відбувається  розміщення  текстових  матеріалів
лекційних  та  практичних  занять  у  вигляді  електронних  текстів,
відеоматеріалів,  аудіо  матеріалів,  схем  та  таблиць.  В  ході  роботи
проаналізовано  та  додано  до  ресурсної  бази  групи
(http://vk.com/club59586132)  різноманітні  технічні  засоби  дистанційного
навчання:  відео-уроки  (http://interneturok.ru/ua),  які  мають  інформаційну
частину,  конспекти  та  тренажери,  інтерактивні  підручники
(http://www.ebio.ru/),  навчальні  екологічні  ігри,  дистанційні  лабораторії  (на
зразок дистанційної лабораторії МАН). 

В межах роботи гуртка регулярно проводяться очно-дистанційні відео
та  аудіо  конференції  за  допомогою  безкоштовної  програми  Скайп  та
можливостей  соціальної  мережі  ВКонтакті.  Отже,  є  можливість  проводити
відеолекції он-лайн, після чого вони викладаються для загального доступу в
Інтернеті.

Очно-заочна  біологічна  школа  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  яка  працює  за  двома
відділеннями – біології і хімії, передбачає:

1.Органічне  поєднання  індивідуальних  та  колективних  форм
пізнавальної й дослідної діяльності обдарованої учнівської молоді.

2.Залучення  обдарованої  учнівської  молоді  до  активної  пошуково-
дослідницької діяльності.

У  роботі  очно-заочної  біологічної  школи  є  чимало  форм  роботи  з
вихованцями, які допомагають прищепити їм любов до природи:

– розроблення  та  реалізація  індивідуальних,  парних  та  групових
проектів, що поєднують теорію та практику, постановку певного завдання  і
його практичне виконання;

– екскурсії;
– залучення  дітей  до  роботи  в  природі  та  природоохоронної

діяльності;
– експериментально-дослідницька діяльність;
– відвідування  музеїв,  виставок,  ботанічних  садів,  зоопарків,

природозаповідних територій.
– проведення  літньої  обласної  науково-дослідницької  експедиції  для

слухачів ОЗБШ на базах природно-заповідних територій Полтавської області.
У 2016 році в школі навчалося 137 слухачів.
Обласна  науково-дослідницька  експедиція  у  2016  році  проводилась

вперше і проходила на території геологічної пам’ятки природи «Бутова гора»
для 60 слухачів ОЗБШ. Експедиція проводилась у формі наметового табору з
24 червня по 13 липня.

У межах роботи табору вихованці Центру відпрацьовували завдання із
зоології  («Систематика  безхребетних  тварин»,  «Орнітологія»),  ботаніки
(«Морфологія»,  «Систематика  рослин  з  основами  екології»)  та  хімії
(неорганічної та аналітичної).

Під  час  експедиції  учні  ознайомились  із  характеристикою екосистем
(ліс, водойми, луки, агроценози) та технікою і методикою збору ботанічного

http://www.ebio.ru/
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та  зоологічного матеріалу, видовим складом рослин і  тварин Полтавщини,
занесених до Червоної  книги України,  вивчали  хребетних та  безхребетних
тварин непроточних і проточних водойм (р. Псьол та Нардового озера).

Екологічні  дослідження  зводились  до  визначення  антропогенного
впливу  на  біогеоценози  листяного  лісу  Бутової  гори,  визначення  місця
несанкціонованих вирубок лісових насаджень.

Навчальна  діяльність  складалась  з  двох  частин:  колективна  (лекції,
екскурсії,  консультації) та групова (самостійна робота слухачів над певною
темою).

Протягом десяти днів з 26 липня по 4 серпня для слухачів ОЗБШ було
проведено  обласну екологічну  експедицію  «Чиста  хвиля–2016»  у  формі
байдаркового  походу,  яка  була  започаткована  обласним  еколого-
натуралістичним  центром  понад  двадцять  років  тому.  Це  одна  з
нетрадиційних та найцікавіших форм роботи з учнівською молоддю.

Участь в експедиції  брали 15 найактивніших слухачів обласної очно-
заочної біологічної школи та члени Полтавського територіального відділення
Малої академії наук України. Під час експедиції був зібраний матеріал для
написання юннатами власних науково-дослідницьких робіт.

У  Рівненській  області нараховується  80  гуртків  біологічного
спрямування.  Мета  роботи  гуртків  біологічного  профілю  —  сприяти
формуванню майбутньої  інтелектуальної  еліти в  галузі  біології,  медицини,
сільського господарства.

Навчаючись у біологічних гуртках, школярі виконують творчі завдання,
оволодівають досвідом наукових досліджень у галузі біології, беруть участь у
масових  трудових,  природоохоронних  екологічних  заходах  та  акціях
Всеукраїнського  і  обласного  рівнів,  є  учасниками  комплексних  науково-
дослідницьких експериментів, працюють у кутку живої природи, вивчають,
узагальнюють та поширюють перспективний досвід дослідницької роботи та
продуктивної  сільськогосподарської  праці  на  полях  аграрних  учнівських
об’єднань,  навчально-дослідних  земельних  ділянок  загальноосвітніх
навчальних  закладів,  присадибних ділянках,  систематично  знайомляться  із
досягненнями сучасної біологічної науки.  

Вихованці гуртка „Юний біолог” Гощанської районної гімназії на полях
навчально-дослідної  земельної  ділянки  досліджують  сорти  Пекінської
капусти та з’ясовують вплив системи удобрення на підвищення врожаю. 

Впровадженням  органічного  землеробства  в  агробіологічні
дослідження  займаються  члени  гуртка  „Агрохіміки”  Здолбунівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 4.  Вони  дослідили  ефективність
використання біогумусу для підвищення врожайності перцю.

Вивчити  кислотно-основні  властивості  ґрунту  та  вплив  змін  його
кислотності  на  рослини  поставили  за  мету  „Юні  ботаніки”  Колоденської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Рівненського  району.  Дослідження
показали,  що  недостатнє  внесення  органічних  та  мінеральних  добрив,
вапнування  кислих  ґрунтів  призвели  до  зменшення  гумусу,  поживних
речовин в ґрунті. 



Вихованці  гуртка  „Паросток”  Млинівського  районного  будинку
творчості  школярів  на  базі  Новоукраїнської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ   ступенів  Млинівської  районної  ради  розробили  екологічно  безпечні
засоби  захисту  капусти,  для  обмеження  чисельності  і  шкодочинності
Pierisbrassicaeа під впливом ентомофага  Trichogrammaevanescens L.  в умовах
Північного Лісостепу України.

Навчально-виховний  процес  у  наукових  секціях  Сумського
територіального відділення МАН України у 2016 році було  організовано за
трирівневим принципом на основі  поєднання профільних та  інтеграційних
форм  роботи,  застосування  сучасних  навчальних  методик  розвивального
спрямування особистості  за 12 напрямами відповідно до Положення МАН.
Навчання  організовано  за  очно-заочною  формою  та  проводиться  під
керівництвом  провідних  викладачів  Сумського  державного  університету,
Сумського  державного  педагогічного  університету  імені  А.С. Макаренка,
Інституту  прикладної  фізики  НАН  України,  педагогів  загальноосвітніх  і
позашкільних навчальних закладів. 

У  2016  році  було  проведено  чотири  навчальні  сесії  для  слухачів
відділень хімії та біології, екології та аграрних наук І, ІІ та ІІІ років навчання.
Під час сесій було проведено 20 лекцій, 25 практичних і лабораторних занять
на  базі  лабораторії  Інституту  прикладної  фізики  НАН України,  Сумського
регіонального  науково-навчального  центру  ендоскопічних  методів
дослідження  та  малоінвазивної  хірургії  Медичного  інституту  СумДУ;
екскурсію  до  Зеленогайського  археологічного  комплексу.  У  міжсесійний
період  слухачі  працюють  за  індивідуальними  навчальними  планами,
отримують індивідуальні консультації фахівців.

Станом на  01.01.2017  року  в  Сумській  області  функціонує  двадцять
шість наукових товариств учнів (1761 слухач) та три міських Малих академій
наук (1069 слухачів): Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді
(311 учнів), Шосткинська міська Мала академія наук учнівської молоді (456
учнів), Конотопська міська Мала академія наук учнівської молоді (302 учні),
що  свідчить  про  цілеспрямовану  роботу  педагогічних  колективів
загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів  щодо  залучення
обдарованої  учнівської  молоді  до  пошуково-дослідницької,
експериментальної діяльності. 

У  Тернопільському  ОЦЕНТУМ працює  4  групи  біологічного
профілю вищого рівня, в них навчається 65 вихованців. 

Заняття  у  гуртку  «Біологія  людини»  має  велике  освітнє  і  виховне
значення.  Вони розширюють і  поглиблюють знання учнів у біологічній  та
медичній  галузі  людської  діяльності,  озброює  їх  відповідними  вміннями  і
навичками,  формує  у  школярів  стійкі  інтереси,  підготовляє  їх  до  вибору
професії, розвиває творчі здібності.

Робота  гуртка  зосереджена  на  глибшому  вивченню  окремих  тем  та
розділів  навчальної  програми з  біології  людини,  до яких  школярі  виявили
особливий інтерес. Наприклад, дихальна система, травна система.



Гуртківці звітуються про результати виконання завдань у формі записів
у  таблицях,  тематично  підібраних  ілюстрацій,  самостійно  виконаних
малюнків  чи  тематичних  розповідей  за  опрацьованими  джерелами  з
літературних  та  Інтернет  джерел.  Активність  дітей  зумовлюється
використанням ігрових технологій,  елементів  тренінгу, бесід  та  диспутів  з
чітко визначеною дидактичною метою.

Добре організоване вступне заняття допомагає гуртківцям усвідомити,
що в людському організмі багато таємниць. Виникає інтерес та бажання їх
розгадувати. 

На заняттях гуртка використовуються різні, зокрема, й активні форми
роботи:  екскурсії   (в  музей  анатомії  та  фізіології  ТДМУ
ім.  І.  Горбачевського;  в  лабораторії  біології,  хімії,  біохімії  ТНПУ
ім.  В.  Гнатюка;  в  природу  з  метою  дослідження  впливу  природи  на
психоемоційний стан людини;  в  центр  переливання  крові,  в  ТОЦЕНТУМ)
робота в групах (фронтальна,  групова,  індивідуальна,  лабораторні  роботи),
самостійні  тривалі  спостереження  (досліди),  фенологічні  спостереження,
дослідницькі роботи.

За 2016 рік вихованці творчих учнівських об’єднань разом з керівником
гуртків  Шум’як  Н.Р. взяли  участь  у  12-ти  конкурсах  та  акціях  обласного,
всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Вирізняється  результативністю  діяльність  гуртка  Херсонського
ОЦЕНТУМ  вищого  рівня  «Основи  науково-дослідницької  діяльності»
(керівник Мудрак Т.О.), яка спрямована на розвиток творчих здібностей учнів
у процесі науково-дослідницької роботи. 

У 2015-2016  н.  р.  гурток  відвідували  10  учнів  9-11 класів  з  фізико-
технічного ліцею при Херсонському технічному національному університеті
та Дніпровському національному університеті,  гімназії  №1, спеціалізованої
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №  31,  обласного  ліцею  Херсонської  обласної  ради,
Микільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білозерського району.

Протягом І семестру кожен вихованець проводив дослідницьку роботу
за  індивідуальною  темою.  Підготовані  3  науково-дослідницькі  роботи  за
результатами експедиційних виїздів до урочища Буркути та 4 - за наслідками
дослідницької  роботи на навчально-дослідній земельній ділянці Центру, де
об’єктами для вивчення  стали  різні  сорти  лагенарій,  способи мульчування
картоплі, технологія вирощування трихозанту. 

Вихованці  гуртка  вибороли  два  ІІІ  місця  у  Всеукраїнському
біологічному форумі «Дотик природи». 

У І  етапі  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт  обдарованої
учнівської молоді (НТУ «Юннат) взяли участь 7 вихованців гуртка. 

З них: І місця посіли 5 учнів, два - ІІ місця. 
Дослідницькою роботою за  індивідуальною темою зайняті  вихованці

гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності», керівник Філоненко І.П.,
Каховської міської станції юних натуралістів.



Учні беруть участь в екологічних експедиціях на заповідних територіях,
проводять  досліди  на  навчально-дослідній  земельній  ділянці  СЮН.  Так,
об’єктами для вивчення стали бджоли осьмії, їх лялечки та паразити.

Ефективною  формою  партнерської  роботи  у  Чернівецькому
ОЦЕНТУМ щодо  розвитку  творчої  особистості  є  виїзна  очно-заочна
біологічна  школа,  яка  забезпечує  потребу  учнівської  молоді,  зокрема
сільської,  в  здобутті  знань,  умінь  і  навичок  у  галузі  природничих  наук,
створює умови для виявлення обдарованих та талановитих дітей, залучає їх
до  поглибленого  вивчення  природничих  наук,  науково-дослідницьких  і
експериментальних робіт, сприяє вибору майбутньої професії.

 Її завданнями є:
- організація  навчальної  діяльності  обдарованих  дітей  сільської

місцевості за поглибленими програмами, розвиваючими методиками;
- ознайомлення  учнів  з  основами  теоретичних  та  прикладних

знань  про  особливості  сучасного  наукового  біологічного  дослідження,
виховання у них якостей натураліста-дослідника та природознавця.

- формування нестандартного типу мислення;
- виховання активно, духовно багатої особистості;
- формування потреби до розвитку та саморозвитку.

ОЗБШ розпочала свою діяльність у 2000 році. В перші роки існування
Школа  здійснювала  навчально-виховний  процес  за  2-річними авторськими
програмами  із  заочною  формою  навчання.  З  2011-2012  н.  р.  очно-заочна
біологічна школа працює у виїзному режимі, забезпечуючи навчання понад
200  учнів  щорічно  навчальних  закладів  області.  Виїзди  здійснюються
щотижнево  в  один  із  районів;  у  кожному  навчальному  закладі  заняття
проводяться раз на місяць. Між очними заняттями відбувається спілкування
електронною  поштою,  on-line  та  здійснються  індивідуальні  й  групові
консультації на базі ЧОЦЕНТУМ.

ОЗБШ реалізує навчальну діяльність для учнів середнього та старшого
шкільного віку у секціях «Ботаніка», «Зоологія», «Екологія», «Квітництво».  З
поточного навчального року до них додалася «Індивідуальна робота еколого-
біологічного  напряму  з  обдарованими  дітьми».  Програми  базуються  на
раніше отриманих знаннях з природознавства,  біології  (розділи «рослини»,
«тварини»), географії, хімії тощо.

Підсумковий  контроль  в  ОЗБШ  здійснюється  у  формі  написання  та
захисту  реферату  або  експериментальної  дослідницької  роботи.  Кращі
дослідницькі  роботи  слухачі  ОЗБШ  представляють  на  обласних  та
всеукраїнських конкурсах. 

Гурток  «Основи  цитології»  Чернігівської  ОБЛСЮН об’єднував  15
учнів  Чернігівського  обласного  педагогічного  ліцею  для  обдарованої
сільської молоді. Основною метою гуртка було створення умов для творчої
самореалізації  обдарованих  учнів  засобами  фундаментальної  біологічної
освіти у галузі біології клітини, забезпечення поглибленої біологічної освіти;
підготовка  гуртківців  до  участі  у  біологічних  олімпіадах,  конференціях,



змаганнях,  конкурсах;  створення  передумов  для  подальшого  успішного
навчання у вищих навчальних закладах; систематизація знань, отриманих в
школі та в процесі  самоосвіти.  Протягом року гуртківці опрацювали теми:
«Біологія  клітин  (цитологія)  як  основа  сучасних  біологічних  знань»,
«Поверхневий  апарат  клітин»,  «Цитозоль  та  цитоскелет»,  «Клітинні
органели»,  «Клітинне  ядро»,  «Клітина  як  складова  багатоклітинного
організму».  Учні  набули  навичок  самостійно  опрацьовувати  наукову
літературу, написали ряд тематичних рефератів, дослідницьких робіт, взяли
активну  участь  у  масових  природоохоронних  заходах:  «День  довкілля»,
«День Землі», «Дерево життя», «Зелений вінок пам’яті» та інших.

Аналіз  звітів  показав,  що  в  усіх  областях  найбільша  кількість
вихованців навчається в гуртках основного рівня.

Кількість гуртків, біологічного, екологічного, сільськогосподарського,
квітково - декоративного, декоративно-прикладного профілів, інших

творчих об’єднань учнів у позашкільних навчальних закладах еколого-
натуралістичного спрямування

№ Області

Напрями

Загальна
кількість
гуртків

Біоло
гічни

й

Еколо
гічни

й

Сіл
ьсь
ког
осп
ода
рсь
кий

Декор
ативн

о -
ужитк
овий

Квітк
ово -
декор
ативн

ий

Нетра
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ні
нові

форм
и

Інш
і

Кількість
вихованці

в

1 Вінницька 196 3108
2 Волинська 87 1600
3 Дніпропетровська 177 96 40 15 61 49 2 440 6191
4 Донецька 38 78 20 26 17 179 2919
5 Житомирська 42 69 16 24 22 4 165 3086
6 Закарпатська 105 104 11 17 35 5 53 331 5459
7 Запорізька 26 71 41 20 3 12 167 2386
8 Івано-Франківська 78 117 28 59 84 366 5041
9 Київська 133 1995
10 Кіровоградська 26 126 4 14 33 - - 203 2879
11 Луганська 8 11 7 25 417
12 Львівська 67 100 47 32 10 16 272 3662
13 Миколаївська 185 3029
14 Одеська 97 40 11 6 10 164 2184
15 Полтавська 69 80 32 44 41 26 359 5542
16 Рівненська 11 17 32 16 9 - - 85 1270
17 Сумська 58 99 17 86 60 - 56 344 5494
18 Тернопільська 7 58 12 7 13 12 117 1813
19 Харківська 32 413



20 Херсонська 27 83 30 38 178 2653
21 Хмельницька 27 99 30 21 15 7 4 163 2905
22 Черкаська 30 49 8 14 19 9 73 186 2915
23 Чернігівська 21 20 10 - 9 20 60 900
24 Чернівецька 259 3705

Всього 4356 57299

Загальна кількість гуртків  за  профілями не підраховувалась,  тому що
дані будуть не об’єктивні, адже не всі області надають у звітних матеріалах
таку інформацію.

ІV. АНАЛІЗ РОБОТИ НА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНКАХ, ОБ’ЄКТАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ,

УЧНІВСЬКИХ КРОЛЕФЕРМАХ, ПТАХОФЕРМАХ, ПАСІКАХ

1. Робота на навчально-дослідних земельних ділянках

Вищою формою практичної пізнавальної діяльності юннатів є робота
на  навчально-дослідній  земельній  ділянці  (НДЗД),  учні  не  сприймають
знання в готовому вигляді, а набувають їх в умовах самостійної пізнавальної
діяльності. Тому навчальне дослідництво має бути сьогодні актуальним для
суспільства, мати елементи новизни, бути об’єктивним і достовірним.

Робота на НДЗД загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
освіти  України  у  2016  році  була  спрямована  на  вивчення  агротехніки
вирощування  сільськогосподарських  культур,  набуття  умінь  і  навичок
вирощування  овочевих,  польових,  квітково-декоративних  рослин  та
вирощування екологічно чистої продукції.

За  статистичними  даними  при  закладах  освіти  та  позашкільних
навчальних  закладах  України  в  2016  році  функціонувало  близько  4869
навчально-дослідних земельних ділянок (в 2015 році – 6011 ), з них – 557
відповідає  Положенню   про  них.  11  %  діючих  НДЗД в  загальноосвітніх
навчальних закладах України не відповідають Положенню про НДЗД. Проте,
відсутність повної інформації унеможливлює об’єктивний аналіз.

Мережа навчально-дослідних земельних ділянок України

№
з/п

Область
НДЗД

Всього З них
відповідають

Полож.

З них не
відповідають

Полож.
1 Вінницька 599 131 468
2 Волинська 470 302 168
3 Дніпропетровська 448 77 371
4 Донецька 31 13 36



5 Житомирська 233 - -
6 Закарпатська 224 24 200
7 Запорізька 118 32 86

8 Івано-Франківська 400 - -
9 Київська 97 - -
10 Кіровоградська 315 54 261

11 Луганська - - -
12 Львівська 236 - -
13 Миколаївська 50 25 25
14 Одеська 45 - -

15 Полтавська 288 142 146
16 Рівненська 215 125 90
17 Сумська 339 92 247
18 Тернопільська 344 - -
19 Харківська - - -
20 Херсонська 5 3 -
21 Хмельницька 518 518 -
22 Черкаська 238 - -
23 Чернівецька 109 16 93
24 Чернігівська 285 - -

   Всього: 4869 537 2105

За статистичними даними у Вінницькій області функціонує близько 599
навчально-дослідних  земельних  ділянок.  Провідна  роль  у  розвиток
навчально-дослідних земельних ділянок  в області належить закладам освіти
Калинівського, Гайсинського, Тростянецького, Тульчинського, Ямпільського,
Вінницького районів, Вінницькій обласній станції юних натуралістів. Однією
із  кращих  навчально-дослідних  земельних  ділянок  в  області  і  Україні  є
ділянка Краснопільської СЗШ І-ІІІ ступенів Гайсинського району. Щорічно на
НДЗД  школи  закладається  до  10-15  дослідів,  результати  яких  мають
господарське значення і  використовуються у виробничих умовах місцевого
сільськогосподарського підприємства КМХ «Зернопродукт».

У  Волинській  області 470  навчально-дослідні  земельні  ділянки.  18
навчально-дослідних  земельних  ділянок  14  районів  та  двох  позашкільних
закладів  є  зразково-показовими,  тобто  повністю  відповідають  Положенню
про навчально-дослідні земельні ділянки та слугують навчальним осередком
для  молодих  педагогів,  завідуючих  навчально-дослідними  земельними
ділянками. Вихованці позашкільних  закладів впродовж  2016 року  заклали і
провели  понад  80  дослідів  з  різноманітними  сільськогосподарськими
культурами. 

За статистичними даними в Дніпропетровської області 448 навчально-
дослідні  земельні  ділянки  (НДЗД),  з  них  відповідає  Положенню  –  77.
Кількість НДЗД зменшується,  це  пов’язано з  процесом оптимізації  шкіл у
сільській місцевості, крім того в області спостерігається тенденція до заміни



польового  та  овочевого  відділків  НДЗД  на  квітково-декоративний,
дендропарк  або  сад.  Зразкові  навчально-дослідні  земельні  ділянки  мають
позашкільні  навчальні  заклади  еколого-натуралістичного  напрямку  м.
Кривого  Рогу,  Кам’янського,  Дніпровського  району,  КЗО  “ОЕНЦДУМ”.
Активно працювали на НДЗД в цьому році в закладах освіти Павлоградського
(площа  9,5  га),  Магдалинівського  (площа  96,07  га),  Верхньодніпровського
(площа 5,3 га), Дніпровського (площа 14,0 га), Криничанського (площа 17,4
га),  Царичанського  (площа   3,45  га)  районах.  Загальна  площа  НДЗД  в
Павлогрдському та Дніпровському районах зменшилась.

На  сучасний  час  на  підконтрольній  території  Донецької  області
функціонують 31 навчально-дослідних ділянок. В більшості вони знаходяться
в  сільських  загальноосвітніх  закладах.  Найбільша  кількість  працюючих
навчально-дослідних ділянок (16) збереглося.

У  Житомирській  області значно  зменшилась  кількість  навчально-
дослідних  земельних ділянок  та  їх  площі,  яку відмічали  протягом останніх
років  продовжується  швидкими  темпами.  Кількість  навчально-дослідних
земельних ділянок при  міських  школах  стабільна.  Як і  в  минулому році  їх
залишилося  27,  тоді  як  в  сільській  місцевості  при  закладах  освіти  з  259
навчально-дослідних земельних ділянок залишилося 233.

Найбільша кількість ділянок в Житомирському (29), Попільнянському
(25), Романівському (21), Чуднівському (21), Черняхівському (20) ,Пулинському
(19), Андрушівському (18), Хорошівському  та Баранівському по 16.

Багато років в  Романівському районі  кількість  навчально-дослідних
земельних ділянок не змінювалася, проте в 2016 році діяльними залишилися
НДЗД лише в 12 навчальних закладах. У Хорошівському районі функціонує
22 загальноосвітніх навчальних заклади, 16 з них мають навчально-дослідні
земельні ділянки, з яких тільки 8 відповідають Положенню.

Добре  організована  робота  на  навчально-дослідних  ділянках
Закарпатської  області  224  навчальні  заклади  мають  навчально-дослідну
земельну ділянку. Згідно  паспортизації  деякі  відповідають положенню про
НДЗД повністю, переважна більшість – не повністю відповідають. В області
працює  5  позашкільних  закладів  еколого-натуралістичного  спрямування,  з
них 2 мають НДЗД (Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської  молоді,  Хустська  райСЮН).  Ділянка  ЗОЕНЦ  не  відповідає
Положенню.

Значна  увага  приділялася  підвищенню  ефективності  роботи  на
навчально-дослідних  земельних  ділянках  в  закладах  освіти  Запорізької
області. У 2016 році в області  працювало 118 навчально-дослідні земельні
ділянки, це на 18 закладів і 10 ділянок менше, ніж у 2015 році. 32 НДЗД при
загальноосвітніх навчальних закладах відповідали Положенню про них, а 86
– не відповідали. 

Варто відмітити роботу на НДЗД 5 позашкільних навчальних закладів
освіти  еколого-натуралістичного  профілю:  ОблЦЕНТУМ,  Мелітопольський
ЦЕНТУМ,  ЦДЮТ  м.  Токмака,  Бердянська  СЮН,  Запорізький  міський
дитячий ботанічний сад. Всі ділянки в закладах відповідають Положенню про



них,  крім навчально–дослідної  земельної  ділянки еколого-натуралістичного
відділу ЦДЮТ м. Токмака.

У  2016  році  в  Івано-Франківській області  функціонувало  5
позашкільних  закладів  еколого-натуралістичного  спрямування  (Івано-
Франківський  ОЕНЦУМ,  Богородчанський  РЦЕНТУМ,  Надвірнянський
РЕНЦДЮ,  Снятинська  РСЮН,  Івано-Франківська  МДЕС)  та  2  еколого-
натуралістичні відділи Центру науково-технічної творчості учнівської молоді
м.  Калуша  та  Городенківського  районного  центру  творчості  учнівської
молоді.

Діючому  положенню  відповідає  тільки  НДЗД  Івано-Франківської
МДЕС, площа якої 0,95га. Навчально-дослідна земельна ділянка (далі НДЗД)
Івано-Франківської  дитячої   екологічної  станції  служить  класом  для
проведення практичних занять та дослідницьких робіт з дітьми і єдиною в
місті базою для проходження навчально-виробничої практики учнями шкіл
міста.  Тут  міські  діти  мають  можливість  працювати  на  землі,  вирощувати
посадковий матеріал для озеленення навчальних закладів.

У  Кіровоградської  області працювало  527  загальноосвітніх  та  45
позашкільних навчальних закладів, із них у 315 школах та 25 позашкільних
закладах  функціонували  навчально-дослідні  земельні  ділянки  (54
відповідають Положенню про НДЗД) загальною площею 166,06 га. Найкраще
дослідницька  робота  учнів  організована  і  проводиться  на  НДЗД закладів
освіти  Долинського,  Олександрівського,  Олександрійського,
Новомиргородського районів, Світловодської міської СЮН та комунального
закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді».

Базою для проведення науково-дослідницької роботи в комунальному
закладі «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді»  є  НДЗД,  навчальна  теплиця,  навчальна  тваринницька
ферма, куточок живої природи, сад, ягідник, шкілка.

НДЗД Кіровоградського ОЦЕНТУМ займає 2 га площі. Відповідно до
Положення про НДЗД має всі відділи: польовий, овочевий, плодово-ягідних
культур,  квітково-декоративний,  колекційний,  селекційно-генетичний,
зоолого-тваринницький, виробничий, дендрологічний.

У Київській області функціонують 97 навчально-дослідних земельних
ділянок на базах позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Однією з кращих є навчально-дослідна земельна ділянка Тростинського
НВК «ЗОШ І-ІІІ  ст. – дитячий садок» Васильківського району. Навчально-
дослідна земельна ділянка – база дослідної роботи вихованців позашкільних
та  учнів   загальноосвітніх  навчальних  закладів.  Тут  вони  закріплюють,
розширюють і заглиблюють знання з біології, пізнають рослинні організми,
опановують методи управління ростом і розвитком рослин, набувають умінь і
навичок  вирощування  рослин,  залучаються  до  колективної  праці.  У  дітей
виховується  відповідальність  за  доручену  справу, вони  звикаються  почате
діло завжди доводити до кінця.



Сєверодонецький  міський  Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Луганської області  має земельну ділянку  площею менше
0,5 га, має дерева, чагарники, однорічники, багаторічники, лікарські рослини.
Дослідна ділянка – база для практичних занять, дослідницької роботи, уроків
праці.

У  загальноосвітніх  навчальних  закладах  Львівської  області
нараховується 236 учнівських навчально-дослідних земельних ділянкок та 6 у
позашкільних навчальних закладах (Львівський ОЦЕНТУМ - площа 0,85 га,
Львівський  МДЕНЦ  –  0,644  га,  Бориславська  міськСЮН  –  0,04  га,
Дрогобицький  РЕНЦУМ  –  1  га,  Стрийська  міськСЮН  –  1,0  га,
Червоноградський ЦЕНТУМ – 0,25 га).

Учнівська  навчально-дослідна  земельна  ділянка  Львівського
ОЦЕНТУМ є лабораторією під відкритим небом, яка займає площу 0,85 га, та
складається  із  відділків:  колекційна  ділянка  (лікарські,  овочеві,  квітково-
декоративні  рослини);  «Пейзажний  парк»  (дендрологічна  колекція);
«Регулярний  парк»  (газонний  партер,  терасований  декоративний  схил,  сад
зелених скульптур); навчально-тематичні мікроландшафти відкритого ґрунту
(«Дністровський  каньйон»,  «Карпатарій»);  «Японський  сад»  та  колекційна
ділянка хост; «Український сад» (плодово-ягідна колекційна ділянка, яблучна
шпалера,  виноградник,  ділянка  малопоширених  ягідних  культур,  ділянка
горіхоплідних  культур);   «Вертикальний  сад  ліан»  (колекція  витких
однорічних та багаторічних рослин); лабораторія закритого грунту «Теплиця-
оранжерея»  (навчально-тематичні  мікроландшафти  «Пустеля»,  колекція
сукулентів,  тропічних  і  субтропічних  рослин);вуличний  зоолого-
тваринницький  комплекс  (навчальні  лабораторії  дрібного  тваринництва  та
птахівництва).

У  Миколаївській області  634  школи,  з  них  50  шкіл,   які   мають
навчально–дослідні  земельні  ділянки.  25  ділянок  повністю  відповідають
Положенню, 25 ділянок  не повністю відповідають Положенню. У порівнянні
з 2014 роком кількість ділянок по області залишилась сталою.

Навчально-дослідні  ділянки в  навчальних  і  позашкільних закладах  в
цілому працюють задовільно.

За  наявністю  відділів  лише  одиниці  відповідають  Положенню  про
навчально-дослідну  земельну  ділянку.  Найбільш  поширеним  відділом,
особливо в міських школах є квітково-декоративний відділ (м. Миколаїв, м.
Первомайськ,  м. Южноукраїнськ),  а  в  сільських  школах  –  відділ  овочевої
сівозміни.

В  усіх  школах  області  досить  поширеним є  квітково-декоративний
відділ навчально-дослідної ділянки.

Робота на НДЗД загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
освіти  Одеської  області  у  2016  році  була  спрямована  на  вивчення
агротехніки  вирощування  сільськогосподарських  культур,  набуття  умінь  і
навичок вирощування овочевих, польових, квітково-декоративних рослин та
вирощування екологічно чистої продукції.



За  статистичними  даними  при  закладах  освіти  та  позашкільних
навчальних закладах області в 2016 році функціонувало 52 НДЗД (в 2015 році
– 53 ), з них 18 – відповідають Положенню про них, як і в 2015 році. Еколого-
натуралістичним центрам та відділам належить лише 5 навчально-дослідних
ділянок.

Слід  відмітити  роботи  на  навчально-дослідних  земельних  ділянках
Ізмаїльської  міської  станції  юних  натуралістів,  Ренійської  станції  юних
натуралістів  та  Подільської  міської  станції  юних  натуралістів.  Навчально-
дослідні земельні ділянки цих станцій – це спеціально організовані території,
які  створюють  сприятливі  умови  спілкування  дітей  з  природним
середовищем  та  є  зеленою  лабораторією  для  проведення  навчальних  та
практичних  занять,  передбачених  програмами  з  природознавства,  біології,
трудового  навчання.  Ці  ділянки  функціонують  з  метою  засвоєння  знань,
формування  вмінь  і  навичок,  організації  дослідницької,  природоохоронної
роботи. 

288 загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області  мають
навчально-дослідні земельні ділянки, загальною площею 115,9га.

В області 9 ПНЗ еколого-натуралістичного напряму, у 6 з них є НДЗД,
які займають загальну площу 1.63 га.

У  Пирятинській  районній  станції  юних  натуралістів  є  навчально-
дослідна  земельна  ділянка,  яка  відповідає  Положенню.  Вона  є  дослідним
майданчиком для гуртківців станції. 0,2 га включає в себе відділки польових і
овочевих культур, 0,5 га становить колекційний відділок, в якому вирощують
однорічні,  дворічні,  багаторічні,  лікарські  рослини,  1,25  га  займає
дендропарк.

НДЗД  Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді  займають територію 0,4 га  та  розділені  на такі  відділки:  польових,
овочевих,  квітково-декоративних  насаджень,  плодово-ягідних  насаджень,
колекційної ділянки, лікарських рослин, шкілки декоративних дерев і кущів.

Вихованці  Чорнухинської  районної  станції  юних  натуралістів
працюють  на  НДЗД  площею  0,08  га.  Робота  на  НДЗД  в  цьому  закладі
спрямована  не  тільки  на  навчання  і  продуктивну  працю  дітей,  але  і  на
виховання  почуття  відповідальності,  а  також на  проведення  дослідницької
роботи. Положенню НДЗД не відповідає.

Новосанжарська районна станція юних натуралістів має НДЗД. Площа
земельної  ділянки 0.2  га,  вона  складається  з  колекційної  ділянки,  ділянок
овочевих і лікарських рослин.

У Миргородському центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді  навчально-дослідні  земельні  ділянки  відповідають  Положенню.
Площа навчально-дослідних земельних ділянок ЦЕНТУМу становить 0,35 га,
вони  включають  в  себе:  ботанічний,  рослинний,  колекційний  відділки,
квітники, на яких зібрані колекції різноманітних однорічних і багаторічних
рослин.

У  м.  Полтаві  НДЗД  працюють  лише  в  Полтавському  обласному
еколого-натуралістичному  центрі  учнівської  молоді.  Земельна  ділянка



ПОЕНЦУМ  площею  0.4  га,  відповідає  Положенню  та  має  такі  відділки:
виробничий,  овочевий,  польовий,  плодово-ягідних  культур,  квітково-
декоративних рослин, колекційний, ландшафтний дизайн.

В цьому році за статистичними даними Рівненської області працювало
708 шкіл, з них 215 мають навчально-дослідні земельні ділянки (НДЗД), з них
відповідає Положенню – 125. Протягом 2016 року на НДЗД області проведено
1025 дослідів та експериментів за рекомендаціями вчених, наукових установ і
спеціалістів місцевих господарств.

Дослідництво  стало  невід’ємною  частиною  навчально-виховного
процесу  у  загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладах
Березнівського,  Гощанського,  Дубенського,  Демидівського,  Здолбунівського,
Костопільського,  Острозького,  Радивилівського,  Рівненського,
Рокитнівського, Сарненського, Млинівського районів. 

У  382  загальноосвітніх  навчальних  закладах  Сумської  області
функціонувало  339  навчально-дослідних  земельних  ділянок,  з  них  –  92
відповідали Положенню про учнівську навчально-дослідну земельну ділянку.
Їх загальна  площа становить 142 га.  У позашкільних навчальних закладах
області  –  10  НДЗД,  з  яких  7  відповідають  Положенню  про  учнівську
навчально-дослідну земельну ділянку (навчально-дослідні  земельні ділянки
Ямпільської районної, Шосткинської та Конотопської міських станцій юних
натуралістів,  Сумського обласного центру позашкільної  освіти та  роботи з
талановитою молоддю,  Сумського міського центру еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді,  Білопільського  районного  та  Глухівського
міського центрів дитячої та юнацької творчості); їх загальна площа становить
21,43 га. 

Тернопільська  область має  344  НДЗД.  Дослідна  робота  стала
невід’ємною  частиною  навчально-виховного  процесу  в  Тернопільському
обласному  центрі  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді.
Провідну роль у дослідницькій роботі педагогів закладу загалом, та керівника
гуртків Федун Г.Р., зокрема, займає агробіологічне дослідництво спрямоване
на  пропаганду  введення  органічного  землеробства,  яке  здавна  було
складовою  натуралістичної,  екологічної,  природоохоронної  освіти,
ґрунтувалося на принципах пізнання живої природи й функціонування живих
систем, їх розвитку та взаємодії. Керівник активно залучала  вихованців до
систематичної  продуктивної  праці,  розвивала  їх  трудові  навички  в  нових
умовах  господарювання,  що  має  важливе  значення  у  системі  професійної
орієнтації молоді, приділяла увагу вирощуванню екологічно чистої продукції,
застосовуючи знання з органічного землеробства.

Найкраще  організована  та  проведена  робота  на  НДЗД  в  освітніх
закладів  Бережанського,  Зборівського,  Чортківського,  Гусятинського,
Шумського,  Підгаєцького,  Теребовлянського  районів,  де  школярі  під
керівництвом  досвідчених  педагогів  працювали  над  створенням  проектів,
презентацій,  оволодівали  сучасними  екологічно  безпечними  технологіями
вирощування сільськогосподарських культур.



У  Харківській  області на  базі  Покотилівської  станції  юних
натуралістів Харківської районної функціонує НДЗД має овочеву та польову
сівозміни,  колекцію  лікарських  рослин  «Рослин  проти  радіації»,  ділянку
«Дика  флора  України»,  колекцію  рідкісних  та  малопоширених  рослин,
квітково-декоративний  відділок.  Всього  нараховується  більше  200  видів
рослин  відкритого  грунту.  Кожного  року  колекція  поповнюється  новими
видами рослин. На ділянці юннати проводять дослідницьку роботу в рамках
Всеукраїнських конкурсів «Юний дослідник», «Юний генетик-селекціонер»
та  конкурсі-захисту  науково-дослідницьких  робіт  МАН  за  завданнями
вчених-науковців.

У Херсонскій області функціонує 5 НДЗД, загальною площею 0,89 га у
позашкільних  навчальних  закладах  еколого-натуралістичного  спрямування,
окрім Новотроїцької  районної станції  юних натуралістів;  1 НДЗД, площею
0,5 га у комплексному позашкільному закладі  Нижньосірогозького району;
154  НЗДЗ загальноосвітніх навчальних закладів загальною площею 150,13
га. 

Відповідають  Положенню  про  навчально-дослідні  земельні  ділянки
ПНЗ  та  ЗНЗ  тільки  НДЗД  Новозбур’ївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №1
Голопристанського району.

НДЗД навчальних закладів складаються з польової сівозміни, овочевої
сівозміни,  квітково-декоративного   та  колекційного  відділів,  відділу
лікарських рослин, розарію відповідно площі ділянок.

У  Хмельницькій  області 518  учнівських  навчально-дослідних
земельних ділянок, в тому числі в ЗОШ І ст. – 28, ЗОШ І-ІІ ст. – 203, ЗОШ І-
ІІІ ст. – 287, загальною площею 575,491 га. 

Базою для проведення навчальних, практичних та дослідницьких робіт
в  ЕНЦУМ є  навчально-дослідна  земельна  ділянка на якій  за  навчальними
програмами  з  питань  сільського  господарства,  біології,  екології,
природознавства засвоюються теоретичні  знання,  прищеплюються вміння і
навички  практичної  роботи,  розробляються  методичні  прийоми  організації
позакласної,  позашкільної  дослідницької,  природоохоронної,  продуктивної
праці учнів.

Навчально-дослідна  земельна  ділянка  включає  відкритий  і  закритий
ґрунт.  На  ній  розміщені  відділки:  овочевих,  плодово-ягідних  культур,
квітково-декоративний, колекційний, зоолого-тваринницький, виробничий та
дендрологічний.  У відділках  овочевих  та  плодово-ягідних культур  поряд з
основними  сільськогосподарськими  культурами  даної  природної  зони
впроваджуються нові культури і досліджуються умови їх вирощування.

Навчально-дослідні  ділянки  наявні у всіх районних  станціях  юних
натуралістів  Черкаської  області,  але  через  малі  розміри  не відповідають
Положенню. Порівняно із минулим роком у відношенні навчально-дослідних
земельних ділянок змін не було. 

Дослідницька робота на навчально-дослідних  ділянках  проводиться
згідно  програм, за завданням спеціалістів наукових закладів. При проведенні
дослідницької  роботи  завідувачі  навчально-дослідними  ділянками



використовують  рекомендації  Національного  еколого-натуралістичного
центру   учнівської   молоді,  обласної  станції  юних  натуралістів,  а  також
спеціалістів наукових закладів Черкащини. Це  таких  закладів, як Черкаський
інститут   агропромислового  впровадження,  Драбівського  дослідного  поля
Черкаського інституту агропромислового впровадження. Уманської академії
аграрних  наук,  Верхняцької  дослідно-селекційної  станції,  Мліївського
інституту   садівництва  ім.  Симиренка,  Уманського  дендрологічного  парку
„Софіївка”, Академії  наук України, Черкаського державного університету ім.
Б.Хмельницького, Уманського державного педагогічного університету ім. П.
Тичини, Уманської сільськогосподарської академії.

У Чернівецькій області налічується – 430 загальноосвітніх навчальних
закладів, включаючи 13 шкіл-інтернатів.

У цих закладах діють 109 навчально-дослідні земельні ділянки (надалі
НДЗД),  загальна  площа  яких  складає  3940  ари.  З  них:  відповідають
Положенню – 16; частково відповідають Положенню (відсутні окремі відділи)
– 93; не відповідають Положенню – 0 . 

У  321  школах  НДЗД  відсутні.  З  них:  30  –у  школах  радіаційно-
забруднених  Кіцманського  та  Заставнівського  районів;  52  –  у  початкових
школах;  45  -  у  міських  школах,  але  учні  цих  закладів  доглядають  за
прилеглими до школи територіями, скверами, пам’ятниками. У 219 школах,
де ділянки відсутні на орендованій у місцевих спілках пайовиків землі. учні
вирощували сільськогосподарську продукцію для шкільних їдалень.

В  області  діють  чотири  позашкільні  навчальні  заклади  еколого-
натуралістичного  профілю:  Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  Заставнівський  районний
еколого-натуралістичний  центр,  Сторожинецький  районний  еколого-
натуралістичний  центр  та  Чернівецький  міський  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, відкритий 01.09. 2013р.

У  285  школах  Чернігівської  області була  організована  робота  на
навчально-дослідних земельних ділянках. Їх площа 90,63 га. 

Під керівництвом учителів,  агрономів місцевих агрофірм, колективних
с/г підприємств школярі області провели біля 280 дослідів з рослинництва,
овочівництва, зоології, тваринництва. Тематика дослідів різноманітна. Більше
300  т  сільськогосподарської  продукції,  яку  учні  виростили  на  ділянках,
передали в шкільні  їдальні для здешевлення харчування учнів.

2. Робота на об’єктах захищеного ґрунту
Правильно організована навчально-дослідна робота в закритому ґрунті

дає  змогу  провести  на  високому  науково-методичному  рівні  досліди  і
практичні  роботи  за  навчальною  програмою  гуртка,  забезпечити  заклад
високоякісною  розсадою,  проводити  внутрішнє  і  зовнішнє  озеленення.
Особливо зацікавлює робота юннатів в теплицях в осінньо-зимовий період,
певною мірою компенсуючи їм дефіцит спілкування з живою природою.



Згідно з цифровими інформаційно-аналітичними даними в Україні при
закладах  освіти  функціонує  235  теплиць.  Відсутність  повної  текстової
інформації унеможливлює об’єктивний аналіз діяльності.

№
з/п

Область Кількість Зміст роботи

1 Вінницька 23 Кращими  прикладами  змістовної
роботи у відділі закритого ґрунту є робота
навчальних  закладів  Бершадського,
Тростянецького,  Хмільницького,
Тульчинського,  Немирівського  районів,
міста  Ладижина  та  Вінницької  обласної
станції юних натуралістів. 

Тепличне  господарство  Вінницької
обласної  станції  юних  натуралістів
загальною  площею  233  кв.  м.  включає
теплицю та  парники   площею 182,9/110,4
кв. м. Завідуюча тепличним  господарством
–  керівник  гуртків-методист  Слободяник
Т.В.  Теплиця  працює  протягом
календарного року.

Співпраця  з  Вінницьким  ботанічним
садом,  кафедрою  садово-паркового
мистецтва  Вінницького  національного
аграрного  університету,  ландшафтною
компанією  „Еtis”  дозволяє  розширити
асортимент квітково-декоративних рослин і
одержати кваліфіковану консультацію.

2 Волинська 11 Юні  овочівники  Дубечненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Старовижівського  району   у  шкільній
теплиці площею 170 м2  вирощують розсаду
капусти,  помідорів,  квітково-декоративні
рослини,  проводять  цікаві  та  змістовні
досліди.  Юннати  вивчали  вплив
мінеральних  добрив  на  ріст  розсади
томатів,  вплив  освітленості  на  ріст  і
розвиток  розсади  капусти,  самостійно
проводили  морфометричні  вимірювання,
вели  спостереження,  робили  аналіз  та
обґрунтування умов і результатів досліду. 

У загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
№4  м.  Ківерці  функціонує  стаціонарна
теплиця,  яка  використовується  у
виробничих потребах. Сезонна теплиця є в



загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  с.
Берестяни  Ківерцівського  району,  де
юннати закладають досліди з вирощування
розсади  овочевих  культур,  з’ясовують
вплив  передпосівного прогрівання  насіння
на  врожай  огірків,  вплив  строків  посадки
цибулі  ріпчастої  на  строки  вигонки  пера
тощо.

3 Дніпропет-
ровська

19 Оранжерея  КЗО  “ОЕНЦДУМ”  має
площу 315,1  кв.  м  і  нараховує  понад  120
видів  рослин  різних  угруповань,
використовується при проведенні гурткової
роботи,  методичних  об’єднань  вчителів
біології,  семінарів  з  квітникарства,  крім
того  проводяться  екскурсії  для  учнів  м.
Дніпра  та  області,  бажаючим  надаються
консультації  по  агротехніці  вирощування
квітів  і  овочів,  сортовому  різноманіттю,
розмноженню, вибагливості  рослин до тих
чи інших вимог. 

Дослідницька  робота  в  теплицях
КЗО“ОЕНЦДУМ”  проводиться  за
завданням вчених ДНУ кафедри фізіології
та  інтродукції  рослин,  ДДАЕУ  кафедр
селекції  і  насінництва,  садово-паркового
господарства  та  екології,  кафедри
біотехнології УДХТУ.

4 Донецька 1 В  області  працює  одна  шкільна
теплиця - при Великоновосілківській ЗОШ
№ 2 І-ІІІ ст.  Вивчають оптимальні строки
посіву  овочевих  культур  на  розсаду  для
отримання  ранньої  продукції,  а  також
конвеєрне вирощування зеленних культур :
кріп, петрушка, крес-салат.

 
5 Житомирська 22 Успішно  працює  теплиця  при

Новоборівському  навчально-виховному
комплексі  Володарсько-Волинського
району. Теплиця  є  навчальною  базою  для
школярів,  живою  лабораторією,  де  юні
дослідники  мають  можливість  вивчати
сучасні  технології  вирощування  квітково-
декоративних  рослин  та  овочів.  Робота  в
закритому  ґрунті,  особливо  в  осінньо-
зимовий  період,  певною  мірою  компенсує



дефіцит  спілкування  дітей  з  живою
природою,  а  вирощена  овочева  продукція
(цибуля,  редька,  петрушка,  кріп)  сприяє
урізноманітненню  вітамінної  їжі  для
шкільної їдальні.

Експериментальні  дослідження,  які
проводяться  в  теплиці  під  керівництвом
вчителя біології Пальчук О.Л., дають змогу
юннатам спостерігати за розвитком рослин
в закритому  ґрунті,  визначати  фенологічні
фази,  сприяють  формуванню  вмінь
спостерігати  і  порівнювати  та
використовувати  сучасні  методи
досліджень. 

У  Червоноармійському  районі  діє  2
теплиці  у  Мартинівській  і  Курненській
загальноосвітніх  школах  І-ІІІ  ступенів.
Площа кожної теплиці – 60м2.  В теплицях
вирощується  розсада  помідорів,  огірків,
капусти, перцю, квітів. 

6 Закарпатська 1 Серед  позашкільних  закладів
екологічного  спрямування  теплиця  є  в
наявності тільки в Мукачівському міському
еколого-натуралістичному  центрі.  Юннати
проводять  спостереження  за  цвітінням
кімнатних  рослин,  вирощують  розсаду
овочевих  та  декоративних  рослин,
займаються  зимовою вигонкою квітів.  Під
час  практичних  занять  вони  мають
можливість  ознайомитись  з  великою
різноманітністю  кімнатних  рослин,
спостерігати  за  їх  своєрідними
особливостями  та  різними  вимогами  до
ґрунту, вологи, світла, тепла.

7 Запорізька 19 У  Запорізькому  обласному  Центрі
еколого-натуралістичної  творчості  була
проведена  реконструкція  теплиці  площею
206 м², але за відсутності опалення вона має
можливість функціонувати лише у весняно
–  осінній  період,  як  навчальна  база  для
виконання   практичних  завдань  та
постановки  дослідів  вихованцями  гуртків
під час вивчення відповідних тем програм.

У  весняний  період  звітного  року
вихованцями  гуртків  разом  з  керівниками



були  проведені  практичні  роботи  по
розмноженню  кімнатних  квітково-
декоративних рослин: хлорофітуму, бегонії,
аспідістри,  сеткреазії,  пеларгонії  тощо.
Вихованці   під  час  практичних  занять
набували  необхідних  навичок  з
агротехнічних  прийомів  по  догляду  за
рослинами,  проводили  спостереження  за
ростом,  розвитком  рослин  та  впливом
різних  факторів  внутрішнього  середовища
на їх  стан.

В осінній період робота гуртків Центру
в  теплиці  була  спрямована  на  зберігання
колекції  тропічних  рослин  щляхом  їх
перевалки в горщики та перенесення їх до
Музею  кімнатних  квітів  на  території
Центру.

8 Івано-
Франківська

18 При  навчально-виховних  закладах
області  функціонує 18 теплиць. Теплично-
парниковий  комплекс  Івано-Франківської
МДЕС займає площу 418 м2. Він включає в
себе  5  теплиць.  Стан  теплиць  –
задовільний. В коридорі теплиць є зимовий
сад  в  якому  ростуть  кімнатні  красиво
квітучі  рослини  та  ліани.  Створено
колекційний  відділ,  відділ  маточних
рослин,  відділ  розмноження,  дорощування
та відділ овочевих культур.

9 Київська 12 У  загальноосвітніх  навчальних
закладах області функціонують 12 теплиць
у  загальноосвітніх  і  2  теплиці  у
позашкільних  навчальних  закладах:  у
Дитячому  естетико-натураліститнчому
центрі  «Камелія»  м.  Бровари  та  на  базі
Таращанської  районної  станції  юних
натуралістів,  де  вирощується  кімнатні
квіти, екзотичні рослини, овочеві культури. 

10 Кірово-
градська

10 У Кіровоградському обласному Центрі
еколого-натуралістичної творчості  діє одна
теплиця,  в  якій  вирощуються  квітково-
декоративні  рослини  та  розсада  овочевих
культур.  Теплиця  постійно
використовується  для  проведення
семінарських  занять  вчителів  біології,
керівників гуртків як міста так і області.



На  базі  Підлісненської  та
Бірківської  загальноосвітніх  шкіл
Олександрівського району діють теплиці в
яких вирощують розсаду овочів та саджанці
дерев. 

Теплиця  Велико-Андрусівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Світловодського району
має  площу  яка  складає  60м2.  Учні
вирощують розсаду квітів, овочів, цибулю,
перець,  помідори,  які  надходять  до
шкільної їдальні.

11 Луганська 5 На  сьогодні  Сєверодонецький
міський  ЦЕНТУМ має найбільше тепличне
господарство–5  теплиць  (шкільних
оранжерей),  4  з  яких  (ЗОШ  №4,8,14,17)
знаходяться  на  балансі  Центру.  На  базі
теплиці  колегіуму  та  СЗШ  №  16   теж
працюють  гуртки.  Стан  теплиць
задовільний.

12 Львівська 4 Навчальна лабораторія рослинництва
закритого  ґрунту  „Теплиця-оранжерея”
Львівського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді
є  навчальною  базою  для  гуртків
ботанічного  профілю.  Теплиця
використовується  як  культиваційне
приміщення  для  постійного  утримання
субтропічних і  тропічних рослин,  а  також
проведення  вигонок  цибулькових  рослин,
живцювання  багаторічних  рослин  та
висівання  насіння  однорічних  рослин
відкритого ґрунту. Загальна площа теплиці
становить  74,3  м²,  з  яких  на  55.4  м2

розміщено колекцію декоративно-листяних,
красиво  квітучих  та  сукулентних  рослин,
яка нараховує 240 видів та форм

На  базі  Стрийської  станції  юних
натуралістів  у  весняно-осінній  період
функціонує теплиця (площа 180 м2), в якій
вирощується розсада однорічних квіткових
рослин  для  озеленення  території
позашкільного  навчального  закладу.  У
зв’язку  з  відсутністю  опалення  теплиця



працює  у  весняно–осінній  період.  Тут
вирощують  овочеві  культури:  огірки,
помідори,  перець пекучий та  болгарський,
петрушку, шпинат, цибулю порей,  щавель,
коріандр  та  кабачки.  Для  озеленення
навчальних закладів міста та висаджування
на  квітниках  станції  вирощують  розсаду
однорічних  квіткових  рослин:  майорів,
петунії, різних

13 Миколаївська 1 -
14 Одеська 6 В  Одеському  обласному

гуманітарному  центрі  позашкільної  освіти
та виховання діяльність теплиці – 19,5 м2та
оранжереї –               102,9 м2 направлена на
покращення  навчально-дослідної  та
природоохоронної  роботи.  В  оранжереї
зібрані  150  видів  кімнатних  рослин
(близько  300  екземплярів).  Кімнатні
рослини,  вирощені  в  теплиці,
використовувались  для  озеленення
кабінетів  та  поповнення  колекції  міні-
теплички.

Загальна  площа  теплиці  на  станції
юних  натуралістів  міста  Ізмаїл  –  30  м2.
Стан, будова та площа теплиці в порівнянні
з 2014 роком не змінилися. Форма теплиці
двосхила збудована з дерева на металевому
каркасі. Вона суха і не затоплюється талими
або  дощовими  водами.  Теплиця  має
найпростіший  спосіб  опалення  –
обігрівання  біологічне,  при  якому
використовується  тепло,  що  виділяється
при розкладі гною.

15 Полтавська 12 Робота в закритому ґрунті проводиться
у навчальних закладах  Новосанжарського,
Великобагачанського,  Машівського,
Зіньківського,  Кобеляцького,  Глобинського,
Чутівського,  Семенівського,
Кременчуцького  районів,  м.  Кременчука,
позашкільних  закладах  еколого-
натуралістичного спрямування м. Полтави,
Миргорода та Новосанжарського району.

Лабораторія  квітництва  та
овочівництва  (теплиця)  Полтавського



обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  відповідає  «Положенню
про  культиваційні  споруди  захищеного
ґрунту  загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних  закладів».  Колекція  квітково-
декоративних  рослин  теплиці  на  сьогодні
налічує  близько  206  видів  представників
рослинного  світу  тропіків,  субтропіків,
пустель,  але  постійно  оновлюється,
поповнюється.  У  вересні  2016  року
поповнено  колекцію  рослин  лабораторії,
надано рослини Національним ботанічним
садом імені М.М. Гришка НАН України. Це
колекція  рослин  сукулентів,  орхідних,
тропічних рослин.

У  Миргородському  центрі  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді
в теплиці вирощують розсаду овочевих та
квіткових рослин для навчально-дослідних
ділянок  та  квітників,  зібрана  колекція
сортів  хризантем,  вирощуються  кімнатні
квіти.  Вирощування  розсади  та  квітів,
догляд за ними.

16 Рівненська 13 Учнівські  колективи  Рокитнівського
навчально-виховного  комплексу  „Школа
І-ІІІ  ступенів-ліцей”  мають  можливість
протягом  всього  навчального  року
спостерігати за ростом і розвитком рослин,
проводити  сільськогосподарські
дослідження.  Впродовж   2016  року  в
теплицях  були  проведені  досліди  з  таких
тем:вирощування  культури  салату
безрозсадним способом в умовах теплиці в
зимовий  період;  вплив  передпосівної
обробки насіння на ріст і розвиток рослин;
вирощування  розсади  перцю  і  помідор  в
умовах  закритого  ґрунту;  вирощування
розсади  пряно-смакових  культур  для
подальшого дорощування на  НДЗД;  вплив
глибини  загортання  насіння  капусти  в
парниках на появу сходів і якість розсади.

У  теплиці  Оженинського  навчально-
виховного  комплексу  „Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – ліцей” юні лісівники
вирощують  туї,  самшит,  ялівець  із



використанням стимуляторів росту.

17 Сумська 11 У  теплиці  Сумського  міського
ЦЕНТУМ  зібрано  колекцію  кімнатних
рослин,  яка  налічує  545  видів,  з  них  145
видів  рослин  тропіків  і  субтропіків,
представлених  родинами  амарилісових,
лілієцвітних,  ароїдних,  папоротеподібних
тощо  (інжир,  циперус,  кактуси,  бегонії,
пеларгонії,  кали,  циссус,  фікуси,
традесканції,  аспарагус,  пахистахис,
монстера,  плющ,  колеуси,  гіппеаструм,
алое,  ломикамінь,  сансев'єра,  папороті,
філлокактус,  олеандр,  гібіскуси).  Теплиці
цих закладів є місцем проведення занять не
лише  для  вихованців,  а  й  для  студентів
педагогічних вищих навчальних закладів. 

У  теплицях  Ямпільської  районної
СЮН  щорічно  вирощується  понад  100
тисяч  штук  розсади  однорічних  квітів  і
близько  10  тисяч  штук  розсади
багаторічних  квітково-декоративних
культур.  У  теплиці  Сумського  обласного
центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю вирощується розсада
квітів (сальвія, цинерарія, гацанія, доліхос,
амобіум,  бегонія,  кермек,  портулак
великоквітковий,  вербена),  овочів
(різновиди  капусти,  базиліку,  томатів,
баклажанів, перцю; селера листова). 

Вихованці  Шосткинської  міської
Станції  юних  натуралістів  у  парниках
вирощують  розсаду  квітів,  овочевих
культур;  проводять  живцювання  деревних
рослин  (барбарис  Тунберга,  самшит
вічнозеленого,  троянда  витка,  туя  західна
(кулеподібна), церсис європейський). 

18 Тернопільська 6 Вирощували  розсаду  овочевих  та
квітково-декоративних культур в теплично-
парникових  господарствах
Теребовлянського,  Заліщицького,
Збаразького,  Чортківського  районів  та  м.



Тернополя (ТОЦЕНТУМ).
Тепличне  господарство

Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної  творчості  складається  з
теплиці та парників, загальною площею 386
м2  Закритий  ґрунт  має  вагоме  значення  в
навчально-виховній  та  с/г  діяльності
ТОЦЕНТУМ.  З  метою  поглиблення
вивчення  дисциплін  природничого  циклу
протягом  року  проводились  підсумкові,
практичні,  лабораторні  заняття  для
школярів міста, області.

 
19 Харківська 1 На Покотилівській станції  збережено

оранжерею.  В  ній  ростуть  різноманітні
рослини,  які  висаджені  за  екологічним
принципом: рослини Азії, пустель Африки,
Америки,  Австралії,  тропічних  поясів  та
субтропіків земної кулі – усього понад 100
видів.

Весною  юннати  в  оранжереї
вирощують  розсаду  різноманітних  рослин
для ділянки та озеленення подвір’я станції,
лікарні,  дитсадку,  шкіл,  скверу  Слави
рідного  селища.  Проводять  досліди,
займаються  фітодизайном  та
аранжуванням, влаштовують виставки.

20 Херсонська 1 У  позашкільних  закладах
функціонувала  лише  одна  теплиця
Херсонського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді
, площею 0,0072 га..

У  результаті  роботи  в  теплиці
гуртківці розширили свої знання в області
рослинництва,  навчилися  вирощувати
розсаду овочів, за допомогою розсади квітів
озеленили  клумби  центру,  дізналися
таємниці з життя оранжерейних рослин.

21 Хмельницька 15 Юннати  Хмельницького  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  вирощували  у  теплиці
розсаду овочевих та квітково-декоративних
рослин.  За  звітній  період  вирощено  2000
однорічних  квітково-декоративних  рослин



та 350 горщиків кімнатних рослин. 
У  Кам’янець-Подільському  міському

центрі  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  вирощуються  рослини
для внутрішнього і зовнішнього озеленення
не тільки екологічного центру, але багатьох
шкіл і дитячих садочків. 

22 Черкаська 11 У тепличному господарстві обласного
Центру  роботи  з  обдарованими  дітьми  та
навчальних  закладах  Полянського  району
працюють  гуртки  різних  профілів.  У
Шполянському  районі  є  теплиці:
Шполянський  ліцей  №  2  (проводиться
дослідницька  робота  у  весняно-осінній
період), Шполянська районна станція юних
натуралістів.  У  Шполянській  районній
СЮН  для  проведення  практичних  робіт
дослідницької  роботи  в  закритому  ґрунті
створено чотири теплиці,  площею 250 м2,
але в зимовий період діє лише одна. В них
діти мають змогу доглядати за кімнатними
рослинами, спостерігати за ними, закладати
досліди.

23 Чернівецька 2 У 2016 році в області функціонували
2 теплиці, загальною площею 132 м2.

Значна  робота  по  реконструкції  та
відновленні  роботи  в  теплиці  (площа
0,015га)  проводиться  в  Сторожинецькому
районному  ліцеї.  Юннати  гуртків  «Юні
квітникарі»  та  «Юні  ботаніки»  проводили
практичну роботу по вирощуванню розсади
квітів  (цинії,  айстри,  сальвії,  петунії  та
інших),  городини,  вивчення  оптимальних
умов вирощування розсади квітів та овочів,
дослідницьку  роботу  з  вигонки  квітково-
декоративних  рослин  (тюльпанів,
підсніжників, гіацинтів).

У  Старововчинецькому  ліцеї
Глибоцького району діє теплиця площею 32
м2..  В  цьому  році,  вихованці  гуртка
Глибоцького  БТДЮ,  вирощували  розсаду
квіткових і овочевих культур.

Крім  суто  практичної  діяльності
теплиця використовувалась для проведення



дослідницької роботи.

24 Чернігівська 11 У  теплицях  області  вирощують
розсаду овочевих та квіткових рослин для
навчально-дослідних  ділянок  та  квітників,
зібрана  колекція  сортів  декоративних
рослин, вирощуються кімнатні квіти. 

Тепличні  господарства,  об`єкти  закритого  грунту  працюють  по  всій
території України. Найбільша кількість у Вінницькій– 23, Житомирській– 22,
Запоріжській– 19, Дніпропетровський– 19 областях. Велика кількість теплиць
працюють  лише  у  весняно-літній  період  –  це  повязано  з  опаленням.
Направленість  роботи  в  закритому  грунті  різна:  вирощування  розсади,
створення  аранжереї  для  екзотичних  рослин  –  це   бази  для  проведення
практичних занять гуртків різних профілей, а також отримання додаткових
коштів для розвитку закладу.

3. Робота на учнівських кролефермах, 
птахофермах, пасіках

Одним  із  пріоритетних  напрямків  трудового  виховання  є  створення
оптимальних умов для організації та здійснення дослідницької роботи в сфері
тваринництва, залучення молоді до практичної діяльності в галузі сільського
господарства,  розвиток  інтересів  дітей  відповідно  до  вимог  сьогодення  та
соціального замовлення, формування у них суспільно-громадського досвіду,
їх професійна орієнтація.

Кількість  міні-кролеферм  в  загальноосвітніх  школах  та
позашкільних закладах України нараховувалось – 17, міні – свиноферм –
1, міні птахоферм-14,    навчальні пасіки– 26., живі куточки– 284.

У Вінницькій обласній  станції юних  натуралістів  відділ  зоології  та
тваринництва є експериментальним майданчиком з науково-дослідної роботи
на базі якого працює лабораторія акваріумісти та тераріумістики (акваріумна
зала,  13  експозиційних  акваріумів  загальним  об’ємом  2700  л,  в  якій
представлено 28 видів декоративних акваріумних риб, 5 видів молюсків,  2
види ракоподібних, 19 видів акваріумних рослин). В загальноосвітніх школах
та  позашкільних  закладах  області  при  учнівських  навчально-дослідних
ділянках функціонують 65 куточків живої природи. В навчальних закладах
Вінниччини  продовжують  роботу  128  гуртків  зоолого-  тваринницького
напряму.



Для ефективної роботи гуртків  Волинської області при позашкільних
закладах  та  загальноосвітніх  школах  працюють  -живі  куточки  –  67;
крільчатники – 8; пасіки – 12; приміщення для утримання свиней та нутрій –
2;  вольєри  для  утримання  морських  свинок  –  6;  вольєри  для  утримання
декоративних птахів – 5. Сільськогосподарський напрямок у роботі еколого-
натуралістичного  відділу  Нововолинського  ЦДЮТ  є  традиційним.  Тут  є
постійно діючий крільчатник (60 м2), нутрійчатник (60 м2), свинарник  (10м2).
Більшість   продукції    тваринницького  відділу  (молодняк  свиней,  нутрій,
кролів) реалізується населенню для приватних тваринницьких ферм.

Серед  позашкільних  закладів  еколого-натуралістичного  профілю
Дніпропетровської області  10  мають зоолого-тваринницькі  відділки,  які  є
базою для проведення гуртків юних зоологів, птахівників, ветеринарів, юних
друзів  природи  та  інших.  Пасіки  в  закладах  освіти  –  3,  а  саме:  у
Магдалинівському, Дніпровському, Софіївському районі, міні-кролеферми та
міні-птахаферми  є  на  базі  КПНЗ  “Станція  юних  натуралістів  Жовтневого
району” м. Кривого Рогу, КПНЗ “Станція юних натуралістів”  Тернівського
району м. Кривого Рогу, КПНЗ “Станція юних натуралістів м. Павлограда”,
КЗО  “ОЕНЦДУМ”,  клуб  “Срібна  підкова”  та  птахоферма  –  на  базі  КЗ
“ЦЕНТУМ” Дніпровського району, свиноферма (до 150 голів) - у Жовтневій
спеціалізованій школі-інтернат Софіївського району. 

Зоолого-тваринницька  база  КЗО  “ОЕНЦДУМ”  нараховує  18  видів
мешканців, серед них: павичі, фазани, кури,  кролі, папуги та інші.

У  2016  році  Добропільський  ЦЕНТУМ  Донецької  області
продовжував роботу по розширенню куточку живої природи. Було придбано
2  особі  довгошерстого  кремового  золотистого  хом’яка,  створені  належні
умови  для  їх  утримання  та  розмноження.  Триває  робота  по  розведенню
морських  свинок  (гімалайської  та  крапчастої).   Зараз  у  живому  куточку
мешкають  4  морських  свинок,  8  пацюків,  4  папуги,  2  -  корели,   2  -
нерозлучники, 2 павичів, 3 - декоративних курей.

Житомирська область учнівських кролеферм,  птахоферм,  звіроферм
практично немає. Не зважаючи на те, що учнівських кролеферм при школах
немає,  дослідницька  робота  з  кролями  все  ж  проводиться  у  власних  та
приватних господарствах.

Зоолого-тваринницький  відділок  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру включає  куток  живої  природи,  крільчатник,
віварій, пташники, пасіку. У внутрішньому приміщенні кутка живої природи
розміщені  демонстраційні  акваріуми  об’ємом  близько  3000  л,  тераріуми,
акватераріуми,  клітки  з  декоративними  птахами  і  гризунами,  інсектарні
коробки.  Всього налічується  близько 450 особин тварин 54 видів:  6  видів
ссавців, 8 видів декоративних та свійських птахів, 6 видів плазунів, 21 вид
акваріумних рибок, 13 видів місцевих річкових риб. У пташниках вольєрного
типу утримуються 5 порід курей, 7 порід голубів, 2 породи цесарок, павичі з
виводком тощо. 



На базі Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру та
на філії „Нарцис” в с. Кіреші Хустського району, є учнівські пасіки, всього 31
бджолородина. 

У навчальних  закладах  Запорізької  області працювало  14  гуртків  у
яких  навчалось  186  учнів  зоолого  –  тваринницького  напрямку  (любителі
домашніх  тварин,  юні  зоологи,  юні  ентомологи,  юні  орнітологи),  що на  2
гуртка та 29 учнів більше ніж у 2015 році.

Зоолого-тваринницьку  базу  в  області  має  Бердянська  СЮН  та
Мелітопольський  ЦЕНТУМ,  інші  юні  зоологи  проводили  практичну  та
дослідницьку роботу в куточках живої природи, на сімейних міні – фермах та
природних об'єктах.

Бердянська  СЮН  має  комбіновану  міні  ферму  площею  90  м²,  де
утримуються: кури (2 породи, 10 голів), качки (2 породи, 11 голів), індики (1
порода 9 голів), гуси (2 породи, 3 голови), кролі (4 породи, 27 голів), нутрії (2
породи, 4 голови). Приплід цього року: качки – 6, кури – 5, індики – 3, гуси –
2, кролі– 15. Мелітопольський ЦЕНТУМ має комплекс для утримання птахів
загальною площею – 100 м². Видовий склад птахоферми: голуби декоративні,
кури різних видів, фазани, качки, лунь польовий.

В  Івано-Франківському центрі  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді працює куток живої природи і є ґрунтовною матеріальною
базою  для  використання  у  навчально-виховному  процесі,  проведенні
екскурсій, практичних робіт та дослідницької роботи. 

Оформлені  тематичні  експозиції,  де  розміщені  різні  види  тварин:
декоративні кролі та  хом’яки, морські свинки та шиншили, декоративні щурі
та піщанки тощо;
хвилясті та ожереловий папуги, німфа-карели та карликові кури, канарки та
амадини;черепахи  червоновухі  та  м’ясоїдні,  м’якотілі  та  акваріумні  рибки;
мадагаскарські шипучі таргани.

На  Івано-Франківській  міській  дитячій  екологічній  станції  (дир.
Левицька  Г.В.)  створено  міні  зоопарк,  Міні  зоопарк  має  декілька  секцій:
секція  комах  та  павукоподібних,  де  представлені  різні  види  павуків  та
метеликів світу та України; секція рептилій, в якій можна познайомитись з
різноманіттям  змій,  ящірок,  черепах  та  крокодилом;   секція  птахів,  яка
представлена різними видами горлиць і папуг, молодим соколом та лелекою;
секція  ссавців,  в  якій  можна  побачити  різноманітність  видів  морських
свинок, їжаків, декоративних кроликів, щурів, хом’яків, мишей і шиншилу.

Заслуговує  на увагу юннатівська діяльність у куточку живої  природи
Надвірнянського РЕНЦ (дир. Андрусяк Л.В.). Тут працює гурток «Юні друзі
природи»  (кер.  Павлечко І.Б.).  Діти  доглядають  за  акваріумними рибками,
морськими свинками, хом’ячками, шиншилами тощо. 

Дані  про  кількість  і  функціонування  кролеферм,  пасік,  птахоферм,
живих куточків у Київській області відсутні.

У  2016  році  в  Кіровоградській області  діяло  2  творчі  учнівські
об’єднання  зоолого-тваринницького  напряму  (3  груп,  60  вихованців):  в
Світловодській  міській  станції  юних  натуралістів  –  «Любителі  домашніх



тварин» (2 групи);  в Маловисківському районі – «Юні зоологи» (1 група).
Вихованці виростили 10 кроленят, 10 хвилястих папужок, 15 хом’ячків та 5
морських свинок.

У  позашкільних  і  загальноосвітніх  навчальних  закладах  Львівської
області  нараховується  32  куточки  живої  природи,  в  основному  в  них
утримуються  акваріумні  рибки,  хом’ячки  та  морські  свинки,  папужки,
черепахи  та  декоративні  кролики.  На  базі  Львівського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді працює постійно діюча
еколого-освітня виставка «Планета ЗОО» мешканцями якої є понад 90 видів і
порід  декоративних  та  екзотичних  тварин.  В  її  складі  авіаріуми,
акватераріуми, зоолого-тваринницький комплекс (птахо- та кролеферма).

Тут утримуються і розводяться: папуги – хвилясті, хвилясті виставкові,
корела-німфа,  нерозлучники  рожевощокі  та  маскові,  папуги  ожерелові
Крамера;  амадини  –  зеброві  та  японські,  горлиці  діамантові,  дикі  види
горобиних  нашої  фауни  (9  видів),  боривітер;  фазани  –  звичайний
мисливський (форма темна), золотий (дві кольорові форми), срібний; голуби
порід  –  чайки  китайські  (білі),  московські  білі  і  червоні,  чешські  білі,
польські  білі,  статні  (лебеді),  дутиші  карликові  (жовті  і  чорні),  якобіни,
туркоти,  павичі  (білі,  жовті,  чорні,  сірі  білохвості),  кучеряві  кури  порід  -
мільфлєрка, карликовий кохінхіни чорний, брама куріпчаста, кохінхін чорний
та блакитний, голошиї,  антверпенська вусата,  сибрайт, падуан червоний та
срібний кучерявий, китайська шовковиста, тетра, бентамка; гуси оброшинські
білі  та  холмогорські;  качки  мускусні,  пекінські,  мандаринки та  каролінки;
цесарки; павичі. У Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному
центрі  на  базі  зоологічної  виставки  «Дитячий  зоопарк»  утримуються  і
розводяться 260 видів і порід різноманітних тварин.

Навчальні  заклади  освіти  Миколаївської  області продовжують
співпрацювати з науковцями зооінженерного факультету – кафедрою годівлі
та розведення тварин Миколаївського державного аграрного університету, які
надають їм консультативну допомогу.

Всього  по  області  було  проведено  120  дослідів  зоолого  –
тваринницького напряму в школах і позашкільних закладах освіти області. 

В зоолого-тваринницькому відділі обласного еколого-натуралістичного
центру  утримуються  кролики каліфорнійські  карликові,  5  видів  гризунів  :
джунгарські  і  сірійські  хом’яки,  морські  свинки,  лабораторні  пацюки,
фредки,  шиншили;  багато  видів  декоративних  птахів:  хвилясті  папужки,
рожевощокі  нерозлучники,  німфи  карели  перлового  і  сірого  забарвлення,
зеброві,  японські  амадини  різних  кольорових  варіацій,  каліфорнійські
перепілки.  На  господарському  подвір’ї  утримуються:  кури  різних  порід
(гамбурзькі,  пухові,  бентамки)  і  кросів  (білі  і  сріблясті  легорни,  хайсекси
червоні) ; качки – крижні, мускусні качки трьох порід; гуси місцевої породи.
В акваріумах  утримуються риби 20 видів:  мечоносці,  цихлозоми,  хроміси,
соми, макроподи тощо.  В тераріумі є шпорцеві жаби,  чотирьохсмугі полози,
червоновухі  черепахи.  Дикі  хижі  птахи  –  сичик-горобець,  боривітер,  сова
сіра.



Зоолого-тваринницькому  напряму  в  Одеській  області завжди
приділяють багато уваги в шкільних та позашкільних навчальних закладах
освіти.  В навчальних закладах Одеської  області  працюють гуртки зоолого-
тваринницького напряму: «Любителі свійських тварин», «Любителі домашніх
тварин»,  «Юні  зоологи»,  «Юний  кролівник»,  «Юні  бджолярі»,  «Основи
ветеринарної  медицини»,  «Юні  акваріумісти»,  «Акваріуміст-початківець»,
«Знавці тераріумів» «Юний науковець» та інші.

Кількість гуртків зоолого-тваринницького напряму в області на протязі
звітного  періоду  зменшилася.  У  м.  Білгород-Дністровську,  нажаль,
залишилось лише 2 гуртки (30 учнів), в Одеському еколого-натуралістичному
центрі «Афаліна» нараховується 4 гуртка зоолого-тваринницького напрямку,
у  якому  навчається  75  учнів,  у  Центрі  дитячої  та  юнацької  творчості
„Промінь” працює 4 гуртка, в яких навчається 57 гуртківців, на Ізмаїльській
міській  станції  юних натуралістів  нараховується  4  гуртки,  в  Іллічівському
міському  Центрі  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  –  3
гуртка, на Ренійській станції юних натуралістів – 2 гуртка, в Березівському
районі працює 1 гурток.

На базі Ізмаїльської міської станції юних натуралістів в 1997 році був
створений  навчально-дослідний  тваринницький  комплекс,  в  якому
утримуються  екзотичні  та  свійські  тварини  і  птахи.  Комплекс  має
експозиційну,  навчально  -  дослідну  частини,  підсобні  приміщення.
Паспортизований Музей живої природи (60 видів декоративних та свійських
птахів,  тварин  -  270  голів.)  налічує:  1  нутріїферму,  1  кролеферму,  1
птахоферму,  міні-зоопарк,  що  налічує  130  голів  (37  видів)  тварин:  лами,
муфлони,  в’єтнамські  свині,  декоративні  кролі,  поні,  а  також різноманітні
види птахів: качки, гуси, кури, голуби.

відсутні. У позашкільних навчальних закладах Полтавської області
функціонує 2 кролеферми (Миргородського центру еколого-натуралістичного
творчості,  Полтавського  обласного  еклого-натуралістичного  центру
учнівської молоді). 

Кролеферма  Полтавського  обласного-еколого  центру  учнівської
молоді – це складова частина зоолого-тваринницької бази центру. Це база для
проведення  практичних  занять  7  гуртків:  1  гурток  «Любителі  домашніх
тварин», 4 гуртків «Юні друзі природи»,  2 гуртів «Юні кролівники», «Юні
зоологи»  в  яких  навчається  123  дітей.  Протягом   року  на  кролефермі
проведено 9 дослідів. 

Утримуються кролі  промислових і  декоративних порід.  Кролеферма
Полтавського  обласного  еклого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
налічує  42  голови.  Промислові  породи:  Сірий  велетень,  Білий  велетень,
Сріблястий,  Новозеландська  червона,  Новозеландська  біла,  Чорно-бура,
Фландр,  Метелик,  Радянська  шишила.  Декоративні:  Кольоровий  карлик,
Ангорські, Карликові капловухі, Левова голова. 

У  позашкільних  навчальних  закладах  пташник  функціонує  у
Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді.
Поголів’я птиці налічує  68 голів. Кури промислових і  декоративних порід.



Декоративні породи курей: Карликовий кохінхін, Пухові, Бентам білощокий,
Карликові  кучеряві,  фенікс,  себрайт.  Різні  породи  фазанів:  Румунський,
Золотий,  Срібний,  Мисливський,  Королівський.  Павичі,  цесарки,  гуси
Миргородської  породи, гуси дикі,  крижні і  качки породи індійський бігун,
французька качка а також птахи ему 5 особин (1самка,1 самець, 3 пташенят).
Вольєри для утримання свійських і диких тварин облаштовані за видовими
особливостями. Для диких тварин збудовані  будиночки, кожна тварина має
індивідуальні годівниці. Годівля здійснюється за збалансованими раціонами. 

Свійські  тварини  –  свиня  в’єтнамська,  нутрії  різних  окрасів
(стандартні,  сріблясті,  чорні,  лимонні).  Дикі  тварини:  лисиця  звичайна,
єнотовидна  собака (2  особини),  борсук звичайний. У березні  2016 року із
Біосферного заповіднка Асканія Нова було привезено пару поні шетленських.

У  загальноосвітніх  навчальних  закладах  одна  пасіка  (Чутівський
район).  У позашкільних навчальних закладах області  функціонує 3  гуртки
бджолярів (Пирятинська райСЮН, Кобеляцька філія Полтавського обласного
еклого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  Полтавський  обласний
еклого-натуралістичний центр учнівської молоді).

На  базі  Світлогірської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Кобеляцького  району  працює  гурток  «Юні  бджолярі»  Кобеляцької  філії
Полтавського обласного еклого-натуралістичного центру учнівської  молоді,
де пасіка складається  з трьох бджолосімей. У 2016 році з пасіки взяли 50кг
меду.

На базі ПОЕНЦУМ працює навчальна пасіка, яка створена у 2002році
та налічує 15 бджолосімей. Вихованці гуртка бджолярів вивчають біологію та
життя бджолосімей, будову і функції внутрішніх і зовнішніх органів бджіл,
способи збору нектару та переробки його в мед.

Колекція лабораторії зоології складає 161 особину. Це 5 видів гризунів,
107 акваріумних риб, 6 видів плазунів, 5 видів комах, 3 види птахів.

У загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах  Рівненської
області працює 26 гуртків зоологічного і тваринницького профілю.

Вихованці гуртка „Юні зоологи” комунального закладу „Станція юних
натуралістів”  Рівненської  обласної  ради  займаються  на  базі  Рівненського
зоологічного парку загальнодержавного значення.

Зоолого-тваринницький напрямок Радивилівської районної станції юних
натуралістів  представлений  міні-зоопарком,  в  якому  ведуться  заняття  з
використанням живих об’єктів.  У пташнику зібрані  виставкові  декоративні
породи  курей:  бентамки,  ситцеві,  кохінхіни,  голондські  білохохлі,
гамбургзські,  кучеряві;   фазани:  мисливські,  золоті,  срібні;  цесарки.
Представлені  також  породи  голубів:  поштові,  павичеві,  дутиші,  орловські
статні. Гуртківці протягом навчального року вивчають біологічні особливості
птахів,  їх  класифікацію,  особливості  утримання  декоративних  та  співочих
птахів  в  зоокуточку  та  в  домашніх  умовах,  проводять  екскурсії. Є  в  міні-
зоопарку і свій поні; лисиці, єнотовидний собака. Також декоративні кролі,
морські свинки, цесарки.



У позашкільних навчальних закладах Сумської області  працювало 39
гуртків зоолого-тваринницького напряму, в яких навчалося 590 вихованців.
Результативно  працювали  творчі  учнівські  об’єднання  «Юні  орнітологи»
(Путивльський  районний  ЦПР,  Сумський  ОЦПО  та  РТМ),  «Юні
акваріумісти» (Білопільський районний ЦДЮТ, Шосткинська міська СЮН,
Сумський  міський  ЦЕНТУМ),  «Свійські  тварини»  (Сумський  міський
ЦЕНТУМ),  «Юні  зоологи»  (Шосткинська  міська  СЮН),  «Основи
перепелівництва» (Ямпільська районна СЮН), «Юні кінологи» (Конотопська
міська СЮН, Сумський ОЦПО та РТМ).

Зоолого-тваринницькі  відділи функціонували  в  Сумському  ОЦПО та
РТМ,  Сумському  міському  ЦЕНТУМ,  на  Ямпільській  районній  СЮН.  В
інших  позашкільних  навчальних  закладах  −  куточки  живої  природи.
Акваріумні  кабінети,  комплекси,  куточки  функціонували  у  Сумському
обласному  ЦПО  та  РТМ,  Сумському  міському  ЦЕНТУМ,  Білопільському
районному ЦДЮТ, Путивльському районному ЦПР, на Шосткинській міській
СЮН.  У  2016  році  видовий  склад  тварин  куточків  живої  природи
позашкільних навчальних закладів у порівнянні з минулим роком майже не
змінився.

У  куточках  живої  природи  утримуються молюски,  акваріумні  риби,
плазуни, земноводні, птахи, ссавці. 

Навчально-тваринницька ферма Сумського міського центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  є  базою  для  проведення
практичних  занять,  передбачених  навчальними  програмами  гуртків;
забезпечення  умов  для  здобуття  учнями  поглиблених  знань  про  тварин;
залучення молоді до практичної діяльності в галузі сільського господарства,
розвитку  їх  інтересів  відповідно  до  соціального  замовлення;  формування
суспільно-громадського  досвіду  та  професійної  орієнтації.  На  навчально-
тваринницькій фермі зібрано колекцію сільськогосподарських і декоративних
тварин, що налічує 19 видів, представлених 28 породами: курей – кучинська
ювілейна,  юрловська  голосиста,  брама  світла,  брама  куріпчаста,  бентамка
Сібрайта,  орпінгтон  палевий,  андалузька,  карликова  брама  куріпчаста,
голландська  білочуба,  китайська  шовковиста;  качок  –  мускусна  буро-
коричнева,  мандаринка,  крижень;  цесарок  –  загорська  білогруда  та  сіра;
фазанів  –  золотий,  діамантовий,  румунський;  павичів  індійських;  лебедів-
шипунів;  гусей – роменська та китайська;  голубів – павичевий,  поштовий,
миколаївський льотний, дутиш, індіан, кінг, в’яхір; нутрій – стандартна, біла
італійська,  срібляста;  кролів  –  фланер,  баран,  каліфорнійська,  карликова
короткошерста; заєць-русак; білка; їжак, лелека.

У  Тернопільському обласному  центрі  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  був  створений  куток  живої  природи,  який
функціонує на основі  Положення про куток живої  природи, затвердженого
наказом  №456  від  09.08.2002р.  Міністерства  освіти  і  науки  України.
Складовими кутка живої природи є: крільчатник площею 33 кв.м.,  в якому
утримувалися 19 декоративних кролів, відкрита вольєра площею 26,6 кв.м.,
де  проживала  пара  голубів-павичів  та  акваріумний  клуб  -  49  кв.м.  В



акваріумному клубі утримуються: 22 види риб, 36 видів акваріумних рослин,
2 види ракоподібних (прісноводні креветки), 4 види акваріумних молюсків.
Риби та рослини утримуються в 23-х акваріумах, 6-ти палюдаріумах та в 2-х
басейнах. Загалом становить 5,3 тони води. 

На даній базі проводили заняття гуртків «Юні кролівники», «Любителі
домашніх тварин» та «Юні акваріумісти», а також практичні роботи в гуртках
«Юні друзі природи», «Юні охоронці природи», «Основи екологічних знань»
та екскурсії для всіх бажаючих.

Крім кутка живої природи ТОЦЕНТУМ в області діяло ще три: на базі
Бережанського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  (частково  відповідає  Положенню);на  базі  Зборівського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
(частково відповідає Положенню);на базі  Лановецької районної комунальної
станції юних натуралістів (частково відповідає Положенню).

У зв’язку з реорганізацією Бережанського районного центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  та  Лановецької  районної
комунальної станції юних натуралістів з нового навчального року (2016-2017
н.р.) в даних закладах перестали діяти кутки живої природи.

На базі Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної
ради  Харківської області навчання дітей та підлітків проводиться у живій
лабораторії,  до  складу  якої  входить  ботаніко-рослинницький  та  зоолого-
тваринницький відділи з великою кількістю рослин та тварин, представників
різних систематичних груп. Діти у гуртках займаються весь час серед живої
природи, в тісному спілкуванні з нею. Зоолого-тваринницький відділ налічує
понад 40 видів тварин різних класів: ссавців, птахів, амфібій, рептилій та риб,
має  13  акваріумів.  Вихованці  доглядають  за  своїми  улюбленцями,  ведуть
спостереження, ведуть дослідницьку роботу.

Балаклійська  станція  юних натуралістів  Балаклійської  районної  ради
Харківської області – це цілісний освітньо-дослідницький комплекс, єдиний
позашкільний  навчальний  заклад  еколого-натуралістичного  напряму  в
Харківській  області,  на  базі  якого  діє  зоопарк,  в  якому  зібрано  35  видів
екзотичних птахів: страуси Ему, фазани, павичі,  лебеді,  журавель-красавка,
папуги,  канарки,  діамантова  горлиця,  мандаринки,  каролінки,  пеганки,
червонозоба казарка, крижні та ін.

Зоолого-тваринницький  відділок  Хмельницького еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді включає крільчатник, пташники,
конюшні. До нього входить куточок живої природи. Зоолого-тваринницький
відділ  займає  площу 564,7  м2 та  включає  відділки:  кролеферма 30  м -  30
кролів; птахоферма 85 м – 95 голів; стайні 50 м2 на – 3 голови; вигульні площі
423 м2.

Лабораторія  орнітології  41м  кв.  (павич,  фазани,  голуби,  хвилясті
папуги, карели, амадіни, канарки, нерозлучники).

Відділок диких тварин 40 м кв. (мавпа, куниці, єнотовидна собака).



Живий куточок (53 м2)  відповідає  положенню про живий куточок та
нараховує 10 видів тварин (хом'як сірійський, лабораторні миші, джунгарські
хом'яки, пацюки, морські свинки, плазуни, рептилії, ракоподібні). 

Черкаський обласний  еколого-натуралістичний  центр  має  зоолого-
тварииницький кабінет з живим куточком найбільш естетично оформлений.
У  живому  куточку  утримуються  декоративні  рибки,  папуги,  черепахи,
морські свинки, хом'ячки та інш. 

Уманський міський центр еколого-натуралістичної  Черкаської області
творчості має куточок живої природи де  утримують тварин для проведення
простих  дослідів:  хом'ячки,  декоративні  криси,  морські  свинки,
південноафриканські  голкошкірі  миші,  декоративні  кролики,  декоративні
жаби, акваріумні риби та багато кімнатних рослин.

Єдиною  учнівською  кролефермою  в  області  є  кролеферма
комунального  закладу  Чернівецького обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді. На ній утримується два самці і три самки кролів
породи «Сірий велетень».

У  зв’язку  з  неналежним  фінансуванням,  відсутністю  спеціалістів  та
іншими  суб’єктивними  та  об’єктивними  факторами  учнівські  пасіки,
кролеферми та птахоферми в Чернівецькій області  відсутні.  Практично всі
навчально-дослідницькі  роботи  в  цих  галузях  здійснюються  юними
дослідниками на приватних пасіках, кролефермах і птахофермах.

У зоолого-тваринницькому відділі КЗ «Чернігівська обласна станція
юних натуралістів» крільчатник, пташник, куточок живої природи. 

У  куточку  живої  природи  проводяться  навчальні,  практичні  заняття,
передбачені  навчальними  програмами  з  предметів  природничого  циклу.
Основними  компонентами  куточка  живої  природи  є:  акваріуми,
акватераріуми, тераріуми, клітки із птахами та дрібними ссавцями, в  яких
утримуються  найбільш  характерні  представники  рослинного  і  тваринного
світу:  акваріумні  рибки  та  рослини,  земноводні,  плазуни,  птахи,  ссавці,
всього 18 видів тварин. 

У  куточку  живої  природи  юннати  лише  в  цьому  році  виростили  23
морські свинки, 3 хвилястих папуги, 15 акваріумних рибок, 8 акваріумних
рослин,  4  хом’ячки,  яких  передали  в  куточки  живої  природи   шкіл,
дошкільних і позашкільних закладів області.

Навчально-дослідна кролеферма  КЗ «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів»  є  базою для проведення  занять  гуртків  «Любителі  домашніх
тварин», «Юні друзі природи», «Основи ветеринарної медицини», «Основи
біоетики».  Кролеферма  налічує  30  голів  кролів  різних  порід. Учні
Чернігівської області проводять роботи по догляду за бджолами на власних та
шкільних пасіках.

V. АНАЛІЗ РОБОТИ АГРАРНИХ УЧНІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ,
УЧНІВСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ БРИГАД ТА ІНШИХ ФОРМ

УЧНІВСЬКИХ ТРУДОВИХ ОБ’ЄДНАНЬ



Перспектива  вибору  майбутньої  професії  підвищує  у  вихованців
аграрних учнівських об’єднань мотивацію до активної участі в практичній та
дослідницькій  роботі  на  навчально-дослідній  земельній  ділянці  та  полях
учнівських  виробничих  бригад,  опановуютьтехнологію  вирощування
екологічно  чистої   сільськогосподарської  продукції  із  застосуванням
органічного землеробства. 

За 2016 рік інформація про роботу учнівських виробничих бригад та
аграрних  трудових  об’єднань  у  річних  звітах  областей  розкрита  на
достатньому рівні.  

У  загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладах  України
функціонує  1005  учнівських аграрних  об'єднань.  Такі  об'єднання  мають
різні  форми  трудової  діяльності  школярів:  виробничі  бригади,  учнівські
виробничі загони, ремонтні бригади тощо. 

За статистичними даними, в навчальних закладах  Вінницької області
функціонує  4  учнівських  виробничих  структурованих  бригади  (наявність
землі,  технічних  засобів  обробітку  ґрунту,  виробниче  навчання  протягом
календарного  року),  площа землі  у  постійному  користуванні  яких  складає
близько 9 га, 4 трактори застарілих моделей з 100% амортизацією, 2 сучасних
міні-тракторів,  4  комплекти  технічних  засобів  обробітку  ґрунту  в  таких
школах: Краснопільській СЗШ І-ІІІ ст. Гайсинського району, Войнашівській
Барського  району,   Гарячківській  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Крижопільського  району,
Вівсяницькій ЗОШ І-ІІІ ст. Козятинського району. 

Крім цього, в області функціонує 318 сезонних аграрних об’єднань та
ланок учнівської молоді, створених на  базі шкільних навчально-дослідних
земельних ділянках, з них: в сільських школах – 300, на  базі шкіл-інтернатів
–  9,  на  базі  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-натуралістичного
спрямування  –  9.   Понад  3.5  тис  юнаків  і  дівчат  працюють  у  ланках
овочівників, рослинників, садоводів, тваринників, ландшафтних дизайнерів,
які   обробляють близько  336,8 га землі, з них, площі орендованих земель
складають близько 50 га. 

Навчити молодь працювати на землі, готувати її до продуктивної праці
у  сільськогосподарському  виробництві  –  головна  мета  трудових  аграрних
об’єднань,  яких  в  Волинської  області  –  80.  Понад  3600  юнаків  і  дівчат
об’єднані  у  ланки  рослинників,  овочівників,  садоводів,  механізаторів
обробляють  273,08  га  землі,  випробовують  нові  сорти  провідних
сільськогосподарських  культур,  займаються  дослідницькою  діяльністю,
здобувають основи агротехнічних знань.

Учнівське  аграрне  об’єднання  «Колосок»  Заборольської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Луцького району налічує 120 учнів. За
об’єднанням  закріплено  3  га  орної  землі,  пришкільна  навчально-дослідна
земельна  ділянка,  квітники.  Трудове  об’єднання  «Колосок»,  що  діє  при
Доросинівській  загальноосвітній   школі   І-ІІІ  ступенів  Рожищенського
району, згуртувало 105 учнів 8-11 класів. Діти старанно обробляють 10,5 га
землі, займаються дослідницькою роботою. 



У  Дніпропетровській області працювало  45 учнівських виробничих
бригад (далі - УВБ) та аграрних трудових об'єднань за різними напрямками:
овочівники, ботаніки-рослинники, садівники, бджолярі, ремонтники та інші
та  46  гуртків  сільськогосподарського  напрямку  на  базі  профільних,
багатопрофільних  та  загальноосвітніх  закладах.  Активно  працюють  УВБ,
аграрно-трудові  об’єднання  у  Павлоградському,  Дніпровському,
Магдалинівському,  Царичанському  районах,  а  також  в  окремих  закладах
освіти Верхньодніпровського, Синельниківського, Томаківського районів.

Використовуються  і  інші  форми  трудового  виховання  (наприклад,
профільні  міні-школи  -  на  базі  Майської  СЗШ Синельниківського  району,
модель трудової школи - на базі КЗО “Жовтневий навчально-реабілітаційний
центр  з  поглибленим професійно-трудовим вихованням”.  В  Дніпровському
районі в 2016 році працювало 15 аграрних учнівських виробничих об’єднань,
з залученням учнів понад 300 чоловік.

Всього  у  Донецькій  області працює  19  трудових  об’єднань
сільськогосподарського  напряму.  Найкращим  прикладом  роботи  в
Мар’їнському районі Донецької області цього року є учнівські ланки юних
фермерів Острівської, Павлівської, Новоукраїнської та Катеринівської ЗОШ.
Ці  школи  тісно  співпрацюють  з  фермерським  господарством  «ЕЛВІКО-
Гігант» та «Мічурінське». Продовжує свою діяльність навчально-виробнича
бригада «Антей», яка працює в  Петрівській ЗОШ І – ІІІ ст. Волноваського
району. Кількість учнів в НВБ – 80, площа закріпленої землі -11,5 га. Зараз
члени  виробничої  бригади  дбайливо  доглядають  за  деревами і  отримують
добрі  врожаї  яблук,  вишень,  слив,  липового  цвіту,  шипшини,  терну.  На
присадибній  ділянці  біля  школи  учні  саджають  і  доглядають  городину:
картоплю,  цибулю,  кабачки,  огірки,  моркву,  квасолю,  помідори.  У
Покровському районі  в трьох загальноосвітніх школах, а саме в Піщанській,
Сергіївській,  Лисівській  ЗОШ  існує  виробничий  профіль.  В  цих  школах
ведеться курс виробничого навчання за спеціальністю «тракторист-машиніст
категорії А».

Відповідно  до  статистичних  даних  у  Житомирській  області при
закладах  освіти  діє  близько 65 трудових  об’єднань  сільськогосподарського
профілю, учнівських виробничих бригад, трудових об’єднань в яких задіяно
більше  805  учнів.  Найбільше  таких  об’єднань  в  Ємільчинському,
Андрушівському та Баранівському районах. В основному учнівські  аграрні
об'єднання  представлені  трудовими  загонами  сільськогосподарського
профілю, а також створені при шкільних лісництвах. Справжніх учнівських
аграрних бригад мало та більшість з них працює на здешевлення харчування
у власних навчальних закладах.

Вже  декілька  років  поспіль  цілеспрямована  та  результативна  робота
проводиться  в  Ягнятинській  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  де  зусиллями  педагогічного,
учнівського  та  батьківського  колективів  створена  виробнича  бригада
«Аграрне процвітання Житомирщини».

Кількість  учнівських  виробничих бригад  у  Закарпатській  області не
зазначено.  У Хустському районі  працювали 3 гуртки „Юні садівники” – 1



гурток  на  базі  Золотарівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  та  2  гуртки  на  базі
Нижньоселищенської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Юннати  гуртків  „Юні  садівники”
Н.Селищенської  ЗОШ І-ІІІ  ст. у  відділку плодово-ягідних культур  вивчали
способи формування крони плодових дерев.

У  Запорізькій  області цього  року  на  базі  загальноосвітніх  закладів
працювало 23 сезонних аграрних учнівських об’єднань, якими охоплено 478
учнів,  на  базі  позашкільних навчальних  закладів  еколого-натуралістичного
спрямування – 5, що на 10% більше ніж у минулому році.

Виходячи  зі  специфіки  природних  умов  нашої  місцевості  молодь
займалась вирощуванням польових (12 об'єднань), овочевих (6 об'єднань ) та
плодово – ягідних (5 об'єднань) культур.

Запорізький  обласний  центр  еколого  –натуралістичної  учнівської
молоді  протягом  року  вивчав  досвід  роботи  кращих  аграрних  учнівських
об’єднань  області.  Цього  року  кращим  було  учнівське  об’єднання  «Юні
аграрії»  Тернівської  ЗОШ  Вільнянського  району  та  «Калина»  Юрківської
ЗОШ Оріхівського району.

 Так  у  Івано-Франківській  області  працює  учнівська  виробнича
бригада  на  базі  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції
(МДЕС) (керівник – Шиян Г.Г., зав. зоолого-рослинницьким відділом). До її
складу  входять  40  вихованців  з  різних  гуртків:  «Юні  овочівники»,  «Юні
квітникарі», «Юні рослинники» та інші. 

Учнівська  виробнича  бригада  працює  на  навчально-дослідній
земельній ділянці МДЕС площею – 0,94га. 

Інформація  про  аграрні  об'єднання  і  учнівські  виробничі  бригади
відсутня у звіті Київській області .

У  Кіровоградській  області при  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних закладах області  діє  9 трудових об’єднань, в  яких працює 210
учнів.  Вони  працюють  на  полях  сільськогосподарських  підприємств,
займаються благоустроєм територій сіл та місцевих шкіл, ремонтом шкільних
приміщень.  Учнями  виробничих  бригад  проводяться  насаджування  дерев,
кущів,  розбивка  і  догляд  за  квітниками,  надається  допомога  державним
лісництвам.  Виробнича  бригада  при  Ганнівській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Долинського району. Вона займає площу: ботаніко-рослинницький відділ –
0,25  га  включає  польову  сівозміну  -  0,1  га,   овочеву  сівозміну  -  0,15  га,
плодовий сад з ягідником – 0,5 га, колекційна ділянка і ділянка систематики –
0,1 га. 

Інформація  про  аграрні  об'єднання  і  учнівські  виробничі  бригади
Луганської  області відсутня,  у  зв’язку  з  тим,  що   територія  області
знаходиться в зоні бойових дій.

У 2016 році продовжено моніторинг шкільних садів і станом на 1 січня
2017 року у Львівській області плодово-ягідні сади є у 230 загальноосвітніх
школах  та  позашкільних  навчальних  закладах  загальною  площею  понад
понад 150 га.

Одним з  кращих гуртків   Львівської  області  –  Бориславська  станція
юних  натуралістів –творче  об’єднання  “Юні  овочівники”.  Вихованці  мали



можливість розширити свої знання про ґрунт, його властивості та структуру,
особливості  обробітку  ґрунту  під  різні  с/г  культури,  види  сівозмін.  На
заняттях  гуртківці  знайомилися  із  зерновими,  зернобобовими,  овочевими,
плодоягідними, технічними та лікарськими культурами, вивчали  біологічні
особливості основних с/г культур, вирощуваних у своїй місцевості, виявляли
найбільш поширених шкідників,  знайомились із  ознаками захворювань с/г
культур та вивчали заходи боротьби із ними.

У Львівському ОЦЕНТУМ (на базі Пасіки-Зубрицької ЗОШ І-ІІІ
ст. Пустомитівського району) у 2016 р. працював гурток «Юні садівники», а
гуртківці практично доглядали понад 80 плодових дерев у шкільному саду:
навчалися  правильно  готувати  посадкові  ями  під  плодові  дерева  і  ягідні
чагарники, формувати крони, проводити щеплення, застосовувати екологічно
безпечні методи захисту саду. 

Інформація  про  аграрні  об'єднаня  і  учнівські  виробничі  бригади  в
Миколаївській області у звітних матеріалах відсутня.

Робота аграрних учнівських об’єднань Одеської області організована
в  закладах  Білгород-Дністровського,  Болградського,  Березівського,
Іванівського,  Овідіопольського,  Красноокнянського  районів,  а  також  на
Ізмаїльській та Ренійській міських станціях юних натуралістів (садівництво
та овочівництво).

Завдяки  ряду  організаційно-методичних  заходів,  вихованці  гуртків
Ізмаїльської  СЮН  беруть  активну  участь  в  цих  акціях  та  конкурсах
сільськогосподарського напряму. 

На протязі 2016 року на Ізмаїльській СЮН працював 1 гурток «Саду
мого дивосвіт», 2 гуртки «Юний фермер». Особливості дослідницької роботи
в гуртках аграрного напрямку відрізняються терміном отримання кінцевих
результатів. Залучені у садівництво учні в середньому шкільному віці (5-6 кл)
побачать  результати  своєї  праці  лише  будучи  старшокласниками.
Садівництво в цьому плані не зрівняти з овочівництвом чи квітникарством, де
одного вегетаційного періоду буде досить  для отримання результату, збору
врожаю. 

Усього  в  Полтавській  області в  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних закладах працює гуртків за напрямками: сільськогосподарський –
21 гурток (162 вихованці); 47 виробничих бригад, в яких працює 974 учні,
всього закріпленої землі 5,2 га.

У позашкільних навчальних закладах  області  працює:  14 – аграрних
учнівських об’єднання, які відвідують 224 учні. 

Учнівська  виробнича  бригада  «Бригантина»,  що  створена  на  базі
Великосорочинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  Миргородського  району
діє  протягом  30  років.  Не  одне  покоління  юннатів  отримали  навички
організації  та  проведення  дослідницької  роботи.  Робота  даної  УВБ
організовується  як  з  проведення  дослідницької,  природоохоронної  та
просвітницької  роботи.  Проведення  досліджень  на  тему:  «Вплив
загартування насіння помідорів на ріст і розвиток розсади», «Вирощування



картоплі  за  допомогою  вічок»,  «Вплив  внесення  попелу  на  врожайність
картоплі».

На  базі  Омельницького  навчально-виховного  комплексу  «ліцей-
інтернат-дошкільний  навчальний  заклад»  Кременчуцького  району
організована  і  працює  екологічно-виробнича  бригада  «Лунарія».  Бригада
складається з 30 учнів старших класів. Основне завдання бригади полягає в
нагромадженні,  систематизації,  використанні  екологічних  знань,  вихованні
любові до природи, бажанні берегти і примножувати її, у формуванні вмінь і
навичок працювати в сільському господарстві. Ці уміння учні набувають на
уроках та в позаурочній діяльності. Набуті знання члени виробничої бригади
всебічно  використовують  при  проведенні  дослідів  на  навчально-дослідних
ділянках  та  екологічній  стежині  (шкілці),  що  займає  площу  0,2га.  На
навчально-дослідній  земельній  ділянці  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  працює   гурток  «Юні
рослинники».

На Рівненщині діє 116 аграрних трудових об’єднань учнівської молоді,
в яких працює 3620 учні. 

Члени  учнівської  виробничої  бригади  „Джерело”  Дюксинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Костопільського  району  віддають
перевагу  вирощуванню  зернових  та  технічних  культур. Робота  в  саду
учнівського трудового загіну „Симиренки” Семидубського аграрного ліцею-
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Дубенського  району  дає  можливість
формувати у школярів наукове мислення, навички самостійно засвоювати і
критично  аналізувати  нові  факти  у  садівничій  справі,  багато  зусиль  вони
прикладають догляду за садом у шкільному саду Дружба.

Члени учнівської  виробничої бригади „Щедрі дари ниви” Берегівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Млинівського  району на  навчально-
дослідній  земельній  ділянці  вирощують  овочеві  культури,  досліджують
вплив мінерального живлення на їх врожай.

Усього таких об’єднань у Сумській області у 2016 році працювало 88,
трудовою діяльністю в них було охоплено 1845 учнів і вихованців. На базі
Ямпільскої районної станції юних натуралістів працювало навчально-виховне
аграрне об’єднання «Юний господар»,  головною метою діяльності  якого є
виховання  у  дітей  свідомого  ставлення  до  праці,  формування  творчої
працьовитої  особистості.  До  складу  навчально-виховного  аграрного
об’єднання «Юний  господар»  входять  клуб  «Аграрник»;  виробничі  ланки
«Зеленбуд», «Юний фермер», «Юний аптекар», «Юний птахівник».

Члени  клубу  «Аграрник»  спеціалізуються  на  вирощуванні  овочів,
саджанців плодово-ягідних культур, грибів;  члени виробничої ланки «Юний
фермер»  −  вирощування  свиней  в’єтнамської  породи,  кролів,  свійської  та
декоративної птиці, бджільництво; члени виробничої ланки «Юний аптекар»
−  вирощування  та  реалізація  лікарських,  пряно-ароматичних  та  рідкісних
культур, створення бази садивного та насіннєвого матеріалу цілющих рослин-
радіопротекторів;  члени  виробничої  ланки  «Зеленбуд»  −  озеленення
територій  організацій,  підприємств,  установ,  офісів,  приватних  садиб;



вирощування  та  реалізація  розсади  квітково-декоративних  культур;
розроблення  проектів  озеленення;  члени  виробничої  ланки  «Юний
птахівник» − вирощування та реалізація населенню продукції птахівництва,
зокрема перепелівництва (молодняка перепелів, перепелиних яєць, тушок). 

У  Тернопільській  області учнівські  навчально-виробничі  бригади
(УВБ)  –  це  форма  зв’язку  школи  з  виробництвом,  в  якій  забезпечується
поєднання навчання з продуктивною працею і одержання учнями необхідної
виробничої  підготовки.  В  області  функціонує  12  трудових
сільськогосподарських  об’єднань,  які  обробляють   близько  36  га  землі  і
працюють  за  такими  напрямками:   рослинники  -  4  (Бережанський,
Збаразький,  Чортківський,  Бучацький,  Зборівський райони);  овочівники -  2
(Борщівський,  Заліщицький  райони);  садівництво  –  3  Бережанський,
Заліщицький, Кременецький райони), лісництво - 2 (Зборівський, Шумський
райони),  трудове  об’єднання  «Органік»  Тернопільського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Серед  кращих  слід  відзначити  учнівську  виробничу  бригаду
Потуторської ЗОШ І-ІІІ ст. Бережанського району. Трудове виховання учнів
під час проведення занять в учнівській виробничій бригаді – одна з основних
складових у формуванні особистості . Це процес залучення старшокласників
до  різноманітних  видів  праці.  Працюючи  поряд  з  дорослими  учні
залучаються  до  життя  суспільства,  набувають  життєвого  досвіду,  досвіду
спілкування  у  виробничій  сфері,  вирощують  продукцію власними руками,
відчувають свою значимість, з’являється впевненість у собі. 

Робота бригади функціонувала у співпраці з українсько-швейцарським
товариством «Жива земля-Потутори». Пріоритетним напрямом роботи даного
товариства є вирощування сільськогосподарських рослин без використання
мінеральних добрив, гербіцидів. Технологія біоземлеробства зацікавила учнів
місцевої  школи  і  уже  протягом  5  років  навчально-виробнича  учнівська
бригада тісно співпрацює з товариством.

Інформація  про  аграрні  об'єднання  і  учнівські  виробничі  бригади
Харківської області відсутня.

За даними статистичних звітів з районів у 2016 році в Херсонській
області діяла 31 учнівська виробнича бригада, у які залучено 2189 учнів. На
належному рівні налагоджена робота з даного напрямку у Голопристанському
районі. 

У 2016 році тут нараховується 27 трудових об’єднань (по 1 в кожній
школі), у них - 2139 учнів старших і середніх класів. 177 учнів працювали на
полях фермерів, ними зібрано 97,8 т овочевих культур та ягід, просапано – 84
га  сільськогосподарських  культур,  перевантажено  на  току  –  520  тонн
зернових культур, 120 т кавунів та динь, 161 т баштанних культур, доглянуто
0,6 га горіхового саду. 

Учні  шкіл району впорядковували шкільні  подвір’я,  доглядали Алеї
Слави, могили загиблих воїнів, надавали допомогу ветеранам війни та праці,
одиноким людям похилого віку. 



2 трудових аграрних об’єднання працюють на базі Кіровської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Бериславського району. 

100 учнів займаються вирощуванням, прополкою та збором овочевих,
технічних  культур  на  пришкільній  навчально-дослідній  земельній  ділянці
загальною площею 133 га. 

Нових  аграрних  учнівських  об’єднань  у  Черкаській  області не
створено. На  базі  Чапаєвської  загальноосвітньої  школи  Золотоніського
району  працює  протягом  багатьох  років  трудове  об’єднання  «Ровесник».
Роботу свою об’єднання проводить з 1 по 15 червня з 8-00 до 14-30 годин.
Учнів харчують за рахунок спонсорів. Працюють 6 ланок: 2 – квітникарів 5-7
кл.,  і  9-10 кл;  ремонтна ланка -  9-10 кл.,  ланка по благоустрою шкільного
подвір’я, ланка по ремонту класних кімнат, ланка юних бібліотекарів.

31  трудове  об’єднання,  в  яких  об’єднано  1725  учнів,  діють  при
загальноосвітніх школах в Чорнобаївському районі; вони працюють: на полях
сільськогосподарських підприємств, на благоустрій території сіл та місцевих
шкіл, по ремонту шкільних приміщень.

У  Чернівецькій області працювало 29 учнівських аграрних трудових
об’єднань,  в  яких  було  задіяно  477  учнів.  Дані  об’єднання  працювали  в
загальноосвітніх  навчальних  закладах  Новоселицького,  Заставнівського,
Герцаївського  районів  та м. Чернівців. 

Серед кращих учнівських трудових об’єднань області, вже другий рік
поспіль, є трудові об’єднання Горошовецького НВК та Шубранецької ЗОШ
Заставнівського  району.  Вихованці  цих  об’єднань  декілька  років  поспіль
представляли  Чернівецьку  область  на   всеукраїнських  зльотах  учнівських
виробничих  бригад,  аграрних  трудових  об’єднань  загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних  закладів, на яких займали призові місця. 

Характерним  прикладом  співпраці  учнівського  аграрного  трудового
об’єднання  і  аграрного господарства  є  робота  учнів  Репужинецького НВК
Заставнівського  району.  В  цьому  році  це  об’єднання  (учні  6-11  класів)
обробляли3  га  цукрового  буряка,  1  га  кормового  буряка  в  агрофірмі
«Україна». Завдяки праці учнів шкільна їдальня отримала 500 кг цукру, 2 т
картоплі, 0,5 т столового буряка, 0,3 т моркви. Крім того, учні заробили 1,4 т
зерна  пшениці,  яке  було  реалізоване,  а  кошти  направлені  для  придбання
спортінвентаря. Під час проведення польових робіт учням було організовано
безкоштовне гаряче харчування.

У  навчальних  закладах  Чернігівської  області працювали  учнівські
аграрні трудові об’єднання. 

Члени учнівського аграрного трудового об’єднання Дягівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів  Менської  районної  ради.  Учні  проводили   практичні  роботи  на
навчально-дослідній  ділянці  школи  та  в  фермерському  господарстві
«Бутенко»,  де  детально  знайомилися  з  організацією  господарства,  брали
участь у суспільно-корисній роботі на його полях. Учні заклали та провели 2
досліди:  «Добір  сортів  коренеплідних  овочевих  культур  для  присадибних
ділянок», «Вивчення та підбір малопоширених овочевих культур. Протягом
літа  юні  овочівники  вели  фенологічні  спостереження,   розпушували



міжряддя, прополювали, поливали, боролися із шкідниками та  хворобами,
зібрали  та  обліковували  урожай.  Результати  дослідницької  роботи   були
представлені під час  свята «Осінній ярмарок».   

Члени  учнівського  аграрного  трудового  об’єднання   «Ромашка»
Ільмівської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  Городянської  районної  ради   приймають
активну участь у практичній, дослідницькій та суспільно корисній роботі на
навчально-дослідній  земельній  ділянці  школи.  Учні  вивчили   біологічні
особливості  і  агротехніку вирощування однорічних квіткових рослин,  вели
фенологічні спостереження, прокалібрували  насіння квітів та зробили обмін
посівним  матеріалом,  протягом  літа  постійно  проводили   догляд  за
дослідними культурами.  

VІ. АНАЛІЗ РОБОТИ УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ
За  звітними  даними,  у  2016  році,  в  Україні  працювало  513

учнівських лісництв (в 2015 році – 494) та 76 ланки юних лісівників.
Найбільше лісництв організовано  в  таких областях:  Львівській  –  55;

Вінницькій – 42; Волинській – 42; Хмельницькій – 38; Кіровоградській – 37;
Закарпатській – 25; Житомирській – 30; Рівненській – 25;Чернівецькій – 29.

У Вінницікій області працювало 42 учнівських лісництва, 12 ланок, 15
шкіл області активно співпрацюють з лісництвами.

У  порівнянні  з  минулим  роком  кількість  учнівських  лісництв
зменшилась з 45 до 42. Варто відзначити, що окремі лісництва розпалися, а
на місці них створено нові. Проте в порівнянні з минулим роком збільшилася
співпраця шкіл з лісництвами. 

Кращими  учнівськими  лісництвами  закладів  освіти  області,  є:
«Паросток» Крижопільської СЗШ І-ІІІ ст. № 2, «Діброва» Будянської ЗОШ І-
ІІІ  ст.  Тростянецького  району, «Юні  друзі  лісу»  Сумівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Бершадського району, «Паросток» Гайсинської СЗШ І-ІІІ ст. № 4, «Екодім»
НВК:  ЗШ І-ІІІ  ст. –  гімназії  № 6 Вінницької  міської  ради,  «Лісова варта»
Зведенівської  СЗШ  І-ІІІ  ст.  Шаргородського  району,  «Паросток»
Червоногребельської  СЗШ І-ІІІ  ст. Чечельницького  району, «Зелений світ»
Грижинецької ЗШ І-ІІ ст. Тиврівського району, «Екосвіт» Гальжбіївської ЗОШ
І-ІІІ  ст. Ямпільського  району, «Зелений  гомін»  Кирнасівської  СЗШ І-ІІ  ст.
Тульчинського району «Джерело здоров’я». 

Учнями Кирнасівської ЗОШ І-ІІ ст. Тульчинського району зібрано 162
кг жолудів, 7 кг насіння акації білої, висаджено 420 штук саджанців сосни
кримської та ялини звичайної, виготовлено 45 годівничок, 50 шпаківень.

Юними  лісівниками  Білківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Іллінецького  району
висаджено: 320 лип, 210 дубів, 100 каштанів, 50 ялин, 50 сосен.

Юні  лісівники  області  проводили  пропагандистську  роботу  на
екологічну тематику серед населення та школярів молодшого шкільного віку.
Вони підготували та провели «День птахів», тиждень лісу.

Учнями ЗОШ І-ІІ ст. с.  Грижинці,  під керівництвом учителя біології,
керівника гуртка  Гніванської  міської  СЮН «Юні  лісівники»,  Поворознюка
В.В.,  в  ході  проведення  акції  «Майбутнє  лісу  в  наших  руках»  у



Селищанському розсаднику було підготовлено до висадки 10 тисяч саджанців
модрини, в урочищі Сутисківська та Гніванська дачі було висаджено 10 тисяч
саджанців модрини.

 Під час операції «Жолудь» було зібрано 1300 кілограмів жолудя дуба
черешчатого, для підгодівлі косуль було заготовлено 85 віників гіллячкового
корму.

У  Волинській  області  нараховується  42  учнівські  лісництва,  що
охоплюють близько 1500 школярів. 

На базах окремих лісогосподарських підприємств обладнано кабінети
шкільних  лісництв  з  метою  створення  оптимальних  умов  для  проведення
навчальних  та  практичних  занять  з  лісового  господарства,  організації
дослідницької роботи, здійснення допрофесійної підготовки юних лісівників,
залучення їх до участі у Всеукраїнських конкурсах та операціях.

Члени учнівських лісництв активні учасники трудових акцій, операцій,
зокрема: «Посади дерево», «Зелений паросток майбутнього, «Чиста Україна –
чиста  Земля»,  «Мурашка»,  «Шпаківня»,  «Добра  зима»,  «Зелена  аптека»,
«Жолудь», «Ліси для нащадків» та ін. Під час їх проведення члени учнівських
лісництв здійснюють насадження  дерев на нових площах, закладають шкілки,
огороджують  та  розселяють  мурашники,  збирають  насіння  дерев,
заготовляють  корми  для  підгодівлі  тварин  взимку,  збирають  лікарську
сировину,  виготовляють  та  розвішують  годівнички,  шпаківні,  дуплянки,
проводять патрулювання у пожежонебезпечний період, просвітницьку роботу
серед ровесників, громадськості села.

За  2016  рік  вихованцями  посаджено  7,4  га  лісу, зібрано  8  кг  насіння
ясена, 100 кг – жолудів.

У  Дніпропетровській області працювало 11 шкільних лісництв, де
отримували  знання  по  основам  лісознавства  і  навчались  сучасним
технологіям вирощування лісових культур понад 650 учнів.

Всі  шкільні  лісництва  мають  необхідну  документацію:  договір  про
співробітництво  з  державними  лісгоспами,  план  роботи,  щоденники
дослідницької роботи з лісництва. Площа закріплених земельних ділянок за
учнівськими лісництвами – 165га. 

У  цьому  році  серед  кращих  учнівське  лісництво  “Варта  лісу”,  яке
створене  на  базі  КЗ  “Середня  загальноосвітня  школи  №  25”  Кам'янської
міської  ради в 1999 році.  В Дніпровському районі працюють Кіровське та
Любимівське  учнівські  лісництва,  де  навчаються  і  працюють  120  учнів.
Члени учнівських лісництв - активні учасники Всеукраїнських конкурсів та
акцій  “Ліси  для  нащадків”,  “Майбутнє  лісу  в  твоїх  руках”,  “Годівничка”,
“Збережи ялинку”.

Чимало добрих справ на рахунку учнівських лісництв району. 
Так, у 2016 році вони посадили разом з працівниками лісництва сосни

звичайної 2 тис. шт.,  акації 2,8 тис. шт.,  висіяли жолудів у кількості  10 кг.
Також обгородили  10  мурашників  і  виготовили  8  шпаківень.  На  території
природного заповідника “Дніпровсько-Орільський” висаджено 200 шт. сосни
звичайної.



Завдяки  сприянню  обласного  управління  лісового  та  мисливського
господарства зараз на підконтрольній території Донецької області працює 3
шкільних  лісництва.  На  01.01.2017  року  укладені  договори  з  трьома
загальноосвітніми  закладами  про  сумісну  роботу  з  державними
підприємствами лісового господарства.

На стадії відродження знаходиться зараз шкільне лісництво «Дубочок»
Стародубівської ЗОШ І-ІІІ ст. Першотравневого р-ну.

У зв’язку з подіями, пов’язаними з антитерористичною операцією на
Донеччині, співробітництво загальноосвітніх закладів з іншими лісництвами
Донецької області тимчасово призупинено.

У  Благодатненській  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  працює  шкільне  учнівське
лісництво  «Лісовички».  До  лав  юних  лісівників  ввійшли  учні  5-9  класів
закладу  освіти  під  керівництвом досвідченого  наставника Семенчука  О.В.
Робота  ведеться  у  відповідності  до  Положення  про  учнівське  лісництво
загальноосвітніх  та  позашкільних  навчально-виховних  закладів.  Між  ДП
“Великоанадольський лісгосп” та Благодатненською ЗОШ І-ІІ ступенів була
укладена угода відповідно до якої за шкільним лісництвом закріплена ділянка
лісу  для  проведення  практичних  занять,  експериментально-дослідницької
роботи,  збирання  насіння  порід  дерев  і  чагарників  та  трав’яної  (чайної)
сировини, охорони, захисту та благоустрою лісу.

Продовжують роботу учні шкільного лісництва на базі Ярівської ЗОШ
Лиманського р-ну. Шкільне лісництво має назву «Мурашка». Складається з
35 учнів: 5-11 класів (керівник Наконечна Г.В.) 

Юні лісівники збирають насіння дуба для Дробишевського лісництва,
посіяли  червоний  дуб  в  дендропарку  Дробишевського  лісництва,  збирали
шишки  сосни. В грудні місяці проводили акцію «Годівничка» - підгодівля
птахів  і  вивчення  їх  поведінки  (виготовлено  8  годівничок),  в  березні  -
«Пташиний будиночок» в ході якої виготовляли та  розвішували  шпаківні  в
Дробишевському лісництві  (25 шт.).

Також  протягом  року  учні  виготовляли  листівки  з  протипожежної
безпеки  в  лісі,  захист  первоцвітів,  захист  новорічних  ялинок  з  метою
знайомства  населення  з  екологічними  проблемами,  проводили  екскурсії
екологічними  стежками  «Лісова  палітра»  (на  базі  НПП  «Святі  Гори»),  до
розсадника Святогірського лісництва. 

Житомирський обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді координує роботу 30 шкільних лісництв та 25 гуртків юних
лісівників,  які  на  сьогодні  стали  однією  з  важливих  форм  організації
трудового навчання і виховання школярів області.

У 2016 році юні лісівники Житомирщини активно працювали з метою
примноження, відтворення та збереження лісових ресурсів. Школярі області
доглядають понад 8 тис. га лісу закріпленого за шкільними лісництвами.

Члени шкільних лісництв  опановують  ази  лісівничої  справи,  вчаться
застосовувати  набуті  знання  на  практиці.  В  лісгоспах  вони  є  активними
учасниками всіх добрих справ. Щорічно висаджують ліс на площі понад 220
га,  проводять  догляд  за  лісовими  культурами  на  площі  близько 50  га.  На



закріплених  територіях  вони  доглядають  за  мурашниками,  підгодовують
тварин взимку, щорічно виготовляють та розвішують біля 4 тис. синичників
та шпаківень. 

Заслуговує  на  увагу  робота  шкільного  лісництва  «Паросток»
Баранівської  гімназії,  яке   було  створене  у  2001  році   і  працює  на  базі
Державного  підприємства  «Баранівське  лісомисливське  господарство».  За
шкільним лісництвом закріплено 174 га лісу і 0,2 га лісородсадника.

На  Закарпатті  активно працює 25 учнівських лісництв та учнівських
об’єднань.

Монастирецьке  шкільне  лісництво  (охоплено  65  учнів,  керівник  –
Горват Н.О.) площею 3 г, 1 обхід, 0,02 га розсадника. У гуртку займається  18
учнів 9-х класів. 

На заняттях використовуються різні форми та методи роботи. Заняття
проводяться з використанням ігор, конкурсів, вікторин; проводяться екскурсії
та  практичні  заняття.  Наявність у школі  комп’ютерів дозволяє  на заняттях
використати  багато  наочності:  презентації,  слайди,  відеофільми  про
рослинний та тваринний світ краю. 

Протягом  2013-2016  років  гуртківці  проводять  дослідження  грибів-
паразитів  деревних  та  кущових  порід;  з  2013  року  проводять  дослід
„Виявлення та паспортизація рідкісних рослин Монастирецького лісництва”
Під час останніх досліджень ними було виявлено 3 рослини лілії лісової та 8
рослин відкасника татаролистого. З 2015 р. досліджувались види лишайників
та їх поширення у різних частинах села та лісництва: „Визначення чистоти
повітря методом ліхеноіндикації”.

У Запорізькій області функціонує 16 учнівських об’єднань, що мають
напрямок  –  лісознавство.  Юні  лісознавці  області  брали  участь  в
моніторингових  спостереженнях  та  дослідженнях,  в  конкурсах  наукових
турів МАН. В 2016 році підготовлені такі роботи: «Чисельність та видовий
склад  лисиць  Старо-Бердянського  лісництва»;  «Пристосування  вовка
зичайного до різних ландшафтів Запорізького краю», «Зменшення кількості
байрачних лісів», «Викоритання лісових ресурсів копитними» 

Члени учнівських лісництв щороку проводять: збір плодів та насіння
лісових  порід;  охороняють  тварин  та  підгодовують  їх  взимку, моніторять
видовий  склад  птахів,  збирають  ягоди  та  грибів,  розвішують  птахівниць
навесні, годівниць взимку.

В Івано-Франківській області на даний час наявними є 28 учнівських
лісництв. Упродовж  2015-2016 н. р. для членів учнівських лісництв району
було  проведено  екскурсії  в  природний  заповідник  „Горгани”,  Карпатський
національний парк, дендропарк Високогірний. Юні лісівники були активними
учасниками таких  акцій:  „Добрі  послуги  пернатим”,  „Живи,  ялинко!”,  ”За
чисте довкілля”,  походу „Біощит”; операцій „Годівничка”,  „Зелена аптека”,
„Ялинка”,  „Первоцвіт”,  „Джерело”,  „Лелека”,  „Мурашка”;  виготовили
агітлистівки  із  збереження  хвойних  насаджень  та  первоцвітів;  проводили
еколого-просвітницьку роботу з охорони лісів серед молоді; брали участь у
тематичних зустрічах з фахівцями держлісгоспів та заповідників.  



Заслуговує  на  увагу  робота  Чорноославського,  Пнівського  та
Ланчинського учнівських лісництв. 

Упродовж  року  вихованцями  Пнівського  учнівського  лісництва
проведено ряд заходів: зібрано: 40 кг жолудів дуба звичайного, 50 кг каштану
кінського,  45  кг  насіння  бука  звичайного;  доглянуто  розсадник  деревно-
чагарникових порід на площі 3,0 га, проведено догляд за саджанцями дуба
червоного в розсаднику; висіяно: 4 кг насіння клена-явора; 5 кг насіння бука
звичайного;  прополено  сіянці  у  розсаднику площею 0,15  га.  та  на  шкілці
площею  0,02  га;  висаджено:  30  саджанців  модрини  європейської;  20
саджанців бука звичайного; 15 саджанців дуба скельного; 25 саджанців туї;
35 кущів самшиту; насаджено 30 модрин в урочищі „Ділок”; зібрано: 2 кг
насіння листяних порід; 5 кг лікарської сировини; заготовлено 500 кг сіна для
диких тварин, 120 шт. кормових віників; розчищено 1 струмок та 2 джерела.

У Київській області 8 учнівських лісництв, з них 4 – у Фастівському
районі. У 2016 р. вихованці учнівських лісництв мали змогу під керівництвом
фахівців  Фастівського  лісництва  попрацювати  над  визначенням  ступеня
враження дослідних ділянок зимовим п’ядуном застосовуючи пастки перед
початком  льоту  метеликів,  який  проводиться  відповідно  до  Наказу  від
22.10.2015 року № 57 АГ «Про детальний облік  листогризучих  шкідників
дубових  насаджень»  (фенологічні  спостереження).  З  вересня  2016  року
Фастівське  лісництво  проводить  лісопатологічні  обстеження  стиглих
насаджень хвойних порід  на виявлення комах-шкідників  на площі 500 га. 

Вихованці  учнівських  лісництв  є  активними  учасниками  та
переможцями  районних, обласних етапів Всеукраїнських акцій та конкурсів,
фестивалях,  виготовили  буклетів  «Вони  потребують  твоєї  допомоги!»;
посвята в юні лісівники ; проведення сільськогосподарських робіт на своїй
ділянці (прополка) на території  лісництва.

У  Кіровоградській  області функціонує  37  шкільних  лісництв,  де
навчається близько 910 учнів.

Заслуговує  на  увагу  робота  Компаніївського  учнівського  лісництва
«Зелена  планета»  при  Компаніївській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Лісництво
організоване з числа учнів 5-9 класів. Юні лісівники є активними учасниками
природничо-екологічних конкурсів, акцій, операцій: «Парки легені міст і сіл»,
«Посади  дерево»,  «Алея  випускників»,  «До  чистих  джерел»,  «Галерея
кімнатних  рослин»,  «Збережемо  первоцвіти»,  «Юннатівський  зеленбуд»,
«Зоологічна галерея», «Птах року», «День зустрічі птахів»,  «Здай макулатуру
–  збережи  ліс!»,  «Не  плач,  берізонько!»,  «В  об’єктиві  натураліста»,
«Блакитним рікам – чисті береги!»,  «Парад квітів біля школи», «Майбутнє
лісу в твоїх руках», «Мурашник», «Стоп – радон», «Збережи ліс від пожеж»,
«Зелений  офіс»,  «Ліс  єднає  покоління»,  «Хризантема  –  королева  осені»,
«Година без світла – заради майбутнього», «Збір відпрацьованих батарейок та
люмінесцентних  ламп»,  «Вчимося  досліджувати  та  охороняти  природу»
тощо.

На  сьогодні  в  області  працює 55  учнівських  лісництв  та  ланок,  за
якими закріплено понад 3000 га лісових насаджень держлісфонду, завданням



яких  є  формування  покоління  з  новим  світоглядом,  високим  рівнем
екологічних знань та свідомим вибором професії. 

У Луганській області засновано два шкільних лісництва на базі ЗОШ
№ 19, та на базі НСШ № 7 «Сосенка» міста Сєверодонецька , якими охоплені
учні  5-11  класів.За  звітний  період  лісівники  приймали  участь  в  операції
«Жолудь» зборі насіння дерев та чагарників, весняній акції «Майбутнє лісу у
твоїх руках». Закріплено дві ділянки лісових масивів 1,2 га, на якій вже росте
молодий  ліс.  Проведено  дослідницька  робота  на  тему  спостереження  за
висадженими  саджанцями  молодої  сосни.  Крім  того  взяли  участь  у
природоохоронних  акціях  «Парад  квітів  біля  школи»,  «Зелена  фортеця»,
«Майбутнє  лісу  у  твоїх  руках»,  «День  Довкілля»,  «Первоцвіт»,  «Ліси  для
нащадків», «Озеленення території школи», «Конкурс екологічного плакату»,
«Новорічна композиція», «Краса врятує світ».

На  сьогодні  у  Львівській  області працює  55  учнівських  лісництв  та
ланок, за якими закріплено понад 3000 га лісових насаджень держлісфонду,
завданням яких є формування покоління з новим світоглядом, високим рівнем
екологічних знань та свідомим вибором професії. 

Члени учнівських лісництв є активними учасниками трудових акцій та
операцій, зокрема: «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Місячник лісу і саду»,
«Ліси для нащадків», «Посади дерево», «Зелений паросток майбутнього». 

У рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» юннати Львівщини спільно
із  працівниками лісових господарств висадили понад 8 тис.  шт. саджанців
основних  лісових  порід  (дуб  звичайний,  ялиця  біла,  сосна  звичайна,  бук
лісовий, вільха чорна); висіяли лісове насіння на площі 3 га; ліквідували 46
стихійних  сміттєзвалищ  на  території  лісового  фонду;  прибрали  та
упорядкували 68 пунктів відпочинку.  Юні лісівники, взявши участь в акції
«Годівничка», виготовили понад 1500  годівниць для зимуючих птахів, а у
весняний період розвісили понад 1700 штучних гніздівель для птахів. 

У Миколаївській  області  налічується  10  учнівських  лісництв. Члени
учнівських  лісництв  є  активними  учасниками  природоохоронної  акції
«Первоцвіти  просять  захисту».  Вони  щорічно  проводять  роз’яснювальну
роботу  серед  населення  та  учнів  шкіл  про  збереження  та  відтворення
первоцвітів, занесених до Червоної книги України, вивчають та охороняють
ранньоквітучі рослини. 

Значне  місце  в  роботі  об'єднання  юних  лісивників  займає  практична
робота.  Щорічно  юннати  міськСЮН  навесні  висаджують  хвойні,
широколисті та плодові дерева, примножують видовий склад лісу. Так у 2015
році  юннати  висадили  в  Балабанівському  лісництві  120  саджанців  лісової
яблуні,  понад  3000  саджанців  сосни  кримської,  яку  висаджували  за
спеціальною технологією, застосовуючи меч-лопату.

Восени  вихованці  гуртків  міськСЮН  беруть  участь  в  прибирані
території  Балабанівського  лісництва  від  сміття  і  сухосто  та  збирають  і
передають Миколаївському лісництву плоди каштанів і жолудів.

Вихованці  гуртків  міськСЮН  є  учасниками  Всеукраїнських  акцій
«Майбутнє  лісу  в  твоїх  руках»,  «Ліси  –  нащадкам»,  «Юннатівський



зеленбуд»; беруть участь в міських екологічних читаннях  на базі бібліотеки
ім. М.Л.Крапивницького; випускають і розповсюджують в школах і дитячих
садках тематичні листівки «Збережемо ліси Миколаївщини».

В  Одеській  області організована  робота  11  учнівських  лісництв:  
в  м.  Чорноморськ  (на  базі  Великодолинського  лісництва  Овідіопольського
району),  Ананьївському,  Балтському,  Березівському,  Кодимському,
Окнянському  (на  базі  Подільського  лісництва),  Захарівському
Любашівському,  Овідіопольському,  Савранському  та  Саратському  районах
Одеської області.

На базі Подільської та Ізмаїльської міських станцій юних натуралістів,
Петрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Білгород-Дністровського
району  працюють  гуртки  «Юні  лісівники-дендрологи».  Учні  допомагають
лісництвам доглядати  за  саджанцями,  збирати  насіннєвий матеріал,  беруть
участь у природоохоронних акціях «Ліси для нащадків», «Посади дерево» та
інших. 

Учні  плідно  працюють  та  допомагають  лісництвам  згідно  їх
профільності.  Так,  для  збору  насіннєвого  матеріалу,  заготівлі  лікарської
сировини, фенологічних спостережень у лісі залучаються вихованці лісництв
Ананьївського,  Березівського,  Окнянського,  Подільського,  Кодимського
районів.

Школярі  учнівських  лісництв  Овідіопольського,  Савранського  та
Захар’ївського районів спеціалізуються на вирощуванні саджанців дерев та
кущів  у  розплідниках  або  теплицях,  насаджують  та  доглядають  молоді
дерева.

У  значній  природоохоронній  роботі  задіяні  вихованці  учнівських
лісництв Балтського, Березівського, Окнянського та Любашівського районів.
Учні залучені до охорони та підгодівлі взимку птахів, розселення і охорони
мурашників, виявлення і збереження рідкісних видів рослин і тварин, догляду
за пам'ятками природи, територіями, що мають природоохоронний статус.

У  Полтавській  області налічується 14  шкільних  лісництв. У
позашкільних навчальних закладах області  працюють 4  гуртків  лісівників-
дендрологів, які відвідують  62 вихованців:

Гурток «Юні лісівники» працює на базі філії Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді у Полтавському районі.
Навчально-виховна робота в гуртку спрямована на формування екологічної
культури,  національної  свідомості,  розвитку  творчої  активності  дітей.
Вихованці  –  активні  учасники  масових  натуралістичних  заходів,  робота  в
гуртках проводиться з урахуванням нахилів дітей, їх вікових особливостей. В
роботі керівник використовує різні форми і методи: ігри, конференції, круглі
столи, екскурсії. У своїй роботі під час проведення виховних заходів, занять
гуртка, керівник гуртка  використовує матеріали посібника «Зелений пакет». 

На  заняттях  діти  вивчають  календарні  свята  та  обряди  українців,
рослинні  та  тваринні  символи  України,  українські  міфи  та  легенди  про
рослинний та тваринний світ, проводяться народні ігри та розваги, екскурсії
до лісу.



Вихованці гуртка беруть активну участь у суспільно-корисній роботі,
тісно співпрацюють з Чалівським лісництвом. У 2016 році вихованцями біля
школи  посаджено  6  лип,  20  саджанців  ялівцю,  висаджено  у  лісі  120
саджанців  сосни  звичайної,  доповнено  сосною  звичайною  2  га  лісу.
Доглядали  за культурами лісорозсадника на площі 0,5 га. Заготовили насіння
жолудів  –  130кг,  липи  серцелистої  –  1  кг.  Насіння  кельрейтерії,  дуба
ліванського,  глоду  чорного  і  м’якого,  кизилу  (в  невеликій  кількості).
Очистили  ліс  від  сушняку  на  площі  1  га.  Виготовили  12  шпаківень,  15
годівничок для птахів. Огородили  6 гнізд мурашок, прочистили 4 мурашники
для освітлення гнізд.

На замовлення Чалівського лісництва юними лісівниками  проведені
дослідження:  «Вплив  на  схожість  замочування  насіння  сосни   у  розчині
перманганату калію перед висіванням»; «Вплив глибини висівання насіння
сосни звичайної на схожість»; «Живцювання туї, ялини, верби декоративної,
ялівцю»;  «Вплив  строків  сівби  на  схожість  липи серцелистої»;  «Вивчення
видового складу жуків на території Чалівського лісництва».

Учні  Великосорочинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Миргородського району є членами шкільного лісництва, до роботи в якому
залучені учні 8-9 класів. 

Шкільне лісництво працює на спеціально закріпленій за ним території
лісу. Площа лісництва поділена на ділянки (обходи). Гоголівське лісництво
забезпечує закріплену за учнівським лісництвом ділянку та інші виробничі
об’єкти необхідними матеріалами, інвентарем, машинами, знаряддям праці,
забезпечує підвезення учнів від місця проживання до місця роботи і назад.

За  всі  роки роботи учнівського лісництва кращим членам видаються
характеристики-рекомендації  для  вступу  на  навчання  у  лісові  навчальні
заклади.  Ці  характеристики-рекомендації  затверджуються  керівництвом
школи і лісгоспу.

У  Рівненській  області функціонує  25 учнівських  лісництв  та
гуртків ,,Юні лісівники”. Кращими в області є: лісництво ,,Діброва” на базі
Вовковиївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Демидівського
(керівник  Чадник  Л.І.),  Висоцьке  Дубровицького (керівник  Ганько  Н.В.),
Оженинське  шкільне  лісництво  „Вікова  діброва”  Острозького  (керівник
Сорочук С.І.),  Клесівське Сарненського (керівник Войко Т. В.),  Соснівське
Березнівського (керівник Ворожбит  Г.А.),  учнівське лісництво „Паросток”
Рокитнівського навчально-виховного комплексу „Школа І-ІІІ ступенів - ліцей”
(керівник  Лесковець  І.  М.)  районів  та  лісництво  комунального  закладу
„Станція юних натуралістів” Радивилівської районної ради  (керівник Шуст
В.В.).

Активні  учасники  обласних,  всеукраїнських  конкурсів  та  трудових
акцій.  Займаючись  дослідницькою  роботою,  члени   учнівських  лісництв
досягли   високих   результатів.  Провели  дослідження   на  тему:  «Роль
живцювання в  озелененні цінних порід дерев і кущів»; «Приріст  кореневої
шийки і висоти туї кулевидної, туї пірамідальної, самшиту» та інші.



У Сумській області працює 19 учнівських лісництв та 15 ланок юних
лісівників, до роботи в яких було залучено 785 учнів. За ними закріплено 621
га лісових і лісопаркових насаджень. 

Упродовж  року  членами  учнівських  лісництв  проводилася  робота  з
догляду  за  лісокультурами,  збору  насіння  та  заготівлі  лікарських  рослин,
вирощування  посадкового  матеріалу,  створення  нових  лісових  насаджень,
виготовлення  годівниць,  огорожа мурашників  тощо.  У 2016 році  за  участі
учнівських лісництв створено 30 га лісових насаджень; проведено догляд за
лісовими  культурами  на  площі  23,5  га;  огороджено  96  мурашників;
розміщено  850  штучних  гніздівель,  годівниць;  вирощено  2375  саджанців
хвойних дерев,  декоративних кущів;  створено шкілки деревних культур на
площі  0,5  га;  зібрано  3  кг  насіння  шипшини,  2  кг  насіння  айви,  400  кг
жолудів; заготовлено 80 кг насіння бур’янів, 90 кг ягід горобини та калини. У
травні 2016 року за сприяння Сумського обласного управління лісового та
мисливського господарства, яке є багаторічним партнером юних натуралістів
в  організації  природоохоронних  акцій,  на  базі  Комунального  закладу
Сумської обласної ради – Обласного центру позашкільної освіти та роботи з
талановитою  молоддю  відкрито  зелений  клас-лабораторію  для  проведення
дослідницько-експериментальної  роботи  з  лісознавства,  проведення
спостережень за сезонними змінами у природі. 

В  учнівському  лісництві  «Паросток»  Сумського  міського  ЦЕНТУМ
продовжено роботу гуртків основного навчального рівня «Юні лісівники», в
яких у 2016 році  навчалося  154 учнів  2  –  8  класів.  На заняттях  гуртківці
поглиблено  вивчають  біологію  рослин  і  тварин  лісу,  знайомляться  зі
структурою лісового господарства, професіями цієї галузі,  вивчають закони
про охорону природи, опановують прикладні знання та вміння з вивчення та
оцінювання  стану  навколишнього  середовища.  У  дітей  виховується  етика
поведінки, що виключає заподіяння будь-якої шкоди чи збитку природі. 

Велике  значення  в  екологічному  вихованні  дітей  має  виконання
практичної  роботи,  що  здійснюють  вихованці  лісництва  на  закріпленій
ділянці лісу в Сумському лісництві (216 га мішаного лісу); у дендропарку;
шкілці  рослин  площею  0,5  га;  на  екологічній  стежці  «Стежини  дитячого
добра».

У  минулому  році  ними  висаджено  2400  сіянців  дуба  звичайного;
розвішано 37 шпаківень і синичників, заготовлено 3 кг насіння бур’янів, 12 кг
ягід горобини та калини, 8 кг сухого білого хлібу); виготовлено та розвішано
навколо  школи  25 годівниць;  перевірено  стан  огороджених  мурашників,
проведено освітлення та обміри мурашиних куп, огороджено 8 мурашників.

У Тернопільській області діє 12 учнівських лісництв. У 2016 році юні
лісівники області посадили 127 га молодого лісу, упорядкували території у
скверах і парках – 30 га, посадили понад 200 тис. дерев та кущів, закладали
нові газони та квітники, ліквідували на території лісу стихійні сміттєзвалища,
очистили від сміття береги річок та придорожні смуги, упорядкували біля 500
джерел.  В усіх  цих природоохоронних акціях прийняло участь  близько 70
тисяч учнів області, а організаторами були юні лісівники та члени агітбригад.



Юні лісівники взяли участь у різноманітних конкурсах, акціях:  «Майбутнє
лісу в твоїх руках», «Замість ялинки-зимовий букет», «Ліси для нащадків»,
екологічних бригад, «Першоцвіти  Тернопілля».

Вихованці  шкільних  лісництв  виготовляли  годівнички  та  шпаківні  у
рамках  акцій  «Годівничка»  та   «День  зустрічі  птахів»,  розмістивши їх  на
пришкільних територіях, парках.

Восени учні області заготовили 146 кг жолудя дуба звичайного, 60 кг –
горіха чорного.

Одне  з  кращих  учнівське  лісництво  НВК  «ЗОШ  І-ІІ  СТ.-ДНЗ»  с.
Калагарівки Гусятинського району  створено  дванадцять років тому на базі
природного заповідника «Медобори» і працює під керівництвом  наукового
співробітника  заповідника  Мурської  Оксани  Петрівни.  У  роботі  лісництва
задіяні учні 7-9 класів. 

Протягом 2016 року учнівське лісництво працювало у таких основних
напрямках:  навчально-виховна,  дослідницька і природоохоронна діяльність

Членами даного лісництва разом із науковцями природного заповідника
«Медобори» проведено обстеження другого обходу Краснянського лісництва
з метою виявлення місць зростання підсніжника білосніжного. Г.І. Баранчук,
науковий  співробітник   заповідника,  провела  практичне  заняття  по
визначенню вікових станів підсніжника та встановлювати його чисельність. 

У Харківській області налічується 22 учнівські  лісництва (477 юних
лісівників),  робота  в  яких  організована  спільно  з  державними  лісовими
підприємствами Харківського обласного управління лісового та мисливського
господарства.

Добре  організована  робота  шкільних  лісництв  Балаклійського,
Близнюківського,  Богодухівського,  Вовчанського,  Зміївського,  Ізюмського,
Красноградського, Краснокутського, Харківського, Чугуївського районів.

За  звітний  період  юними  лісівниками  Харківщини  виконано  такі
роботи: створено лісових культур – 20,6 га; доглянуто лісових культур – 64,2
га; доповнено лісових культур – 10,2 га; огороджено мурашників – 188 шт.;
виготовлено годівниць для птахів – 538 шт.

З метою професійної орієнтації організовано 112 тематичних зустрічей
керівних  спеціалістів  держлісгоспів  з  учнями  7-11 класів  загальноосвітніх
шкіл Харківської області.

У 2016 році в Херсонскій  області діяло 11 шкільних лісництв, у які
залучено  583  учнів.  Кращим  прикладом  організації  шкільних  лісництв  є
робота педагогів та учнів Голопристанського району.

Тут,  у  2016  році,  діяло  3  шкільні  лісництва  у  Малокопанівській,
Гладківській та Чулаківській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Задіяно 94 учні.

Слід  відзначити  роботу  шкільного  лісництва  «Олешки»
Малокопанівської ЗОШ І-ІІІ ст. 54 учні працюють під керівництвом Андрієць
Л.І., вчителя хімії та біології, керівника гуртків «Юні лісівники-дендрологи»
Голопристанської райСЮН. 

Юні  лісівники  співпрацюють  з  інженером  лісових  культур  ДП
«Голопристанське  ЛМГ»  -  Фемич  Н.І.,  працівниками  Кардашинського



лісництва:  учні  отримують  необхідну  профільну  теоретичну  інформацію,
практичні  настанови  у  галузі  лісомисливського  господарства.  Шкільне
лісництво  на  базі  Новоолександрівської  ЗОШ  –дитсадок  І-ІІ  ступенів
Нововоронцовського району проводить наукову, пропагандистку, практичну
(господарську)  роботу. Наразі  це  –  участь  у  МАН,  створення  екологічних
проектів,  написання  рефератів,  участь  в  тематичних  конкурсах  та  акціях;
створення та розповсюдження бюлетенів, виступи агітбригади; висаджування
дерев та кущів, упорядкування лісопосадок, берегу затоки, джерел, ліквідація
стихійних сміттєзвалищ, виготовлення годівничок та шпаківень.

Роботу  з  озеленення  проводять  юні  вихованці  гуртів  «Дослідники
заповідних  стежок»  (керівник  Скрипка  С.В.),  «Юні  охоронці  природи»
(керівник Соловянчик Н.Ю.).

Учні досліджували історію та стан декоративних порід міста Генічеська
та коси Арабатська Стрілка, видовий склад зелених насаджень та їх вплив на
екологічний стан курортної зони району. Зібрані матеріали були використані в
ході  конкурсу  «Юний  дослідник»,  при  написані  учнівських  науково-
дослідних робіт (МАН).

У загальноосвітніх навчальних закладах Хмельниччини організовано
діяльність 38 учнівських лісництв, якими охоплено 908 школярів, за якими
закріплено 1529,6 га лісу, посаджено ними 41,42 га лісу. 

У  Полонському районі на базі Буртинської ЗОШ І-ІІІ ст. з 2015 року
працює Буртинське учнівське лісництво.До складу лісництва входять 34 учні
6-11 класів, об’єднані у дві ланки: ланку охорони диких звірів та ланку збору
лікарських  рослин  і  ягід.  Щорічно  юними  лісівниками  під  керівництвом
лісівників-наставників проводяться значні роботи з очищення лісу на площі в
10 га, догляду за розсадником на площі 1,8 га. Також вони щорічно беруть
активну участь у заходах Дня довкілля, а протягом літа – разом з батьками
проводять збір лікарських рослин. Кожної весни в шкільній майстерні юними
природоохоронцями виготовляється до 40 шпаківень, які вони розвішують на
деревах. 

На  Черкащині існує  10 шкільних лісництв та  5 учнівських творчих
обєднань. Найкраще працюють шкільні лісництва: в Золотоніському районі
(Коробівське),  в  Смілянському  (Балаклеївське),  Черкаському  (Чорнявське),
Звенигородському  (Ризинське).  З  2012  році  почало  роботу  Трушівське
учнівське лісництво Чигиринського району.

У  Чернівецькій  області  у  2016  році  функціонувало  25  учнівських
лісництв та гуртків «Юних лісівників», «Лісівників-дендрологів», до роботи
в  яких  залучено  біля  700  учнів,  які  приймають  активну  участь  у  посадці
дерев  і  кущів,  відновленні  лісу,  заготівлі  насіння  деревних  порід,
дикоростучих  плодів,  зборі  лікарської  сировини,  виготовленні  годівниць,
зимовій підгодівлі тварин, охороні мурашників тощо.

Найбільше  уваги  розвитку  учнівських  лісництв  приділяється  в
Сторожинецькому, Заставнівському, Вижницькому та Хотинському районах.

Структурним  підрозділом  Горошовецького  учнівського  лісництва  є
учнівський  природоохоронний  науково-дослідний  відділ,  основною  метою



якого є надання учням теоретичних і практичних знань з основ лісівництва,
навиків  експериментально-дослідницької  роботи,  а  також  організації
змістовного дозвілля юних лісівників.

На  практичних  заняттях  юні  лісівники  допомагають  працівникам
Заставнівського  держлісництва  у  заготівлі  лісового  насіння,  зокрема  в
поточному  році  зібрали:  40  кг  бука  лісового,  250  кг  дуба  звичайного;
прибиранні зон відпочинку у лісі; збиранні лікарських трав; в зимовий період
підгодівля птахів та тварин. В 2016 році, вихованцями учнівського лісництва
було посіяно насіння дуба звичайного на площі 1,3 га. Разом з працівниками
держлісництва було висаджено 1,5 тис. саджанців ялини звичайної на землях,
непридатних для вирощування с-г культур. 

Юні  лісівники  також  беруть  активну  участь  у  Всеукраїнських
природоохоронних акціях:  «Ліси для нащадків»,  «Юннатівський зеленбуд»,
«До  чистих  джерел»,  «Годівничка»,  «День  зустрічі  птахів»,  «Біощит»,
«Вчимося  заповідувати»,  «Майбутнє  лісу  в  твоїх  руках»  та  інших  і  є  їх
щорічними призерами.

У Чернігівській області працювало 17 учнівських лісництв, 18 гуртків
юних лісівників. 

Краще  була  організована  робота  в  учнівських  лісництвах
Кобижчанської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Бобровицької  районної  ради,
Галайбинської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  Борзнянської  районної  ради,  ДП
«Городнянське  лісове  господарство»,  Ічнянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №3
Ічнянської  районної  ради,  Холминської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів   Корюківської
районної ради.

Учнівське  лісництво  Кобижчанської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Бобровицької
районної  ради,  створено  в  2011  році  і  працює  на  базі  Кобижчанського
лісництва Ніжинського держлісгоспу і об'єднує 30 учнів. За ними закріпленно
1  га  лісу.  Юні  лісівники  заготовляли  лісове  насіння,  садили  ліс,
підсаджуювали  лісові культури, доглядали за розсадником та шкілкою.Учні
активно попрацювали під час акції «Годівничка», «Первоцвіт», «Шпаківня».

Під  керівництвом  працівників  лісового  господарства  учні  провели
науково-дослідницьку  роботу  «Особливості   вирощування   і  догляду  дуба
звичайного»,  в  результаті  якої  вивчили  біологічні  особливості  дуба
звичайного, кращі способи та час садіння і вирощування, виростили 15 тис.
молодих дубків. 

вихованці  демострували  свої  знання  з  історії  періоду  українського
козацтва, показували учасникам свята свою силу, спритність, дотепність у таких
іграх,  як:  «бій  півнів»,  «козацьке  мистецтво»,  «повзунець»,  «перетягування
мотузки», «конкурс силачів», тощо. 

VІІ. АНАЛІЗ РОБОТИ ПРОФІЛЬНИХ ТАБОРІВ
Організація роботи профільних таборів - це комплекс заходів соціального,

виховного, медичного, гігієнічного, фізкультурного характеру, спрямованих на
поліпшення  та  зміцнення  стану  фізичного  і  психологічного  здоров`я  дітей.
Виховний процес з дітьми в профільних таборах поєднує відпочинок, працю,



спорт з пізнавальною, естетичною, оздоровчою діяльністю. 
Досвід показує, що активна участь у різних видах змістовної дозвіллєвої

діяльності  сприяє  формуванню  ціннісних  орієнтацій  школярів,  їхній
соціалізації,  забезпечує  сприятливі  умови  для  виявлення   індивідуальності,
реалізації творчого потенціалу учня.  

З  метою  організації  повноцінного  відпочинку,  оздоровлення  та
згуртування дітей у літній період, залучення їх до екологічної роботи, створення
комфортних  умов для розкриття їх творчого та інтелектуального потенціалу,
формування кращих духовних та моральних якостей, пізнавальних, етичних та
естетичних  уявлень,  здорового  способу  життя,  професійних  орієнтацій
екологічного  профілю;  формування  в  учнів   любові  до  природи,  потреби  в
спілкуванні з нею, дбайливого ставлення до всього живого, надання необхідних
знань  про  природу, у  переважній  більшості  Центрів  еколого-натуралістичної
освіти  з  успіхом  у  2015  році  діяли  профільні  зміни,  табори,  школи,  зміни,
експедиції тощо.

Аналіз  звітів  обласних  еколого-натуралістичних  закладів  з  питань
організації  роботи  профільних  таборів  показав,  що  висвітлення  згаданого
питання подано в досить широкому об’ємі. 

Але в річних звітах Закарпатської, Чернігівської, Волинської та Київської
областей дане питання не висвітлено.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
З  метою  здійснення  еколого-натуралістичної,  виховної  роботи,

пропаганди  здорового  способу  життя,  проведення  екологічних  походів  в
природу на базі обласних оздоровчих закладів для вихованців шкіл-інтернатів,
дітей-сиріт,  педагогами  Вінницької  обласної  СЮН  проведено  16  виховних
заходів, якими охоплено 980 дітей. 

Одноденні оздоровчі експедиційні походи в природу проведені в усіх 130
учнівських творчих об’єднаннях. 

10 вихованців стали учасниками оздоровчої зміни Всеукраїнського табору
«Юннат» у місті Києві на базі НЕНЦу.

Всього влітку  2016 року взяло участь в оздоровчих заходах Вінницької
обласної станції юних натуралістів 2052 гуртківця.

З  метою  організації  повноцінного  відпочинку,  оздоровлення  та
згуртування дітей у літній період, залучення їх до екологічної роботи, створення
комфортних  умов для розкриття їх творчого та інтелектуального потенціалу,
формування  в  учнів   любові  до  природи,  потреби  в  спілкуванні  з  нею,
дбайливого ставлення до всього живого у закладі працювала Літня оздоровча
профільна школа «Юннат». 

У 2016 році понад 100 гуртківців протягом трьох тижнів мали можливість
відпочивати  та  навчатися  у  ЛОПШ.  Важливим  аспектом  роботи  ЛОПШ
«Юннат» була організація змістовного дозвілля дітей.

З метою формування національної  свідомості  і  любові  до рідної  землі,
свого народу, надання необхідного обсягу знань про історію нашої  держави,
було проведено Патріотичний тиждень. В рамках якого були проведені:  День
доброти,  День пам’яті,  День вишиванки, День юннатівського самоврядування.



Формуванню  психологічних  та  морально-вольових   якостей,  здорового
способу життя сприяли: розважальна гра «Давайте познайомимось!»;  дискотека
з ігротекою «В підводному царстві»; зустрічі з психологом; ігри та розваги на
свіжому повітрі; оздоровчі походи в ліс.

Під  час  роботи  ЛОПШ,  юннати  мали  можливість  відвідувати  басейн,
займатися в спортивній залі.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Для реалізації цієї мети в еколого-натуралістичних навчальних закладах

області  були  розроблені  детальні  плани  заходів  по  підготовці  літнього
оздоровчого сезону та заходи по їх виконанню.

На базі ПНЗ працювали профільні загони, табори з денним перебуванням
вихованців,  на  базі  яких  були  організовані  експедиції,  екскурсії  в  природу,
екологічні польові практики та інші форми відпочинку дітей.

Особливу  увагу  було  приділено  охопленню  організованими  формами
праці  і  відпочинку  дітей,  які  потребують  особливої  соціально-педагогічної
підтримки,  Робота  з  дітьми  групи  “ризику”  допомагала  зменшити  кількість
правопорушень.

В цьому році, як і в минулому, ПНЗ області роботу по організації літнього
відпочинку дітей провели чітко і професійно.

З  24  червня  по  1  липня  2016  року  з  метою  виявлення  та  підтримки
обдарованих і талановитих дітей та учнівської молоді шляхом створення умов
для  їх  творчого,  інтелектуального,  духовного  і  фізичного  розвитку,
оздоровлення  та  відпочинку,  ознайомлення  з  основними  територіями  та
об’єктами природно-заповідного фонду Дніпропетровської області та залучення
їх  до  практичної  природоохоронної  та  екологічної  діяльності  по  вивченню,
збереженню  та  відновленню  довкілля  комунальним  закладом  освіти
“Дніпропетровський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської  молоді”  був  проведений  обласний  дитячий  еколого-краєзнавчий
табір-експедиція «Боривітер».

Робота  табору-експедиції  проводилася  на  території  Котовського
навчально-реабілітаційного  центру  Дніпропетровської  обласної  ради,
розташованого в Магдалинівському районі, який є одним з чотирьох базових
районів  для  організації  і  розбудови  майбутнього  Орільського  національного
природного парку (далі – Орільський НПП).

З  13  по  22  червня  2016  року  в  КЗО  “ОЕНЦДУМ”  працював  літній
оздоровчий табір для вихованців закладу, який проходив як літня навчально-
трудова практика, в якій брали участь 67 юннатів закладу, учні КЗО “Середня
загальноосвітня школа № 76” Дніпропетровської міської ради.

З  06  по  26  серпня  2016  року,  до  25  річниці  незалежності  України,  
КЗО  “ОЕНЦДУМ”  було  проведено  оздоровлення  вихованців  пільгових
категорій  позашкільних  еколого-натуралістичних  навчальних  закладів
Дніпропетровської  області  на базі дитячого  оздоровчого  закладу  «Мрія»
переможця електронних торгів в системі «Прозоро».

ДОЗ «Мрія» розташований у курортному м. Бердянськ Запорізької області
на березі Азовського моря.



Насичена  програма  закладу  включала  у  себе:  спортивні  заняття  на
спеціальній площадці (футбол, баскетбол, волейбол, естафети, легка та важка
атлетика тощо); купання у морі (є власний піщаний пляж, який знаходиться на
відстані  500  метрів  від  закладу,  обладнаний  навісами,  майданчиком  для
волейболу);  купання  у  басейні;  гурткову  роботу  (театральний  гурток,  уроки
фінансової  грамотності,  англійської  мови,  заняття  йогою);  велику  кількість
заходів і виступів з професійними аніматорами (Міс і Містер «Мрія», міні-Міс,
конкурс казок, День Нептуна, покази дитячої моди, різні фестивалі, вистави та
КВК).

За  21  день  оздоровлено  25  дітей  з  закладів  освіти  Дніпропетровської
області м. Дніпро, Кам’янського, Кривого Рогу та Дніпровського району. 

Для вихованців КПНЗ «СЮН №2» Дніпровської міської ради на базі СЗШ
№  101  працював  еколого-натуралістичний  табір  «Сонечко». Діти  під
керівництвом вихователів прийняли участь у природоохоронних акціях «Школа
–  мій  рідний  дім»,  «Флора  України  –  компас  у  зеленому  світі»,  
«Дерево  життя»;  відвідали  зоологічний  музей,  ботанічний  сад,  дендропарки.
Керівники  гуртків  проводили  для  дітей  численні  вікторини,  ігри,  займались
фітодизайном. В школах були організовані виставки кращих робіт юннатів. 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
За літній  період 2016 року в  області  проводились  різноманітні  заходи з

організації  відпочинку  учнів  і  вихованців  позашкільних  еколого-
натуралістичних закладів, а саме:

З  01  по  10  червня  2016  р.  на  базі  Великоновосілківської  райСЮН
працював  профільний  екомайданчик  «Юннат», який  відвідували  учні
Великоновосілківської гімназії з ЗОШ 1с. (73 дитини) та Великоновосілківської
ЗОШ 1-Шст. №2 (43 дитини), Центру соціальної реабілітації дітей (10 дітей).
Загальна  кількість  дітей  –  126.  Мета  перебування  дітей  у  таборі:  виховання
екологічного мислення, цікавий відпочинок, оздоровлення.

З метою забезпечення  змістовного дозвілля  дітей під  час  перебування  у
літньому таборі  відпочинку педагогами і  адміністрацією навчальних закладів
ЗОШ та Мар'їнської районної СЮН було складено плани спільних заходів,  в
яких були включені  різноманітні  форми роботи з  дітьми.  Навчально-виховна
робота  в  таборі  велась  в  різних  напрямках:  екологічному,  естетичному,
фізичному, патріотичному, трудовому, превентивному. 

На базі  Катеринівської ЗОШ працював  пришкільний табір відпочинку
«Дружба». 

Кожен рік на базі Донського ЕНЦ починаючи з 1 червня і закінчуючи 30
серпнем  працюють  гуртки  за  окремим  графіком.  В  опорному
загальноосвітньому закладі (Донська ЗОШ) за участю керівників гуртків ЕНЦ,
працював  дитячий  оздоровчий  табір  «Ромашка».  Відвідували  його  учні
початкових класів.  До плану роботи оздоровчого табору обов’язково входили
екскурсії  в  природу та  заняття в еколого-натуралістичних гуртках  Донського
ЕНЦ. 

Юні охоронці природи Центрального освітнього округу ДОЕНЦ пройшли
активне  оздоровлення  в  туристсько-спортивному  таборі  «Азимут»  м.



Добропілля (01.06.-19.06.16р.),  яке  було  проведено  сумісно  з  педагогами
Центру туризма та краєзнавства м. Добропілля.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
У  2016  році  в  навчальних  закладах  області  організовано  роботу

пришкільних таборів відпочинку мовного спрямування.
У Високівській  об’єднаній територіальній  громаді  на базі  Високівської

гімназії  та Забрідської ЗОШ I-III ступенів працював  денний пришкільний
оздоровчий табір «Віночок», в кому було оздоровлено 57 учнів.  

В  пришкільному  оздоровчому  таборі  «Віночок»  відбулися
природоохоронні заходи:  «Природа – наш дім», експрес  інтерв’ю «Запитай у
природи»,  акція  «Бережи  природу-  красу  Землі»,  «День  Нептуна»,  екомода,
брейн-ринг та інші.  Один з  пріоритетних напрямків роботи був екологічний.
Учні  озеленювали  територію  школи,  доглядали  за  живим  куточком,  збирали
макулатуру,  зустрічалися з екологами.

З 30 травня по 16 червня  для 120 дітей табору «Дивосвіт» з денним
перебуванням  Житомирського  екологічного  ліцею  №24 було  організовано
роботу гуртків  «Юні друзі  природи»,  «Флористика та  фітодизайн інтер’єру»,
«Захоплююче лозоплетіння»,  «Юні квітникарі»,  «Основи екологічних знань»,
«Біоетика», «Юні садівники», «Юні знавці лікарських рослин».

З 01 червня по 03 липня 2016 року організовували змістовний відпочинок
у природному середовищі  для вихованців  Центру, учнів ЗОШ міста  та  дітей
позашкільного  навчально-оздоровчого  закладу  «Дитячо-юнацький  табір
«Соколятко».

У  колективі  Центру  позашкільної  освіти  ім.  О.Разумкова  існує  багато
гарних традицій. Є також проведення літнього табору разумковців. 14 червня на
базі  відділення  еколого-натуралістичного  напряму  розташувався  одноденний
табір.  Більше  100  вихованців  ЦПО  ім.  О.Разумкова  разом  із  педагогами  та
батьками  вирішили  організувати  змістовне  дозвілля  у  наймальовничішому
куточку нашого міста 

Цього літа педагоги відділення провели змістовне оздоровлення також для
дітей I та II змін у позашкільному навчально-оздоровчому таборі «Соколятко»
(24  червня  (60  дітей)  та  29  червня  2016  року  (102  дитини).  Програма  була
насичена  іграми,  змаганнями  та  конкурсами  на  еколого-натуралістичну
тематику.

У Бердичівському  районі  пришкільні  табори мали  мовне  спрямування.
Проте,  в  більшості  шкіл  району  в  оздоровчих  таборах  велике  значення
приділялося національно-патріотичному та екологічному вихованню дітей. Так
в  таборах  які  працювали  в  Маркушівській,  Половецькій,  Великонизгірецькій
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та Садківській загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів.  Заходи  національно-патріотичного  напряму  сприяли  розвитку
патріотизму та громадської активності, дозволяли учням реалізувати свої творчі
можливості,  спробувати  себе  в  різних  ролях,  цікаво  дізнаватися  про  історії
рідного  краю,  незвично  відзначити  знаменні  і  святкові  дати  нашої  рідної
України. Завдяки пропозиціям дітей таборі пройшли такі різноманітні заходи.
Екологічний  напрям  виховної  роботи  включав  різноманітні  екскурсії  та



подорожі стежинами рідного краю з метою вивчення флори і фауни місцевості.
Вивчаючи природу рідного краю, вихованці табору побували на екскурсії в м.
Бердичеві, провели флешмоб на березі водойми. В саду вони влаштували пікнік
та грали в рухливі ігри на свіжому повітрі. З учнями було проведено гру-бесіду
«Квіти – очі природи».

Всього охоплено різними формами відпочинку 550 дітей юннатів.
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Запорізьким  обласним  центром  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді в період з 01.06.2016 по 24.06.2016 року була організована
робота  гуртків  з  вихованцями  денних  таборів  ЗОШ  №  95  та  ЗОШ  №  52
Шевченківського району м. Запоріжжя. Для дітей проводились заняття гуртків,
майстер-класи з квітникарства,  екскурсії до Музею хліба Центру, лабораторії
«Куточок живої природи», на навчально-дослідну земельну ділянку. 

З  09.06.2016  по  23.06.2016  Мелітопольським  центром  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді була  організована  робота
профільного еколого - краєзнавчого наметового табору «Простір - 2016» (на
території ДОТ «Морський» - коса Пересип смт Кирилівка Якимівського району)
з кількістю 45 учасників: 29 вихованців Центру  та 16 кращих екологів шкіл
міста.

В період з 31 травня по 24 червня 2016 року на  базі Мелітопольського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді працював
літній  профільний  табір  «ЮННАТ». В  літньому  таборі  відпочило  та
оздоровилось  75  вихованців  молодшого  віку  з  різних  гуртків  ЦЕНТУМ
природничого профілю. У таборі працювало 3 гуртки: «Юні таланти», «Очумілі
ручки», «Природні фантазії».  Кожен тиждень табору був тематичний: тиждень
дитинства, тиждень України, тиждень екології та тиждень миру.

В  Бердянській станції юних натуралістів з 15.06.2016 по  30.06.2016
року була організована робота  Центру дозвілля «Друзі природи». За період
роботи  Центру  було  оздоровлено  45  юннатів.  Виховна  робота  поєднувала
відпочинок,  працю,  спорт  та  пізнавальну,  етичну,  екологічну,  оздоровчу
діяльність.  За  час  роботи Центру дозвілля  були проведені:  свято «Веселкова
країна», рухливо-ігрова програма: «Козацькі розваги», майстер-клас «Природа,
творчість,  і  фантазія»,  конкурс караоке:  «Голос країни Юннатії»,  екологічний
квест:  «Відкриваємо  таємниці  природи»,  конкурс  «Містер  і  Міс  Юннатія»,
бесіди з БЖ: «Правила захисту від комах, кліщів, комарів»; «Сонце – наш друг
та ворог»; «Переохолодження на воді. 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
При  еколого-натуралістичному  відділі  Центру  науково-технічної

творчості  учнівської  молоді  Калуської  міської  ради  у  червні  працював
профільний  табір  відпочинку  та  оздоровлення  «Едельвейс»  з  денним
перебуванням дітей.  З 01 по 18 червня 2016 року в таборі оздоровилось 15
дітей, в тому числі: дітей з багатодітних сімей  -  4,  з малозабезпечених – 4,
талановитих та обдарованих дітей – 10.

 В області стаціонарних профільних таборів немає.



 У  червні  2016  року  10  юннатів  з  нашої  області  відпочивали  та
оздоровлювались  у  профільному  таборі  «Юннат»  Національного  еколого-
натуралістичного центру  учнівської молоді:

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,

та  планів роботи ОЦЕНТУМ, Новоархангельської районної й Світловодської
міської  станцій  юннатів,  еколого-натуралістичних  відділів  районних  центрів
дитячої та юнацької творчості під час літніх канікул 2016 року в області було
охоплено організованими формами відпочинку близько 3218 юннатів.

В  літній  період  2016  року  на  базі  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних  закладів  області  було  організовано  роботу  таборів  праці  та
відпочинку, в  яких  школярі  поряд  з  оздоровленням  і  позашкільною освітою
займалися  сільськогосподарськими  роботами  на  полях  фермерських  та
колективних  господарств,  в  лісництвах.  Так,  в  Підлісненській  філії
комунального закладу  «Олександрівське навчально-виховне  об’єднання № 2»
Олександрівської райдержадміністрації з 1 по 16 червня 2016 року працював
літній  оздоровчий  табір  «Лісова  школа», в  якому  відпочивали  50  членів
Червоно-Нерубаївського  учнівського  лісництва.  Для  дітей  були  організовані
навчання  з  працівниками  базового  лісового  господарства  та  екскурсії  до
заказників місцевого значення з метою вивчення видового складу рослинного та
тваринного світу: «Миколаївського заказника», «Дубів-велетнів». Юні лісівники
закладали  шкілку  хвойних  насаджень,  вирощували  посадковий  матеріал,
закріплювали  теоретичні  вміння  по  догляду  за  лісовими  насадженнями,
заготовляли лікарську сировину. 

На базі районного центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ»
м.  Новоукраїнка з  7  по  21  червня  2016  року  було  організовано  роботу
оздоровчого табору «Веселка» для 100 вихованців. Під час оздоровлення діти
мали можливість відвідати місцевий ландшафтний  заказник «Квіти на скелях»,
з метою вивчення морфологічних та біологічних особливостей малопоширених
рослин  петрофітного  степу;  конеферму, з  метою  ознайомлення  з  місцевими
породами коней; страусину ферму, на якій ознайомилися з історією створення
ферми, особливостями утримання та харчування цих птахів;  кіровоградський
іподром. 

З 30 травня по 16 червня 2016 року на базі Світловодської станції юних
натуралістів  працював  літній  оздоровчий  табір  «Соняшник»  з  денним
перебуванням дітей, в якому відпочивало 15 вихованців.

Під час роботи літнього оздоровчого табору з 13 по 17 червня 2016 року
учасниками міжрегіонального освітнього проекту «Прекрасні далі манять нас в
похід»,  учнями  Долинської  ЗОШ  №  2  І-ІІІ  ступенів  ім.  А.С.Макаренка  та
Добронадіївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  було  здійснено  чергову  туристично-
краєзнавчу експедицію «Степовими стежками козацької  слави Івана Сірка» у
складі 18 чоловік.

Крім  цього в  області  в  літній  період працювали  пришкільні  оздоровчі
майданчики,  в  яких  проводились  еколого-натуралістичні  заходи:  екологічні



свята, конкурси, вікторини, трудові і екологічні десанти, екскурсії та походи а
також працювали еколого-натуралістичні гуртки.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Цікавою  формою  роботи  з  дітьми  у  літній  період  є  літня  школа

«Дивосвіт», яка  протягом червня щороку працює на базі КЗ ЛОР «Львівський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

Належну увагу педагогічний колектив Центру приділяє виїзним формам
роботи безпосередньо в природі.

З 18 до 27 липня 2016 року КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» на туристичній базі «Карпати» КЗ
ЛОР «ЛОЦКЕТУМ» у с.Кам’янка Сколівського району провів виїзну обласну
еколого-натуралістичну школу передового досвіду «Сколівські Бескиди – 2016»,
учасниками якої були  переможці Всеукраїнських і обласних масових еколого-
натуралістичних  заходів,  учні  та  вихованці  загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних закладів Львівщини. 

З 22 до 26 серпня звітного року вихованці творчих учнівських об’єднань
ЛОЦЕНТУМ  («Юні  орнітологи»,  «Тварини  рідного  краю»,  «Юні  друзі
природи»)  були  учасниками  виїзної  обласної  школи  передового  досвіду
«Розточчя  –  2016»  (в  орнітологічний  заказник  «Чолгинський»,  до  Західно-
Укаїнської орнітологічної станції «Avosetta»). Заказник сьогодні знаходиться під
охороною  держави  і  природоохоронних  організацій  оскільки  є  місцем
концентрації більше ніж 20 000 особин водно-болотних птахів.

В період літніх канікул 2016 року на базі  Львівського міського дитячого
еколого-натуралістичного центру  з 30.05 до 16.06. за кошти батьків працював
екологічний табір з денним перебуванням «Еко-хвиля». В роботі табору взяло
участь  27  школярі  міста.  Під  час  роботи  табору  з  юннатами  проводилися
різноманітні ігри, забави, вікторини та конкурси з екологічної та природничої
тематики.  Діти  мали  змогу  доглядати  за  рослинами  Дендропарку  ім.
Б.  Дибовського,  які  вони  самостійно  посадили  під  керівництвом  педагогів,
також  кожен  з  них  допомагав  у  догляді  за  тваринами  постійно  діючої
зоологічної виставки «Дитячий зоопарк», мали можливість вивчати біологію та
поведінку  тварин,  побували  на  тематичних  екскурсіях  містом:  «Тварини  в
архітектурі»  та  «Львів  –  місто  легенд»  з  метою  розширення  власного
світосприйняття. 

Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр має  певний
досвід  і  з  організації  виїзних  форм  роботи.  У  2016  році на  території  НПП
«Сколівські Бескиди» (стаціонарна база відпочинку «Зелемянка»)  для юннатів
Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру та юннатів з м.
Харкова  була  проведена  навчально  –  оздоровча  екологічна  експедиція
«Сколівські  Бескиди  -  «Схід  і  Захід  разом». Експедиція  проводилася  у  три
зміни   ( 16.06 -  29.06,  06.07 - 19.07 та  28.07-10.08.).  Було оздоровлено 104
юннати Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру та  13
юннатів  з  гуртка  юних  зоологів  Харківського  зоопарку  та  «Фельдман  –
екопарку».

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ



     В Обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді, Станцій
юних натуралістів міст Миколаєва, Первомайська та Новоодеської райСЮН  на
період  літніх  канікул  2016  року  були  розроблені  плани  проведення  літніх
канікул з максимальним  залученням учнів до змістовного дозвілля.
     У кожному з цих закладів пройшли оздоровчі походи, експедиції, екскурсії,
ігри  на  свіжому повітрі,  майстер-класи,  оздоровчі  фізкультхвилинки,  польові
практикуми тощо. 
     Літні заходи в Обласному еколого-натуралістичному центрі мали еколого-
натуралістичне спрямування та оздоровчо-розважальний характер.
     Масові оздоровчі заходи проводилися з урахуванням  вікових категорій дітей.
В літній період було оздоровлено 955 дітей.

На  період  літніх  канікул  2016  н.р.  всі  гуртки  і  відділи  міськСЮН
пов'язували свою роботу з оздоровчою програмою, в яку входили:

І. Фіточайна:
-   «Зелені  лікарі  »  (пізнавальна   програма   про    лікарські    і

радіопротекторні рослини);
-   пригощання  вихованців  гуртків  та  дітей  шкільних  таборів  міста

запашним фіточаєм із  трав  зібраних на  навчально-дослідних ділянках  СЮН,
ягодами, фруктами - охоплено 356 дітей. 

ІІ. Вітамінні столи:
- для  вихованців  СЮН  з  екологічно  чистих  фруктів  та  овочів,  які

виростили та  зібрали  діти  на  навчально-дослідній  земельній  ділянці  СЮН -
охоплено 115 дітей.         

ІІІ. Оздоровчі походи, екскурсії екологічною стежкою міськСЮН (охоплено
78 дітей).
- IV.    Оздоровчі   фізкультхвилинки    та рухливі ігри, спортивні програми на
свіжому повітрі: 

- «Грайлик-розважайлик!»;
- «Юннатівські розваги»;
- «У здоровому тілі - здоровий дух!»

- у дендрарії та «Зеленому класі» СЮН - охоплено 325 дітей;
- на «Стежці здоров'я» міськСЮН – охоплено 325 дітей.

V. Екскурсії до музею побуту українського народу міськСЮН- охоплено 473
дитини.

VI. Оздоровчий дитячий табір «Молода гвардія» - 1 дитина.
У навчальних  закладах  Новоодеському  району у  2016  році  організовувалися
табори відпочинку з денним перебуванням.  
   Так, на базі Троїцької  ЗОШ, Новоодеської ЗОШ №1, Новоодеської ЗОШ № 2
були створені загони еколого-натуралістичного профілю з метою забезпечення
активного відпочинку і зміцнення здоров’я учнів, удосконалення знань і вмінь у
галузі  біології  та  с/г, а  також виховання  в  учнів  любові  до  природи рідного
краю.

Екологічно-розважальною  роботою  по  літніх  оздоровчих  пришкільних
таборах було охоплено 1330 учнів.  У тому числі:



ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Влітку 2016 року на базі позашкільних та загальноосвітніх навчальних

закладів  області  працювали  24  літніх  таборів  та  загонів  еколого-
натуралістичного спрямування, в яких оздоровилося 1851  дітей. 

Найкращими профільними таборами в Одеській області влітку 2016 року
були табори м.м. Чорноморськ, Ізмаїл, Комінтернівського,  Красноокнянського
районів.

Екологічні табори та загони Одещини
№ Назва табору Заклад  у  якому

розташовано
Кіл-ть учнів Термін праці

1. «Вікторія» «Промінь»,
Малиновський
район, м. Одеса

486 чол. 01.06 16.06

2. „Чорне  море
2016” 

Білгород-
Дністровський
комунальний
заклад «Міський
центр  дитячої
творчості»

30 чол. 14 днів

3 Табір  «Юний
еколог міста»

Ізмаїльська
міська СЮН

50 чол. 06.06.- 17.06.

4. Табір
«Апельсин»

Центр  еколого-
натуралістичної
творчості
учнівської
молоді
Іллічівської
міської  ради
Одеської області

46 чол. 30.05-16.06. 

5. Табір
«Квіткове
місто»

Жовтнева
загальноосвітня
школа  І-ІІІ

25 чол. 01-21.06 

Всього оздоровлено 1330
В тому числі: 
сироти 12
діти - інваліди 9
напівсироти 7
дітей з малозабезпечених та багатодітних
сімей

184

обдаровані 98
важковиховувані діти 36

Назва природоохоронних заходів Кількість
заходів

Конкурси,  змагання, ігри 18
Свята 5
Екскурсії 23
Акції 6
Робота на навчально-дослідній ділянці 14
Оформлення виставок дитячих робіт 1
Загальноміські заходи 2



ступенів
6. «Веселі

гноми»
Червоноармійсь
кий НВК

65 чол. 01-21.06 

7. «Стежка» Червоноармійсь
ка
загальноосвітня
школа  І-ІІІ
ступенів

102 чол. 01-21.06 

8. «Здорово
живеш»

Сичавська
загальноосвітня
школа  І-ІІІ
ступенів 

115 чол. 01-21.06 

9. «Веселка» Кремидівська
загальноосвітня
школа  І-ІІІ
ступенів

98 чол. 01-21.06 

10. «Бджілка» Новомиколаївсь
ка
загальноосвітня
школа  І-ІІ
ступенів

68
чол.

01-21.06 

11. «Чайка» Крижанівський
НВК «ЗОШ І-ІІІ
ст. ліцей- ДНЗ»

120 чол. 01-21.06 

12. «Козачата» Кіровська  ЗОШ
І-ІІІ ст.

75 чол. 01-21.06 

13. «Чисті
джерела»

Петрівська ЗОШ
І-ІІІ ст.

122 чол. 01-21.06 

14. «Лісовичок» Троїцьке
лісництво

30 чол. 02.-19.06

15. «Казковий
світ»

Соболівська
ЗОШ І-ІІ ст.

30 чол. 20 днів

16. «Сонечко» Бочманівська
ЗОШ І-ІІ ст.

16 чол. 01-21.06

17. «Веселка» Липецька ЗОШ 
І-ІІІ ст.

68 чол. 01-21.06

18. «Сонечко» Куяльницька ЗОШ
І-ІІІ ст.

30 чол.                01-21.06

19. «Сонечко» Новоселівська
ЗОШ І-ІІІ ст.

32 чол. 01-21.06

20. «Чайка» Нестоїтська  ЗОШ
І-ІІІ ст.

40 чол. 01-21.06

21. «Веселка» Борщанська
школа-інтернат

103 01-21.06



22. «Зелена
школа»
обдарованих
дітей

Окнянський
рБЮТ

35 чол. 02-19.06. 

23. Табір
«Горизонт»

Окнянський
рБЮТ

35 чол. 02-19.06. 

24. Профільний
загін  «Юні
натуралісти»
на  базі
оздоровчого
лагерю
«Дітвора» 

Новосільськи
й  НВК  «ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  -
ліцей»
Ренійського
району

20 чол. 02-19.06. 

Значну  увагу  педагогічний  колектив  еколого-натуралістичного  відділу
Білгород-Дністровського  комунального  закладу  «Міський  центр  дитячої
творчості» приділяє  організації змістовного дозвілля дітей під час канікул. 

У таборі відпочивали діти з різних куточків України загальною кількістю
150  дітей,  з  яких  30  вихованців  гуртків  еколого-натуралістичного  відділу
комунального закладу «Міський  Центр дитячої творчості». Табір працював з
06.07 по 20.07 (14 днів).  Під час роботи табору вихованці  навчалися техніці
пішохідного  туризму,  вивчали  флору  і  фауну  даної  місцевості,  проводили
екологічні  акції  «Очистимо  світ  від  сміття»,  «День  Довкілля»,  «Прибережні
смуги»,  взяли участь  у конкурсах малюнків,  конкурсі  виготовлення  пісочних
форм, вікторинах, змаганнях, тощо. 

З  06  по  17  червня  2016  р.  при  Ізмаїльській  міській  станції  юних
натуралістів  працював щорічний табір з денним перебуванням дітей «Юний
еколог міста».

У таборі «Юний еколог міста» відпочили 50 дітей віком від 6 до 14 років
з  різних  шкіл  міста  Ізмаїл.  Природознавчі,  природоохоронні,  розважальні  та
спортивні  заходи  проводились  за  окремим  планом  роботи.  Цього  року
оздоровлення та відпочинок дітей проводились за рахунок батьківських коштів.

Значних  успіхів  в  організації  оздоровлення  юннатів  досягли  педагоги
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Іллічівської міської
ради Одеської області. У ЦЕНТУМ вже 11 років поспіль працює  профільний
табір «Апельсин». Цей табір - табір денного перебування. 

У таборі відпочивали 46 дітей. Кожного року профільний табір працює
по авторський програмі, яку розробляє творчий колектив ЦЕНТУМ.

У  2016  році  тематикою  зміни  біла  вибрана  «Квіткова  феєрія».  Діти
табору на протязі 14 днів вивчали квіти країни та всесвіту. Для яскравого та
цікавого вивчення  були розроблені  різноманітні  творчі  заходи.  Найцікавіші  з
них  були  представлені  на  сторінці  ЦЕНТУМ  в  соціальній  мережі
«ВКОНТАКТІ».

На підставі наказу відділу освіти, молоді та спорту Ренійської районної
державної  адміністрації  №  80  від  21.04.16  «Про  організацію  проведення



відпочинку  та  оздоровлення  дітей  влітку  2016  року»  та  наказу  Ренійської
районної  СЮН  №18  від  12.05.  2016  року  в   Новосільському  навчально-
виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей» 31 травня
відбулося відкриття  пришкільного  дитячого оздоровчого табору  «Дітвора».
Відповідно  до  наказу  РВО  на  базі  даного  табору  СЮН   відкрила  свій
профільний загін «Юні натуралісти». 

За літній період таборами   денного перебування в Лиманському районі
було охоплено 783 вихованця гуртків; табори працювали на базі Кремидівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Сичавської загальноосвітньої школи     І-
ІІІ  ступенів,  Новомиколаївської  загальноосвітньої  школи   І-ІІ  ступенів,
Крижанівського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа
І-ІІІ  ступенів  –  ліцей  –  дошкільний  навчальний  заклад»,  Кіровської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, та Петрівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, в яких було проведено наступні заходи: 

Влітку  2016  року  на  базі  Окнянського  районного  будинку  дитячої  та
юнацької  творчості  працював  табір  відпочинку  для  обдарованих  дітей
«Зелена школа», в якому відпочивало 35 вихованців (з них дітей сиріт – 7, дітей
позбавлених батьківського піклування – 2, дітей інвалідів - 5). 

Також  при  БДЮТ  на  період  літніх  канікул  працювала  оздоровчо-
навчальна  профільна зміна еколого-натуралістичного спрямування табору
«Горизонт». У зміні відпочивали 35 вихованців. 

Під час зміни проведено дводенний та триденний походи. Метою походів
була пропаганда здорового способу життя,  оволодіння вихованцями вміннями
та  навичками з  техніки  пішохідного туризму, їх  оздоровлення,  залучення  до
пошуково-дослідницької  роботи,  пов’язаної  з  вивченням,  збереженням  та
відновленням  історико-краєзнавчої  та  природної  спадщини  рідного  краю.
Походи пройшли за маршрутами: 

з 12 по 13 червня  2016 року смт. Окни – с. Нова Волярка – с. Флора
- смт. Окни, до складу групи включено вихованців та працівників Окнянського
районного БДЮТ (35 осіб); 

з 15 по 17 червня  2016 року смт Окни - с.  Одаї - с.  Довжанка -
с. Артирівка - с. Ткаченко - с. Дубово - с. Ілія - с. Малаївці - с. Красний Пахар -
смт. Окни, до складу групи були включені вихованці та працівники Окнянського
районного  БДЮТ,  Малаївського  аграрного  ліцею,  Довжанської
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів (69 чоловік).

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
В області при загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах у

2016 році працювало 513 таборів з денним перебуванням, у яких відпочивало
23408 дітей.

Взагалі  позашкільними  закладами  області  еколого-натуралістичного
спрямування влітку 2016 року оздоровлено 2514 юннатів.  У тому числі 1066
дітей  пільгових  категорій,  з  них:  дітей-сиріт  –  18;  дітей-інвалідів  –  5;  з
багатодітних  і  малозабезпечених сімей – 223;  талановитих та  обдарованих –
820.



        За оздоровчий період в області проведено 219 екскурсії в природу та з
метою вивчення агроценозів, походів – 115. Загалом було охоплено 7028 дітей.
Юннати  брали  участь  в  різних  екологічних  акціях,  експедиціях,  конкурсах,
доглядали за тваринами в куточках живої природи, працювали на навчально-
дослідних земельних ділянках, вели спостереження, дослідження, заготовляли
лікарську сировину.

1. Профільні табори
В  Полтавській  області  в  2016  році  діяв  профільний  табір  еколого-

натуралістичного спрямування обласний дитячо-юнацький оздоровчий табір
«Еколог», якими було охоплено 553 дитини.

Табір  є  структурним  підрозділом  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  є  обласний  дитячо-юнацький
оздоровчий табір «Еколог» в селі Міські Млини Зіньківського району.

Протягом  4  змін  в  таборі  оздоровлено  553  дитини  з  Гадяцького,
Глобинського,  Диканського,  Зіньківського,  Карлівського,  Кобеляцького,
Котелевського, Лохвицького, Лубенського, Миргородського, Новосанжарського,
Полтавського, Решетилівського, Семенівського, Хорольського, Чорнухинського,
Чутівського, Шишацького районів Полтавської області та міст Полтави, Лубен,
Миргорода,  Києва,  Харкова  та  Дніпра.  Серед  відпочиваючих  були  вихованці
гуртків  еколого-натуралістичного  спрямування,  переможці  предметних
олімпіад,  юні  дослідники  МАН,  переможці  та  призери  всеукраїнських,
обласних, районних конкурсів різного спрямування, відмінники навчання.

Діти в таборі були забезпечені 5-разовим харчуванням, мали змогу кожного
дня споживати свіжі овочі, фрукти, солодощі та десерти.

 Для  дітей  проводились  екскурсії  до  Національного  музею-заповідника
українського  гончарства  в  Опішному, музею історії  Полтавської  битви,  різні
конкурси та пізнавальні заходи, свята, трудові десанти.

2. Табори з денним перебуванням.
При 7 еколого-натуралістичних центрах і  районних станціях юннатів

працювали табори з денним перебуванням, де було оздоровлено 169 дітей.
Добре  організована  робота  таборів  Кременчуцьким  міським  центром

еколого-натуралістичної  творчості,  Новосанжарською,  Карлівською,
Котелевською, Пирятинською, Лубенською міською станцією юних техніків і
натуралістів та Диканським районним Будинком дитячої та юнацької творчості.

З 29 червня по 19 липня 2016 року на базі Карлівської районної станції
юних  натуралістів організовано  роботу  профільного  табору  «Юннат»  з
денним  перебуванням.  Для  30  дітей  були  організовані  різноманітні
розважально-конкурсні програми, екскурсії до лісу, краєзнавчого музею, музею
машинобудівного  заводу,  Красноперівського  лісу,  пожежної  частини  МЧС,
працювали  гуртки  за  інтересами.  Щодня  діти  мали  змогу  відвідувати  річку.
Також було проведено:

– ігрові  розважальні  програми:  «Я,  ти,  він,  вона  –  разом»,  «Ура,
канікули»,  «Кавунник»,  «Показуха»,  «Улюблена  гра  моєї  родини»,  «Твоє
здоров’я», «Найрозумніший», «Салон краси», «Танцювальний марафон»;



– бесіди: «Україна в моєму серці», «Азбука безпеки життя», «Подорож в
країну ввічливості», «Бувайте здорові».

З 01 по 18 червня 2016 року на базі Котелевської Будинку дитячої та
юнацької творчості працював табір з денним перебуванням «Юність». За
час роботи табору оздоровилося 15 гуртківців.

За період роботи табору були проведені:
–  змагання та естафети: «Забави козачат на сучасний лад», «Знай, люби

ы бережи»;
– конкурси: «Знавці лікарських рослин», «Умілі руки», «Веселий ярмарок

творчих ідей»;
– бесіди:  «Сторінками  Червоної  книги»,  «Де  безпеку  поважають,  там

здоровими зростають», «В гостях у зеленої аптеки»;
– конкурси малюнків: «Людина і ліс», «Квіткова галявина».
З  31  травня  по  17  червня  на  базі  Новосанжарської  районної  станції

юних  натуралістів  працював  табір  відпочинку  з  денним  перебуванням
«Юний натураліст», в якому мали змогу оздоровитись 20 юннатів. 

З метою поглиблення знань, любові до рідного краю, розвитку практичних
умінь та навичок було проведено ряд екскурсій в природу: в ліс, на луки, до
водойм,  на  сільськогосподарські  поля  з  метою  вивчення  агроценозів.  Були
організовані  екскурсії  до  районного  краєзнавчого  музею,  до  Полтавського
краєзнавчого музею. 

Здійснювалися  трудові  десанти,  діти працювали на навчально-дослідній
земельній ділянці, в куточку живої природи, доглядали і вели спостереження за
тваринами, кімнатними рослинами, заготовляли лікарську сировину.

Були проведені змагання з футболу, волейболу, турнір із шахів, гра «Брейн
ринг», спортивне свято «Веселі старти», конкурси «Містер та Міс табору». 

Для  35  вихованців  у  таборі  «Юннат»  з  денним  перебуванням  при
Кременчуцькому  міському  еколого-натуралістичному  центрі  учнівської
молоді для дітей були організовані:

– ігрові програми: «І знову літо», «Подорож країною «Юннатією», «Моя
Україна»,  «День  іменинника»,  «Перлина  табору  2016»,  «День  бантиків»,
«Юннатія має таланти»;

– конкурси  малюнків:  «Мрії  про  літо»,  «Бережи  природу»,  «Людина  і
ліс», «Моя улюблена тваринка»;

– екскурсії: «Рослинний світ парку Миру», «Природа влітку», «Вогонь та
діти», «Вивчення біогеоценозів соснового лісу», «Рослинний та тваринний світ
парку Придніпровського», кінноспортивна школа «Фаворит»,;

– трудові десанти: «Галерея кімнатних рослин», «Парад квітів».
Для 30 вихованців Пирятинської районної станції юних натуралістів у

таборі «Первоцвіт» з 30 травня по 16 червня було проведено:
– бесіди:  «Охороняй  та  збагачуй  рідну  природу»,  «Бережімо  природу

рідного краю»;
– вікторини: «Рослини-символи України», «Люблю тебе Україно»;
– трудові десанти, робота на навчально-дослідних земельних ділянках;
– майстер-класи з писанкарства;



– екскурсії екологічними стежками, велопрогулянки;
– конкурси  малюнків  та  поробок  «Краса  врятує  світ»,  свята  «День

Вишиванки».
При Лубенській  міській  станції  юних техніків  і  натуралістів  працював

профільний табір з денним перебуванням «Юний натураліст» з 30 травня по
17 червня 2016 року. 

    За час відпочинку в таборі діти відвідали місцевий краєзнавчий музей,
Лубенську метеостанцію, ферму страусів у селі Вільшанка Лубенського району,
музей  декоративно-ужиткового  мистецтва  та  народних  ремесел  українського
народу на базі школи №10. 

Під час роботи табору проводилися екскурсії  по місту, до лісу, парків з
метою  ознайомлення  з  краєвидами  рідного  міста  та  видовим  різноманіттям
нашої флори та  фауни.

Цікавими  та  змістовними  були  конкурси  «Шишкографія»,  «Ерудит»,
«Макаронні  поробки»,  «Головоломка»,  конкурс  малюнків  «Природа  і  ми»,
конкурс української пісні. 

В таборі діти активно відпочивали. Щодня  проводилися ігри, змагання: з
шашок, шахів, футболу, настільного тенісу. Проведено спортивні ігри та розваги
«У здоровому тілі – здоровий дух», «Веселі естафети» та «Юні козачата». 

В червні  на базі  Диканського районного Будинку дитячої  та  юнацької
творчості  працював  табір  з  денним  перебуванням,  в  якому  відпочивало
24 вихованці, для яких проводились такі масові заходи:

-– свята: «Збережімо природу – наше майбутнє», «Без верби і калини –
нема України», «Для вас, батьки», пісенний вернісаж,

– трудові акції: загально-табірна толока «Чистий двір»;
– екскурсії в природу;

- конкурсні програми: «Козацькі забави», «Сторінками історії України»,
«Україна туристична».

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
З 01 по 10 червня був проведений  табірний збір юннатів-активістів

«Країна Юннатія»  на базі комунального закладу «Станція юних натуралісті»
Рівненської обласної ради, на якому оздоровлювались 50 юннатів. 

У Костопільському районі Рівненської області юннати стали учасниками
еколого-натуралістичних заходів  в рамках діяльності  13 пришкільних таборів
відпочинку з денним перебуванням в період з  02 по 19 червня 2016, в  яких
оздоровлено більше 200 юннатів. 

У виїзному еколого-туристичному таборі «Джерельце» Берестовецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Костопільського району, який проходив в
урочищі «Замок» Костопільського району, оздоровлено 50 дітей. 

Літнє  оздоровлення  дітей  та  підлітків  в  Дубенському  районі,  які
здобувають освіту у гуртках еколого-натуралістичного профілю, здійснювалось
у Шепетинському, Здовбицькому, Іваннівському та  Рачинському пришкільних
таборах.

З 01  по 17 червня  при Будинку дітей та молоді  Дубенської міської
ради  діяв табір відпочинку з денним перебуванням «Цвітограй», де виховний



процес   здійснювався   у  сприятливих  умовах  природного  і   соціального
оточення.  Працювало  два   профільних  табори:  табір  «Турист»  та
«Калинонька». Вихованці  гуртків  еколого-натуралістичного  спрямування
відпочивали  у  профільному  таборі  «Турист»  (5  дітей). План  роботи  табору
включав заходи еколого-натуралістичного спрямування 

Літнє  оздоровлення  дітей  та  підлітків  у  системі  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного  профілю  у  Здолбунівському  районі  в  2016  році
проводилось на базі Мізоцького будинку школярів та молоді. 

Щоліта  на  базі  районного будинку творчості  школярів  Млинівського
району працює табір відпочинку «Ерудит» для обдарованих дітей. Пріоритет
при  зарахуванні  надається  дітям  пільгових  категорій.  Проводяться  піші
прогулянки на свіжому повітрі, ранкові пробіжки, зарядки. Виховні години про
боротьбу  зі  шкідливими  звичками:  курінням,  вживанням  алкоголю  та
наркоманією.

Для 1532 учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів
Гощанського району були організовані  одноденні  екскурсії  на природу, а для
учнів основної та старшої школи – по визначних місцях України та Рівненської
області. 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
З 2 червня  по 4 липня 2016 року для пришкільних таборів 1 та 2  зміни в

теплицях № 17 та  № 4 було проведено  32  екскурсії  за  темами:  «Вивчення і
знайомство з колекцією рослин», «Екзотичні рослини», «Кактуси і сукуленти»,
«Лікарські рослини», «Наші домашні улюбленці». 

1. Екскурсії відвідали   понад 890 дітей.
Крім того було проведено екскурсію та майстер-клас з флористики по

виготовленню   композиції  для  групи  обдарованих  дітей,  для  дітей  з
пришкільного  табору  2   зміни  CЗШ  № 4,  а  також завітали  до  теплиці  СМ
ЦЕНТУМ група дітей,які визначені обдарованими за підсумками навчання.

Вихованці Центру, в кількості 10 дітей,  відпочили  у наметовому таборі
«Ойкос», м. Чернівці.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
У  літній  період  різними  організованими  формами  оздоровлення  у

позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування було
охоплено понад 3600 вихованців, з них у профільних таборах – 655 вихованців.

У  профільних  таборах  було  проведено  низку  різноманітних  виховних
заходів,  спрямованих  на  формування  екологічної  культури,  основ  духовно-
морального розвитку особистості, усвідомлення цінності життя та збереження
здоров’я,  естетичної  культури,  соціально-комунікативних  компетенцій,
готовності  до  творчої  праці;  ціннісного ставлення  до  суспільства  і  держави,
культури та мистецтва, суспільно-корисної праці, родини. 

Основними  формами  виховної  роботи  були  свята,  тематичні  дні,
пізнавально-розважальні програми, екскурсії, творчі зустрічі,  диспути, бесіди,
лекторії, виставки дитячих малюнків, стіннівок творчих учнівських об’єднань,
плакатів,  науково-популярної  літератури  тощо.  Характерною  складовою  всіх
заходів стало активне впровадження інтерактивних ігрових методик, новітніх



інформаційно-комунікативних  технологій,  широке  залучення  батьківської
громади. 

У червні 2016 року 100 вихованців творчих учнівських об’єднань еколого-
натуралістичного відділу Сумського обласного центру позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю віком від 6 до 17 років корисно і цікаво провели
час у профільному оздоровчому таборі «Юннат». Особливістю роботи табору
було поєднання традиційних форм екологічної освіти й виховання з формами
вдосконалення практичних навичок англомовного спілкування вихованців. 

Кожний день у таборі був тематичним.
У  межах  роботи  табору  вихованці  мали  можливість  навчатися  за

освітніми  програмами  «Екологія  і  діти»,  «Здоров’я  природи  –  здоров’я
людини»,  пройти  навчально-виробничу  практику  на  НДЗД,  взяти  участь  у
ігрових,  конкурсно-розважальних  заходах,  екскурсіях.  Щодня  для  вихованців
проводилися пізнавально-розважальні програми, естафети, конкурси, майстер-
класи та заняття в гуртках екологічного профілю, speaking lessons. 

У червні - липні 2016 року на базі Конотопської міської станції юних
натуралістів  працював  профільний  табір  «Юннат»,  в  якому  було
оздоровлено 35 вихованців. Згідно з планом роботи табору проводилися рухливі
ігри  та  розваги  на  свіжому повітрі  «Спритні  та  швидкі»;  інтелектуально-  та
конкурсно-розважальні  програми  «Танок  квітів»,  «Смійся,  розважайся  –
здоров’я  набирайся!»,  «Краще  луснути  від  сміху,  ніж  померти  від  нудьги»;
конкурси  малюнків  на  асфальті  «Літо  очима  дітей»,  «Моя  Батьківщина  –
Україна»; екскурсії валеологічного та пізнавального характеру до музею авіації,
пожежної частини, річки Єзуч, озера Кандибино, зоопарку в м. Київ, міського
парку, міської дитячої бібліотеки тощо.

У червні  2016 року для 30 вихованців  Шосткинської  міської  станції
юних натуралістів було організовано роботу профільного табору «Юннат». 

Пріоритетними  напрямами  оздоровлення  в  літній  період  у  Сумському
міському  центрі  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  були
екологічні  експедиції,  походи  та  екскурсії  в  природу,  якими  було  охоплено
майже 2000 вихованців. Активно залучалися вихованці закладу до трудових та
екологічних  акцій  «Прикрасимо  землю  своїми  руками»,  «Наш  квітничок»,
«Скарбниця флори», «Мурашка», «Екологічний десант», «Плекаємо наш сад».
У червні 2016 року 25 вихованців закладу відпочивали у профільному таборі з
денним перебуванням  «Лісовичок»,  створеному  на  базі  ДП «Сумське  лісове
господарство».

У  червні  2016  року  20  вихованців  гуртків  еколого-натуралістичного
напряму  Лебединського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
оздоровлювалися  у  профільному  таборі  «Сонечко».  Вихованці  вивчали
представників  місцевої  флори,  виготовляли  наочні  посібники  «Охорона
рослинного світу»,  «Лікарські рослини», «Сезонні зміни у природі», гербарій
лікарських  рослин  свого  краю;  здійснили  екскурсії  до  лісу,  водойм,
м. Тростянець  (відвідали  музей  шоколаду,  краєзнавчий  музей,  лісодослідну
станцію,  дендрологічний  парк  в  урочищі  Нескучне);  ознайомилися  з
історичними пам’ятками м. Лебедин; брали активну участь у масових заходах



(конкурс малюнків «Веселкова Україна», конкурс юних фотоаматорів «Країна
лікарських рослин», вікторина «Формула здоров’я», інтелектуальна гра «У світі
природи»).

У  червні  2016  року  на Великописарівській  районній  станції  юних
натуралістів  було  організовано  роботу  профільних  таборів  з  денним
перебуванням «Юннат» та «Юний еколог», в яких було оздоровлено 30 дітей.
Основною  організаційної  формою  роботи  таборів  були  екскурсії.  Під  час
екскурсій  вихованці  ознайомилися  з  роботою  редакції  газети  «Ворскла»  та
привітали  її  працівників  з  Днем журналіста,  Великописарівського лісництва,
регіонального  ландшафтного  парку  «Фельдман-екопарк»;  пройшли
екологічними  стежками  національного  природного  парку  «Гетьманський»,
досліджували  рідкісні  рослини  своєї  місцевості,  вивчали  видовий  склад
лікарських  рослин,  спостерігали  за  мешканцями  лісу,  проводили  екологічні
акції тощо.

У  червні  2016  року  на  базі  Ямпільської  районної  станції  юних
натуралістів  працював  профільний  табір  «Юннат»,  в  якому  було
оздоровлено 20 вихованців. Роботу в таборі було організовано за напрямами:
трудове  виховання,  художньо-естетичне  виховання,  національно-патріотичне
виховання, фізичне виховання, навчально – творча діяльність. Кожний день у
таборі  був  тематичним  (День  знайомств,  День  здоров'я,  День  творчої
майстерності, День квітів, День спорту, День казки, День пригод, Екскурсійний
день, День іменинника). 

На  базі  Кролевецької  районної  станції  юних натуралістів з  6  до  19
червня  2016  року  для  40  вихованців  було  організовано  роботу  профільного
дитячого  експедиційного  табору  оздоровлення  та  відпочинку  «Юний
натураліст».  Основна  мета  діяльності  табору  –  залучення  вихованців  до
натуралістично-краєзнавчої роботи, ознайомлення їх з природою рідного краю,
проведення  спостережень  і  вивчення  природи  регіону,  набуття  практичних
навичок  польових  досліджень  під  час  експедиції  на  р. Десна  поблизу  м.
Новгород-Сіверський (Чернігівська область).

На  базі  Білопільського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості  працював  профільний навчально-дозвіллєвий табір  «Веселка»  з
денним  перебуванням,  в  якому  відпочивало  75  вихованців  дошкільного,
молодшого  та  середнього  шкільного  віку.  У  таборі  працювали  гуртки  за
напрямами:  художньо-естетичний,  декоративно-ужитковий,  туристсько-
краєзнавчий,  спортивно-оздоровчий,  еколого-натуралістичний.  Заняття
проходили в ігрових формах у природі. Працювала Школа краєзнавчих наук за
напрямами «Археологія», «Географія», «Геологія», «Історія».

Участь дітей та учнівської молоді в масових заходах літньої оздоровчої
кампанії  сприяла  їхньому  інтелектуальному  розвитку, формуванню  культури
спілкування,  відповідального  ставлення  до  навколишнього  природного
середовища,  вихованню  моральних,  етичних  та  естетичних  якостей
особистості.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Профільних таборів в області немає.



В  грудні  2015-січні  2016  року  в  Тернопільському  обласному  центрі
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді діяла  Зимова екологічна
школа.

Протягом  канікул  учні  шкіл  м.Тернополя  та  району  відвідали  серію
майстер-класів з виготовлення оберегів для воїнів АТО, створення новорічних
композицій, картин з природного матеріалу, виготовлення дідухів, колажів,   з
сучасних видів прикладного мистецтва – декупажу, квілінгу, скрапбукінгу.  

Протягом навчання в Школі діти виготовили 38 годівничок з вторинного
матеріалу і розвішали їх на території Центру та шкіл міста.

Заняття в Зимовій школі відвідали 243 учні.
Впродовж червня-серпня  2016  року  на  базі  Тернопільського  обласного

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді працювала  Літня
екологічна школа. 

Літня  екологічна  школа  працювала  за  напрямками:  агробіологічний
екологічний, біологічний, зелена архітектура, зоологічний, народознавчий. 

Навчання школи було організовано в три зміни – по 14 днів відповідно.
Робота  була  організована  в  чотирьох  напрямках  –  відповідно  до

уподобань та вікових категорій слухачів. Понад 400 школярів міста та області в
літній  період  поєднали  змістовне  дозвілля  з  одержанням  екологічних  знань
проводячи  цікаві  дослідження,  спостереження,  розробляючи  екологічні
проекти.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
У період з  01 по 13 червня 2016 року на базі  відділу проведена літня

польова практика для вихованців гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» 
(2 групи, 25 вихованців) та літня польова практика для  вихованців  гуртка «Юні
конярі» ( 2 групи, 25 вихованців).

03.06.2016  року  та  09.06.2016  року  проведено  практичні  заняття  зі
студентами  факультету  дошкільної  та  корекційної  освіти  КЗ  «Харківська
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради  (78 студентів).

20.06.2016 року проведено практичні заняття зі студентами заочної форми
навчання  природничого факультету Харківського національного педагогічного
університету ім. Г.С. Сковороди (2 групи, 18 студентів).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Впродовж  року,  в  канікулярний  період,  на  базі  Центру  організовано

роботу  екологічних майданчиків: «Весняна толока», «Барвисте літо-2016»,
«Осінній марафон», «Сніговичок».

У  період  з  01  по  30  червня  2016  року  змістовним  дозвіллям  та
відпочинком охоплено 35 дітей.

Проведено  літній  польовий  експедиційний  практикум  (екскурсії,
експедиції  в  природу,  дослідницька  робота  та  догляд  за  рослинами  на
навчально-дослідній земельній ділянці):

- обласну наукову експедицію «Дослідження біорізноманіття Біосферного
заповідника  Асканія-Нова  ім.  Ф.  Е.  Фальц-Фейна»  (взяли  участь  13  учнів
області,  вихованців  Білозерської,  Голопристанської,  Новотроїцької  рай СЮН,
Каховської, Новокаховської міськ СЮН);



-  одноденну  експедицію  на  о.  Потьомкінський  «Вивчення  водної  та
навколо водної рослинності» (24 учні).

Організовувались дні відпочинку на березі р. Дніпра, масові виховні та
розважальні заходи: конкурс екознавців «Екологічний експрес», майстер-класи з
флористики, День української кухні тощо.

На базі  агро-біологічного комплексу Центру для 350 школярів міста та
області  проведені  екскурсії  за  темами:  «Рослини  НДЗД»,  «Тварини  живого
куточку»,  «Кімнатні  рослини  теплиці»,  «Історія  хліба»,  «У  світі  лікарських
рослин» та інші. 

У літній період 2016 року (з 01 червня по 15 червня) на базі Білозерської
райСЮН працював табір відпочинку з денним перебуванням «Паросток». 

Режим  роботи  табору  затверджено  районним  управліннями  освіти  та
санепідемстанцією.

Охоплено 25 дітей віком від 6 до 15 років – вихованців гуртків станції
юннатів  (трьох  шкіл  смт.  Білозерки  та  с.  Дніпровське) Серед  них:  4  –  з
багатодітних сімей, 7 – працівників соціальної сфери села, 10 – обдарованих
дітей. 

Встановлено шестигодинний режим роботи з денним відпочинком дітей
молодшої шкільної ланки не менше однієї години.

На  базі  Каховської  міськСЮН  організоване  змістовне  дозвілля,  яким
охоплено  344  учні  м.  Каховки.  Проведені  екскурсії:  на  Новокаховський
рибзавод,  до  с.  Мала  Каховка  в  розплідник  коней,  розважальний  комплекс
«Зелені  хутори  Таврії»,  Каховське  лісництво,  до  Біосферного  заповідника
Асканія-Нова,  до  дельфінарію  м.  Скадовська,  завод  молочних  продуктів
«Данон» м. Херсона, «Казкової діброви» м. Нова Каховка.

Педагогічні  працівники  Новокаховської  міськ  СЮН за  період  з
30.05.2016 р.  по 6.06.2016 р.  на базі  6-ти шкільних таборів м. Нова Каховка
проводили  майстер-класи:  «Екологічна  мозаїка»,  «Метелики»,  «Квіти  в
українському віночку», «Загадкове сонечко», Охоплено 366 учнів.

Голопристанською,  Генічеською  райСЮН, загалом  для  250  дітей,
організовано змістовне дозвілля у формі масових заходів, екскурсій в природу,
по екологічних стежках (до Чорноморського біосферного заповідника, Асканії-
Нова).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
У 2016-2017  навчальному  році  відповідно  до  цифрових  інформаційно-

аналітичних  даних  районних  та  міських  відділів  освіти,  об’єднаних
територіальних громад в області організовано діяльність 16 оздоровчих таборів
еколого-натуралістичного профілю, в них оздоровлено 925 дітей та 191 табір
праці і відпочинку, з них цілодобового - 6, денного - 185, в них оздоровлено
15133 школярі, в тому числі в таборах з денним перебуванням -  12152 школяра.

У  оздоровчих  таборах  для  дітей  було  організовано  роботу  гуртків,
спортивних  секцій.  З  дітьми  проводились  заходи  еколого-натуралістичного,
природоохоронного,  культурно-масового  та  фізкультурно-спортивного
спрямування.  Вихователі  постійно  залучали  дітей  до  участі  у  творчих
конкурсах, проводили навчання дітей основам народної творчості і ремесел.



Особлива увага у профільних таборах зверталася на залучення дітей до
регулярних  занять  фізичною  культурою  та  усвідомлення  учнями  життєвої
необхідності та важливості дотримання здорового способу життя.

Відділ  освіти,  молоді  та  спорту  районної  державної  адміністрації  і
працівники  Дунаєвецької  СЮН  під  час  літнього  канікулярного  періоду
організували  з  14  червня  2016  року  відпочинок  та  оздоровлення  для
обдарованих дітей-переможців предметних олімпіад і різноманітних конкурсів у
трьох  навчально-оздоровчих  змінах  профільного  табору  «Подільські
джерела» на базі Малієвецької ЗОШ І-ІІІ ст. для 150 школярів Дунаєвеччини
по 50 дітей в кожній зміні: І зміна - 5-6 класи, ІІ - 7-8 класи та ІІІ - 9-10 класи.
Комплексний  профільний  табір  з  денним  перебуванням  «Екос»
Шепетівського  міського  ЦЕНТУМ розпочав  свою роботу  з  01  червня  2016
року  на  підставі  «Положення  дитячого  комплексного  профільного  табору
відпочинку з денним перебуванням «Екос»  Шепетівського МЦЕНТУМ».

Відпочинком в таборі було охоплено 20 дітей, з них: 3 дітей з багатодітних
та  малозабезпечених  сімей,  2-є  -  діти-сироти,  діти,  позбавлені  батьківського
піклування,  3-є  -  діти  учасників  АТО та  10  обдарованих  дітей.  У  дитячому
таборі було створено 2 загони: «Обіденс» і «Зелена планета».

Протягом  літнього  періоду  в  закладі  організовані  дозвілеві  та
відпочинкові послуги для учнів шкіл міста та району. Творчі заходи відвідали
понад 500 учнів із ЗОШ №1, ЗОШ №4, ЗОШ №6, ЗОШ №8, НВК №1, НВК №3,
спеціалізованої  школи-інтернату, а  також Судилківська ЗОШ І-ІІІ  ступенів та
виховані оздоровчого табору з с. Рудня-Новенька.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Обласним  центром роботи  з  обдарованими  дітьми  в  2016  році  організовано
роботу 2 оздоровчих таборів.  На базі Черкаського обласного Центру роботи з
обдарованими  дітьми  з  9  по  29  червня  2016  року  був  організований  і
проведений оздоровчий табір з цілодобовим перебуванням «Мальва». 
В таборі відпочивали та навчались 30 учнів, учасників, переможців та призерів
Всеукраїнських і обласних еколого-натуралістичних конкурсів, акцій, операцій
з 7 районів та міст Черкащини  (Шполянського, Смілянського, Золотоніського,
Черкаського, Чорнобаївського, міст Черкаси, Сміла). Табір «Мальва» об’єднав 2
загони школярів, з якими працювали вихователями табірної зміни педагогічні
працівники  Центру.  Відповідно  до  Положення   табір  працював  21  день,
включаючи вихідні дні. 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
З 24 червня  по 14 липня 2016 року на  базі  позашкільного оздоровчо-

виховного  закладу  «Лунка»  в  с.Красноїльськ  Сторожинецького  району
Чернівецької області була проведена ІІ профільна еколого-натуралістична
зміна,  в  якій  оздоровлювалось  165  дітей:  юні  екологи  області  (вихованці
еколого-натуралістичних  об’єднань  Чернівецького  обласного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  Чернівецького  міського  центру
еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді, Заставнівського еколого-



натуралістичного  центру,  Сторожинецького  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді та Буковинської малої академії наук). 

В процесі роботи зміни традиційні для таборів спортивно-масові заходи
поєднувались  з  ігровим  екологічним  вихованням,  пізнавально-краєзнавчими
екскурсіями, практичними акціями та трудовими десантами по упорядкуванню
території, околиць табору та джерел. 

Оздоровлення вихованців гуртків Чернівецького міського центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді здійснювалося  у  пришкільному
таборі загальноосвітньої школи, на базі якої працює заклад.

Під  час  роботи  табірної  зміни  спортивно-масові  заходи  вдало
поєднувались  з  ігровим  екологічним  вихованням,  пізнавально-краєзнавчими
екскурсіями, практичними акціями та трудовими десантами по упорядкуванню
території. 

Не  оминули  увагою  обов’язкове  патріотичне  виховання  підростаючого
покоління. 

У  районі  на  базі  Чудейської  ЗОШ  №1  Сторожинецького  району
Чернівецької  області  другий  рік  поспіль  успішно  діяв  наметовий  табір
«Лідер»,  в  якому  у  липні-серпні  2016  року  відпочили  60  гуртківців
Сторожинецького ЦЕНТУМ з числа дітей пільгових категорій. Вихованці мали
змогу під час І та ІІ зміни цікаво відпочити, взяти участь у походах, екскурсіях,
конкурсах, багаточисельних спортивних заходах.

Традиційно  в  ПОВЗ  «Лунка» щорічно  оздоровлюються  обдаровані
гуртківці ЦЕНТУМ. Влітку 2016 року в другій профільній зміні відпочили та
оздоровились  21  вихованець.  Під  час  урочистого  відкриття  зміни  керівники
гуртків Сторожинецького ЦЕНТУМ провели тематичні майстер-класи. 

У  Заставнівському  районі  Чернівецької  області  проведена  відповідна
робота по оздоровленню вихованців Заставнівського ЕНЦУМ.

21  дитина  з  числа  переможців  обласних  екологічних  конкурсів,
оздоровилася в оздоровчо-виховному закладі «Лунка».

При  Горішньошерівецькій  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Заставнівського  району
Чернівецької  області  працював  пришкільний табір  з  денним перебуванням
«Пласт», де  відпочинком  було  охоплено  40  школярів,  із  них  8  гуртківців
ЕНЦДЮ.

Працювали стаціонарні табори, в яких оздоровились вихованці Центру за
батьківські  кошти:  «Зелені  пагорби»,  «Вербиченька»,  «Дністер  Плюс»,
«Юність» 

VІІІ. АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Матеріально-технічна  база  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів забезпечує успішне проведення навчально-виховного процесу
та масових виховних заходів.

Загальна площа – 470 кв.м., території – 0,92га, площа земельної ділянки
– 0,70га. На балансі закладу рахується 7 будівель та споруд. Усього кімнат,
кабінетів  і  лабораторій  –  10,  відділ  інформаційно-методичної  роботи  (2
кабінети),  відділ  зоології  та  тваринництва  (4  кабінети),  відділ  біології  та



сільського господарства  (1  кабінет),  відділ  екології  та  охорони природи (1
кабінет),  відділ  декоративного  квітництва  та  ужитково-прикладного
мистецтва (1 кабінет), відділ оргмасової та оздоровчо-реабілітаційної роботи
(1 кабінет), спортивна зала, 1 кабінет психологічного розвантаження,1 актова
зала,  1  акваріумна  зала,  1  зала  для  утримання  тераріумних  тварин,
господарський дворик з відкритими вольєрами, пташником та крільчатником,
25 одиниць оргтехніки, 2 проектори, 3 телевізори. У 2016 році придбано 4
одиниці оргтехніки.

На балансі закладу рахується 2 транспортних засоби: автомобіль ГАЗ
32213, 2008 року випуску; трактор «Xingtay», 2010 року випуску.

У  2016  році  проведено  косметичний  ремонт  10  навчальних,  5
господарських приміщень, спортивної зали, тепличного господарства.

Частково  оновлено  оргтехніку  (придбано  4  одиниці  оргтехніки:  2
принтери, 2 УПСи), проведено ремонті роботи на теплотрасі та водовідводі.

Стан матеріальної бази Вінницької обласної станції юних натуралістів

№ Основні складові матеріальної бази Їх площа К-сть

Оцінка матеріальної бази

відповідає
вимогам

задовіль
но

не
задовіль

но

повністю
не

задовільно

I Приміщення обласної СЮН 470 м2 1 +
II Допоміжні приміщення:
1 Тепличне господарство 233 м2 1 +
2 Незавершена будова (теплиця) 200 м2 1 +

3
Парникове господарство

0,08 га
На 40
рам

+

4
Павільйон для утримання пасіки з 
навчальною кімнатою

77 м2 1 +

5 Вольєр для птахів 8 м2 1 +
6 Гаражі та складські приміщення 500 м2 +
II
I

Присадибна ділянка станції:
0,92 га

1 Навчально-дослідна ділянка 0,70 га 1 +
2 Дендрарій 0,08 га 1 +

3
Колекційна  ділянка  декоративних
кущів 

0,03 га 1 +

4
Сад:
а) молодий
б) старий

0,23 га 1
1

+
+

5 Колекція лікарських рослин 0,04 га 1 +
6 Штучна водойма 15 м2 1 +
7 Квітники 0,03 м2 2 +
8 Плодово-декоративний розсадник 0,1 га 1 +
I
V

Наявність с/г техніки:

1 Трактор Xingtay 1
2 Газонокосарка 2 +
3 Мотоблок «Нива» 1 +
V Зоотваринницька база 156 1 + +
1 Кількість видів свійських тварин 47 +
2 Кількість видів диких тварин 63 +



№ Основні складові матеріальної бази Їх площа К-сть

Оцінка матеріальної бази

відповідає
вимогам

задовіль
но

не
задовіль

но

повністю
не

задовільно

(куточок живої природи)
V
I

Наявність комп’ютерів та 
розмножувальної  техніки:

1 Комп’ютери 16 +
2 Ксерокс 1 +
3 Сканер 1 +
4 Принтери 12

У 2016 році  районні  станції  юннатів працювали над удосконаленням
матеріально-технічної  бази,  але  усі  станції  потребують  комп’ютерів,
оргтехніки та технічних засобів навчання.

Гніванська міська СЮН
Дата заснування станції – 01 вересня 2001 року. Площа закладу 220 м.

Загальна площа приміщення – 186м кв. Кількість кімнат – 6, В тому числі
навчальних  –  5,  куточок  бережного  ставлення  до  хліба.  Усі  навчальні
приміщення  мають  привабливий  вигляд.  У кабінетах  освітлення  згідно  до
санітарних вимог. Вид опалення – електрокаміни, хоча місто газифіковано і
до найближчого джерела газу 30 м. Водопостачання – центральний водогін,
санвузли – надворі. Заклад забезпечений меблями на 80%, меблі стандартні,
марковані. Наявний комп’ютер 1С-452.

Автотранспорт відсутній.
Чечельницька міська СЮН

Чечельницька рай СЮН заснована в 1972 році. Площа території 1200 м
кв.  Загальна  площа приміщень  –  152м2.  Кількість  кімнат –  6,  навчальних
кабінетів  –  4,  глядацька  зала,  музей  хліба.  Площа  навчально-дослідних
ділянок 0,8га. В закладі є бібліотека, яка налічує 500 примірників навчальної,
науково-методичної  та  художньої  літератури.  Технічні  засоби  навчання:
мікроскопи,  фотоапарати,  бінокль,  телескоп,  телевізор,  комп’ютер.  Заклад
забезпечений меблями на 100%, меблі стандартні, марковані.

Автотранспорт відсутній.
Бершадська районна СЮН

Бершадська рай СЮН заснована в 1994 році.  Станція розташована у
пристосованому приміщенні на 3 кабінети, 2 навчальних кабінети.

Площа закладу та його території 52 м2.
Заклад потребує капітального ремонту. Санвузли та водопостачання –

відсутнє.  Вид  опалення  –  пічне  (місто  не  газифіковане).  Освітлення
відповідає санітарним нормам.

Меблями заклад забезпечений, але потребує поновлення.
Наявний 1 комп’ютер, магнітофон.
Навчально-дослідні ділянки відсутні.

Тульчинська районна СЮН
За даними обласного архіву та  довідки міської  ради дата  заснування

СЮН  –  травень  1958  року.  Загальна  площа  закладу  –  102м2.  Площа
навчально-дослідних земельних ділянок – 0,5га.



Приміщення  станції  одноповерхове,  пристосоване,  6  кімнат,  5
навчальних кабінетів.

У закладі облаштовані куточок живої природи, зал охорони природи.
Навкруг станції юннатів розташований парк відпочинку та парк слави

площею – 0,75га. 
У залі охорони природи розміщений народознавчий куточок.
У закладі  є:  1 телевізор,  15 мікроскопів,  4 фотоапарати,  3 комплекти

мікропрепаратів  з  біології,  1  топографічний прилад,  2  вольєри  для  птахів,
кімнатна тепличка «Флора».

Комп’ютерів у закладі немає.
Хмільницька районна СЮН

Дата заснування станції – вересень 2004 року. Станція знаходиться у
двоповерховому приміщенні колишньої початкової школи.

Площа закладу – 1000 м кв., території – 500 м2. Земельна ділянка 0,5га.
Площа приміщень - 384м2. Кількість кімнат – 6, в тому числі навчальних – 2.
Потребують ремонту ще 2 навчальних кабінети.

Є зоолого-тваринницька база, пташник.
Технічні  засоби  –  кодоскоп,  діапроектор  «Пеленг»,  фотоапарат,

магнітофон, 7 мікроскопів, є 1 комп’ютер. 
Транспортні засоби відсутні.
У закладі створений музей хліба, зооклас, фітоклас, де нараховується

більше 200 рослин.
Загальна кількість приміщень та наявність окремих об’єктів у складі

матеріальної бази ЕНЦ, СЮН
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Число
проф.

таборів

Обласна СЮН 1 1116 824 1

бібліотеки 
за 
профілями 
у відділах

1 1 1 1 1
1 оздор.
школа

«Юннат»

Уланівська рай 
СЮН

1 1000 500 1

Тульчинська 
рай СЮН

1 102 72

Бершадська 
рай СЮН

1 39,5 30



Гніванська 
міська СЮН

1 186 186

Чечельницька 
рай СЮН

1 1200 152 1 1

Всього: 6 2643,5 1764 2 1 2 1 1 1 1 1

Стан матеріальної бази Центрів еколого-натуралістичної творчості,
станцій юних натуралістів Волинської області

№
 з/
п

Назва 
установи

Загальн
а площа
приміщ
ень

Глядаць
ка зала

Тепли
ця

Зоолог
о-
тварин
-
ницьк
а база

Навчаль
но-
дослідна
земельн
а 
ділянка

Легкові 
автомоб
ілі

С/г 
маши
ни

Комп’
ю-
тери 

Акт 
землеко
ри 
стуванн
я

1. Волинський 
обласний 
еколого-
натуралістич
ний центр

1472,6 
м²

+ - + + 1 - 17 -

2. Ківерцівськи
й районний 
ЕНЦ

384 м² + - + - - - 2 -

3. Ковельська 
міська СЮН

100 м² - + + + - - 2 серія 
ЯЯ 

№
033965

4. КЗ «Міський
ЦЕНТУМ 
Луцької 
міської 
ради»

оренда 
на базі 
ЗОШ

+ - + - - - 1 -

Комунальним  закладом  освіти  “Дніпропетровський  обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”  усі планово-
фінансові  показники  2016  року  були  виконані.  За  рахунок  фінансування
необхідних робіт за спонсорські та позабюджетні надходження був зроблений
вагомий  внесок  у  розвиток  госпрозрахункового  напрямку  роботи  КЗО
“ОЕНЦДУМ”. 

У  2016  році  на  рахунок  “Сум  за  дорученням”  було  зараховано
10784,00 грн.,  які  були зароблені  Дніпропетровським відділенням обласної
заочної Природничої школи КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

У  порівняні  з  2015-2016  навчальним  роком  фінансова  ситуація
поліпшилась  у  Дніпропетровському,  Павлоградському  та  Солонянському
районах та у містах: Кривий Ріг – Жовтнева та Тернівська районні станції
юних натуралістів; Кам’янське – міський дитячий екологічний центр.

Покращення  ситуації  у  сільських  районах  відбулось  за  рахунок
проведення  процесу  децентралізації  та  як  наслідок,  створення  сільських
громад,  які  мають  самостійне  фінансування  (Солонянський –  Солонянська
селищна  територіальна  громада,  Павлоградський  –  Вербівська,
Дніпропетровський – Слобожанська. 

У  мм.  Кривий  Ріг  та  Кам’янське  покращення  ситуації  у  процесах
розвитку  матеріально-технічних  баз  відбувалось  за  рахунок  ремонтно-
будівельних  робіт, виконаних  педагогічними колективами та  спонсорами у



процесі підготовки до Всеукраїнського семінару-практикуму для заступників
директорів обласних СЮН/ЕНЦ України.  

З метою підготовки матеріально-технічної бази КЗО “ОЕНЦДУМ” до
Всеукраїнського семінару-практикуму були виконані наступні обсяги робіт:

-  проведено  поточні  ремонти навчальних кабінетів  учбового корпусу
№1 та №2 (зоології, дендрології, комп’ютерного класу);

- проведений поточний ремонт приміщення живого куточку;
- відремонтовано фасад будівлі музею екоцентру;
- проведений поточний ремонт в обласному методичному кабінеті.
У звітному періоді, виконуючи програму “Комплексного розвитку КЗО

“ОЕНЦДУМ”  на  період  до  2020  року”,  була  підготовлена  проектно-
кошторисна  документація  “Комплексного  капітального  ремонту  балансової
тепломережі та теплиці №1 з благоустроєм прилеглої території”. Також була
підготовлена проектно-кошторисна документація заміни вузла  обліку тепла
установи. 

Матеріально-технічна  база  КЗ  “ЦЕНТУМ”  Дніпровського  району в
основному  відповідає  Положенню  про  позашкільний  заклад  еколого-
натуралістичного спрямування та включає: 

1. Навчально-адміністративний корпус, в якому є: кабінети біології,
методичний  кабінет,  екологічна  світлиця  з  постійно  діючою  виставкою
дитячих робіт та відеолекторієм, кабінет комп’ютерної техніки, директора та
бухгалтерія.

2. Навчально-виробничий  комплекс:  кабінет  завідувача  відділу
сільського  господарства,  зоологічна  лабораторія,  теплиця,  майстерня,
оранжерея,  студія  комп’ютерного дизайну, кабінет акваріумістики, підсобні
кімнати та складські приміщення, котельня.

3. Кабінет відділу екології та охорони природи при Ювілейній СШ №1.
4. Тваринницьке приміщення.
5. Дитячий кінно-тренувальний майданчик.
6. Зелений клас, куточки відпочинку.
7. Спортивний майданчик.
8. Земельна  навчально-дослідна  ділянка  -  2,9478га (Державний  акт  на

право  постійного  користування  земельною  ділянкою  (серія  ЯЯ
№046118 від 30.03.2009 р.)

9. Споруди та підсобні приміщення: овоче- та сотосховище, сховища для
грубих  кормів  та  органічних  добрив,  вольєри  для  птиці,  вигули  для
коней.
10.  Ведеться  проектування  реконструкції  дитячого  профільного

табору.
11. Побудовано  комплекс споруд:  куточки відпочинку (столи,  лави,

доріжки, огорожа); обладнано виставковий майданчик (основні типи вуликів);
тіньовий намет зеленого класу

У  2016  році  виконано  поточний  ремонт  системи  водопостачання  та
поливу,  приміщень,  котельні,  зеленого  класу,  фарбування  водопровідної
башти.



Утримуються  в  належному  технічному  стані  транспортні  засоби,
система  електропостачання,  водопостачання  та  теплопостачання.  (Витрати
склали 25392,50 грн.)

Придбано господарчий і будівельний матеріал на  суму 42667,00 грн.
Своєчасно ремонтується та обслуговується комп’ютерна техніка, фото-

відео апаратура (витрачено 18574,00 грн.)
- Засоби  зв’язку  та  комунікації:  електронна  пошта,  автоматична

телефонна станція, мобільний зв’язок, системи зрошування, водопостачання,
тепломережі, зовнішнього освітлення, огорожа. 

- Транспортні  засоби  та  малогабаритна  техніка:  автобус  –  1,
вантажний автомобіль – 1, легковий автомобіль – 1, мотоцикл – 1, трактор – 1
з набором причіпного інвентарю, причепи – 2, платформа для перевезення
бджіл – 1, бензокоса – 1, бензопила – 1, мікроавтобус – 1, бензотример – 1.

- Інше рухоме та нерухоме майно та обладнання: комп’ютери – 15
шт.,  факси – 1 шт.,  принтери – 5 шт.,  цифрові  фотоапарати – 1 шт.,  DVD
програвачі  –  2  шт.,  телевізори  –  2  шт.,  мультимедійні  засоби  –  1  компл.,
ноутбуки – 2 шт., ноутбуки – 2 шт., відеомагнітофони – 2 шт., відеокамери – 3
шт.

- Навчальна  пасіка  (з  комплектом  обладнання)  нараховує:  15
бджолосімей. Всього в наявності 35 вулики різних типів.

Виконані проектні роботи та капітально відремонтовано дах навчально-
адміністративного корпусу на суму 199650,00 грн. Відремонтовано тротуарні
доріжки на суму 76257,25 грн. Дообладнано 2 куточки відпочинку, куточок
народознавства та хліба.

За  результатами  інвентаризації  зібрано  майже  500кг  продукції  з
навчально-дослідних ділянок. Оприбутковано 50кг бджолиного меду на суму
1250 грн., воску – 11 кг.

Вирощено розсади декоративних вічнозелених кущів – 21 шт., кімнатних
рослин – 35 шт., квіткових рослин – 152 шт., розсади овочевих культур – 200
шт.  Є  в  наявності:  дерев  -  97,  кущів  -  93,  кімнатних  рослин   -  325.
Адміністрація закладу постійно дбає про покращення матеріальної частини
закладу.

КЗ  “Дитячий  екологічний  центр”  Кам’янської  міської  ради  має
земельну ділянку загальною площею 0,6219га. 

Земельна  ділянка  передана  в  постійне  користування  КЗ  “Дитячий
екологічний  центр”  КМР, що  підтверджується  Державним актом на  право
постійного  користування  землею  за  рішенням  міської  ради  народних
депутатів від 28.04.04 р. № 335 – 14ХХІУ. Акт зареєстровано за № 742 від
14.05.04 р.

На  земельній  ділянці  розташована  двоповерхова  будівля  та  підсобні
приміщення,  які  є  комунальною  власністю  міста  і  передані  в  оперативне
управління ДЕЦ.

Матеріально-технічна база закладу налічує:
- 6 стаціонарних комп’ютерів;
- 1 ноутбук;



- 1 принтер;
- 1 багатофункціональний пристрій;
- 1 сканер;
- 1 телефон-факс;
- 2 модеми для підтримки Інтернету;
- 2 телевізори;
- 1 відеомагнітофон;
- 2 DVD-плеєри;
- 1 музичний центр;
- 1 мультимедійний проектор.
Для зміцнення матеріально-технічної бази КЗ “ДЕЦ” протягом 2016 

року:
1.  Проведений  поточний  частковий  ремонт  приміщень  закладу  на

загальну суму 47 048 грн. (спонсорська допомога).
2. Проведена повна реконструкція зали № 3 Міжшкільного екологічного

музею.
3.  Для  зміцнення  МТБ  протягом  року  для  куточка  живої  природи

придбано обладнання (нові клітки для тварин, нові акваріуми, підставка під
акваріум,  тераріум  та  декорації),  акваріумні  рибки,  облаштування  для
утримання  акваріумів  (спеціальний  корм,  лампи  освітлення,  компресор,
годівнички, фільтр для очищення води, шланги, ґрунт та ін.) на загальну суму
29999,00 грн. (спонсорська допомога).

Протягом 2016 року було покращено стан території, приміщень та МТБ
закладу на загальну суму 85564 грн. (спонсорська допомога).

Для  якісного  навчально-виховного  процесу  КЗ  “Нікопольський
міський еколого-натуралістичний центр”  має досить  гарну матеріально-
технічну базу. П'ять навчальних кабінетів, еколого-біологічний музей, живий
куточок,  акваріумно-тераріумний  комплекс,  експозиція  кімнатних  рослин,
колекція  рослин відкритого ґрунту, дендрарій створюють належне еколого-
розвивальне середовище у закладі.

1.  Еколого-біологічний  музей.  В  його  5  відділах  демонструється
близько 400 експонатів: екологічні матеріали, гербарії рослин, колекції комах,
молюсків, морських тварин, птахів та ссавців нашої країни.

2.  Живий  куточок. 8  скляних  віварій  для  хом'яків,  23  клітки  для
ссавців,  птахів  і  3  великих  вольєри  для  птахів.  Декоративний  тхір,  2
декоративних  кроля,  6  морських  свинок,  5  сирійських  та  2  джунгарських
хом’яка,  дегу,  3  монгольських  піщанки  і  декілька  десятків  декоративних
пацюків.  Птахи:  канюк  і  дика  куріпка,  щиглик,  3  звичайних  амадіни,
китайські перепела, хвилясті папужки.

3. Акваріумно-тераріумний комплекс. 4 акваріуми, 25 тераріумів для
плазунів  і  декоративних  комах.  Великий  напівводяний  тераріум  для
утримання  каймана  та  3  акватераріуми  для  черепах,  жаб  і  напівводяних
рослин. Акваріуми: 24 види декоративних  риб, 18 видів акваріумних рослин. 

Тераріуми: 2 червоновухі черепахи, 1 удав звичайний, 2 королівських
африканських пітони,  ігуана,  йєменський хамелеон,  2  бородатих  агами і  2



плямистих еублефари.  У звітному  році  колекція  земноводних поповнилася
двома жабами – агою та рогаткою. Комахи: бананові цвіркуни, мадагаскарські
шиплячі,  середньоазіатські  і  мармурові  таргани,  павук-птахоїд  біло
пухнастий,  імператорський  скорпіон,  африканські  сухопутні  молюски
ахатіни.

4. Експозиція кімнатних рослин. 83 види.
5. Колекція рослин відкритого ґрунту. 14 видів декоративних 

чагарників та більше 150 трав`янистих рослин відкритого ґрунту.
6. Дендрарій. 17 дерев 8 видів.
7. Оргтехніка.  Комп'ютери  –  2  шт.,  3  ноутбука  Acer,

багатофункціональний  пристрій  Epson  Stylus,  лазерний  принтер  Xerox,
проектор  Acer  з  екраном,  акустична  система  Studio,  цифрова  відеокамера
Sony, фотоапарат Canon, цифровий мікроскоп, брошурувальник, ламінатор.

КПНЗ “Станція юних натуралістів” Тернівського району м.Кривий
Ріг займає  окрему  двоповерхову  будівлю  загальною  площею  789м2.  Тут
розміщені  13  навчальних  кімнат,  3  препараторські,  живий  куточок,
адміністративні  приміщення,  виставкова  зала.  Приміщення  та  навчальні
кімнати  повністю  відповідають  санітарно-гігієнічним  вимогам  роботи  з
дітьми та реалізації навчально-виховного процесу.

Територія, на якій знаходиться заклад, має загальну площу 5160м2. На
ній  розміщені  навчально-дослідна  ділянка,  будівля  станції  юннатів,
допоміжні  господарські  будівлі  (кролеферма,  птахоферма  та  сарай  для
знарядь праці).

Восени  2015  року  на  площі  72  м2  побудовано  2  сучасні  теплиці.
Кошти  на  побудову  теплиць  та  обладнання  були  надані  компанією
“Метінвест”  у  розмірі  70000  грн.  в  якості  гранту  за  перемогу  в  конкурсі
соціальних проектів “Місто нашими руками”. 

На даний час у закладі  є два комп’ютери.  Періодично поповнюється
колекція  бібліотеки  новою  методичною  та  науковою  літературою,
інформотека  -  новими  комп’ютерними  дисками  з  відеофільмами,
методичними матеріалами, інформацією на різноманітні теми.

За  рахунок  власних коштів  відремонтовано  приміщення для  масових
заходів, навчальна кімната та підсобне приміщення у живому куточку.

КПНЗ “Станція юних натуралістів” Жовтневого району м.Кривий
Ріг у 2016 році продовжував поновлювати матеріально-технічну базу закладу.
Проведено ремонтні роботи в санвузлах та коридорі, зроблено косметичний
ремонт  кабінету  акваріумістики,  замінено  50м  труб  водогону  на  загальну
суму 5200 грн. Поповнено колекцію акваріумних риб та рослин. Створено 2
палюдарії, поновлено колекцію акваріумних риб. В зоологічному комплексі,
завдяки  спонсорам,  поновлено  колекцію  птахів:  придбано  гульденові
амадіни,  кури  породи  Бентам  Себрайт,  декоративних  кролів  та  шиншил.
Квітково-декоративним відділом створено колекцію узумбарських фіалок та
бегоній,  папороті.  Поповнено  бібліотеку  СЮН.  Придбано  10  примірників
методичної  літератури,  9  літературних  джерел  напрямку  ландшафтного
дизайну та 6 еколого-хімічного. 



КПНЗ “Станція юних натуралістів” Царичанської  районної ради
має:  2  учбових  кабінети.  В  наявності  є:  робочі  столи,  парти,  стільці,
1комп’ютер,  принтер,  книжкові  шафи.  Матеріально  –  технічна  база  не
оновлювалась  та  не  поповнювалась  понад  20  років  (крім  комп’ютера  та
принтера).

Верхньодніпровський  районний  еколого-натуралістичний  центр
15.11.2001 р. переведено до ПДЮТ м. Верхньодніпровська.  Він займає дві
кімнати площею 17,6м2 та 54,9м2 для загальної роботи, зал для проведення
масових  натуралістичних  заходів  райЕНЦ використовує  той,  що існує  при
ПДЮТ.

КНЗ  “Криничанський  центр  учнівської  молоді”  розташований  в
триповерховому  типовому  приміщенні,  в  якому  розташовані  навчальні
кабінети  та  пункт  стояння  технічного  обслуговування  автотранспортних
засобів, загальною площею 214 м2. Будівля закладу є комунальною власністю
Криничанської райради Дніпропетровської області.

Функціонує  система  автономного  опалення,  яке  здійснюється  від
газової  котельні  Криничанської  СЗШ  №1,  водопостачання,
енергозабезпечення, освітлення, каналізації.

Заклад  забезпечений  необхідними  приміщеннями  та  обладнанням  до
них для здійснення на належному рівні навчально-виховного процесу.

Для  якісного  забезпечення  навчально-виховного  процесу  у  закладі
функціонує  13  навчальних  кабінетів.  Щороку  в  приміщенні  проводяться
поточні  косметичні  ремонти  навчальних  кабінетів,  коридорів  та  інших
приміщень. Є туалети на першому та другому поверсі.

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ВІДДІЛ
1. Кабінет “Прикладне мистецтво” площа 21,33м2, з числом посадочних

місць 13.
2.  Кабінет  “Еколого-натуралістичний”, площа  51м2,  з  числом

посадочних місць 15.
3. Кабінет “Біологічний”, площа 51м2, з числом посадочних місць 15.
Але матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів потребує

оновлення  і  в  першу  чергу  комплектації  новими  сучасними  меблями  та
сучасною  наочністю.  Технічне  оснащення:  один  комп’ютер,  два  принтера,
мультимедійний проектор з екраном, домашній кінотеатр, караоке.

КПНЗ“Станція  юних  натуралістів”  м.  Павлограда  займає  дві
будівлі. Головна – 261кв.м, живий куточок – 24,5кв.м. На території подвір’я
розташовані вольєри для декоративних птахів, голуб’ятня.

Проведено  поточний  ремонт  будівлі,  вікон,  вольєрів,  живого  куточка,
крівлі. Проведено утеплення зовнішніх вольєрів для птахів.

Для здійснення навчально-виховного процесу функціонують: 3 навчальні
кабінети (кабінет квітникарства, кабінет зоології, кабінет охорони природи),
музей природи, живий куточок, навчально-дослідна ділянка, голуб’ятня. Крім
того навчання гуртків проходять на базі шкіл міста, що охоплює мікрорайони
міста: ПШС, РТС, 40 років, мікрорайон Новий.



На території СЮН знаходиться живий куточок, в якому розміщуються
дрібні гризуни (хом'яки: джунгарські, золотисті), морські свинки, шиншили,
кролі  (сірі  велетні,  декоративні),  фретка,  дегу)  та  вольєр  з  декоративними
птахами, де мешкають цесарки, фазани (звичайні, сріблясті, золотисті), кури-
бентамки (кучеряві, гудани, пухнасті), павичі, качки. В зоологічний комплекс
входить також тераріум з 3 видами екзотичних тарганів, павуком-птахоїдом,
червоновухими  черепахами,  леопардовим  геконом,  агамами,  хамелеонами,
равликами-ахатінами  та  вольєри  для  декоративних  птахів,  де  мешкають
канарки,  щиглики,  чижі,  коноплянки,  амадини  (зеброві,  японські,  рисові),
зяблики;  ряд  папуги:  хвилясті,  папуги  Крамера,  нерозлучники,  корели,
какарики. 

Також функціонує аквакомплекс з 6 акваріумами розмірами 70 х 40 х 30
см ємністю 80 літрів.  На сьогодні  налічується понад 50 видів риб. Це дає
можливість  проводити  заняття  гуртка  “Юні  акваріумісти”,  дослідження  за
акваріумними рибками, спостереження за їх ростом та розвитком, готуватися
до участі в конкурсі “Юний дослідник”.  

У рамках конкурсу міні-грантів “Місто своїми руками” в 2016 році на
подвір’ї  СЮН було побудовано екологічний клас,  який представляє  собою
альтанку  площею  24м2 з  підлоговим  покриттям,  покрівлею,  столами  та
лавками для занять на свіжому повітрі. 

У кабінеті квітникарства обладнано стелаж для вирощування фіалок та
орхідей  з  люмінесцентними  лампами.  В  кабінеті  квітникарства  зібрана
колекція з 70 сортів фіалок. 

Гордістю  педагогів  СЮН  є  також  музей  охорони  природи.  На
сьогоднішній день фонд музею складає 70 опудал в 8 експозиціях-шафах, 3
стелажі музею хліба, 1 стелаж з виставкою виробів з вторинної сировини та 6
стендів по природоохоронній роботі юннатів і учнів шкіл.

Продовжується робота  по проекту “Оптимизація  озеленення подвір’я
території СЮН”. На клумбах висаджено вічнозелені та декоративні кущі,  30
видів  квітів  відкритого  ґрунту:  тагетес,  канни,  цинія,  тюльпани,  сальвія,
диморфотека,  петунія,  ешольція,  ромашки,  вербена,  жоржини,  агератум,
скабіоза,  нігела,  тітонія,  клематіс,  портулак,  айстри  та  ін.  Продовжено
реконструкцію міксбордера та  центральної клумби. 

На  СЮН  в  наявності  технічні  засоби:  два  телевізора,  дві  учнівські
теплиці  «Флора»,  чотири  мікроскопа,  кварцевий  апарат,  2  фотоапарата,
відеотека – 20 шт., аудіомагнітофон – 2 шт., відеомагнітофон, бібліотека – 300
екз., комп'ютер “АМИ”, принтер “Canon”, “EPSON”, сканер “Квик”.

Матеріально-технічна  база  еколого-натуралістичного  центру
“Енергія”  Жовтоводської  міської  ради підтримується  та  оновлюється  за
рахунок  коштів  місцевого  бюджету,  позабюджетних  коштів,  спонсорських
коштів, благодійних батьківських внесків.

На базі ЕНЦ обладнано кабінети: заступника директора з НВР; кабінет
педагога-організатора;  актова зала для проведення масових заходів;  кабінет
флористики; кабінет юних екологів;



Площа навчальних  приміщень  закладу  становить  338м2 і  відкритого
ґрунту 5146м2.

Починаючи  з  2011  року,  оновилося  фінансування  ЕНЦ  за  рахунок
“Програми  охорони  навколишнього  середовища  м.  Жовтих  Вод”,  так  в  
2016  році  за  рахунок  Програми  було  придбано  портативну  колонку  для
проведення  масових  заходів,  кольоровий  принтер  та  мультимедійний
проектор.
Матеріальна  база  КЗО  “Магдалинівська  районна  станція  юних
натуралістів”  на низькому рівні.  Загальна площа всіх приміщень – 164м2,
площа навчальних приміщень - 64м2.
Проблемні питання МТБ Магдалинівської РСЮН, які потребують вирішення у
найближчий час: 
     -  відсутність фінансування на створення методичних матеріалів СЮН;
     -  відсутність комп’ютерної техніки для створення методичних матеріалів;
     -  ремонт та заміна меблів відповідно до санітарно – гігієнічних норм;
      - капітальний ремонт приміщення. 

КПНЗ “Павлоградський районний еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді” має окрему будівлю загальною площею 204,3 м2,
яка  включає  3  кабінети:  методичний,  овочівництва  і  квітникарства,
організаційномасової  роботи,  живий  куток  та  службові  приміщення.  За
установою закріплені присадибна НДЗД площею 0,2га і ділянка виробничого
відділку площею 1га.

НДЗД установи має відділки: польової і овочевої сівозміни, квітково-
декоративний, дендрологічний, господарчий і плодово-декоративна шкілка.

Влітку  2016  року  силами  колективу  проведений  поточний  ремонт
навчальних кабінетів. Восени стійкою наполегливістю директора екоцентру
домоглися  заміни  вхідних  дверей  та  двох  металопластикових  вікон  та
придбання господарчих товарів до живого кутка.

КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради  має
власне приміщення,  гараж,  топкову. Загальна площа будови закладу складає
332м2.  У  наявності  4  навчальних  кабінети  (зоології,  біології,  кулінарії,
квітникарства),  методичний кабінет, кабінет  директора,  хол,  теплиця,  живий
куточок, санвузол, топкова. 

У кабінеті біології створений і працює куточок хліба та народознавства,
постійно діюча виставка кращих робіт декоративно-прикладного мистецтва,
яка  створена  колективом  закладу  та  гуртківцями.  Постійно  поповнюється
колекція предметами старовини.

Всі  кабінети  з  достатньою  кількістю  меблів,  але  немає  в  наявності
навчальних  столів  для  дітей  молодшого  шкільного  віку.  Кабінет  «Кухар»
обладнаний  сучасною  технікою  (кухонний  комбайн,  електричний  чайник,
мікрохвильова піч, газова плитка, водяний бойлер); меблями: кухонна стінка
(двійна мийка, навісні шафи, робочі столи, шафа-пенал, стіл для дегустації
страв, стільці),забезпечене водопостачанням (холодна та гаряча вода).

На СЮН працює теплиця (загальна площа 89м2), де вирощується понад
60  видів  рослин.  Корисна  площа  внутрішніх  приміщень  споруди,  яка



використовується для організації НВП, складає 189,6м2. Заклад має земельну
ділянку,  на  якій  розташована  будова,  гараж,  пристосований  під  сарай,
доріжка,  НДЗД  з  відділками:  дендрологічний;  плодово-ягідний;  квітково-
декоративний; лікарських рослин; плодовий сад.  

На сьогодення заклад не має державного акту на право користування
земельною ділянкою, але готуються документація на оформлення державного
акту за бюджетний рахунок (оформлена адресна довідка закладу).

На  сьогодення  технічне  обладнання  закладу  не  відповідає  сучасним
вимогам:  в  наявності  лише  один  комп’ютер,  оргтехніка  (копіри,  принтер,
сканер)  зношена,  потребує  постійного  ремонту. Матеріально-технічна  база
закладу постійно поповнюється.

У  2016  році  в  закладі  повністю  відремонтовано  кабінет  біології,
санвузол,  встановлена  нова  огорожа.  Силами  колективу  закладу  зроблено
поточний ремонт у живому куточку (пофарбували, побілили).

Матеріальна  база  КПНЗ  “Станція  юних  натуралістів  №2”
Дніпровської міської ради  станом на 01.09.2016 року знаходиться на дуже
низькому  рівні.  Приміщення  закладу  перебуває  в  аварійному  стані  з  
1996 року і на даний час зруйновне, телефонний зв'язок, INTERNET відсутні. З
оргтехніки педагогічний колектив СЮН має лише ноутбук та принтер. Робота
закладу  проходить  за  рахунок  використання  матеріальної  бази  біологічних
кабінетів шкіл, на базі яких згідно з наказом районного відділу освіти та угод
працюють гуртки станції юних натуралістів.

У міському  еколого-натуралістичному  центрі  дітей  та  учнівської
молоді виконкому Марганецької міської ради навчально-виховний процес
здійснюється у типовій цегляній будівлі, яка побудована у 1974 році, з 1996
року  використовується  як  приміщення  позашкільного  закладу.  Кількість
поверхів – 2, тип опалення - централізований, є в наявності водопровід та
каналізаційна мережа, загальна площа – 1807м2, корисна площа внутрішніх
приміщень  споруди  –  908,8м2.  Представлення  окремих  приміщень  для
оренди іншими організаціями, установами (згідно угод – 778 кв. м). 

Центр має Державний акт на право постійного користування земельною
ділянкою  площею  0,9082  га.  Положенню  про  НДЗД  не  відповідає  (в
наявності квітники та дендропарк).

Екскурсійні розділи дендропарку: Рослини лісостепової зони України;
Красиво  квітучі  чагарники;  Декоративні  дерева  дендропарку  ЕНЦ;
Ландшафтний дизайн.

Приміщення  закладу оформлено  на  достатньому  рівні.  Кількість
навчальних  кабінетів  –  7:  кабінети  юних  хіміків,  акваріумістів,  основ
здоров’я,  юних медиків,  екологічної  студії,  біології  рослин,   “Берегиня”.  У
кожному кабінеті  є  паспорт з  переліками наявного обладнання,  навчального,
наочного,  методичного забезпечення.  Також у  центрі  є:  методичний  кабінет,
кабінет  екології  і  біології,  галерея  кімнатних  рослин,  конференційна  зала,
живий куточок.



У 2016 році проведено ремонт навчальних кабінетів та кабінетів відділу
екології і біології, замінено кришки учнівських парт та кришки вчительських
столів, встановлено жалюзі на вікна в кількості 20 шт. на суму 49700 грн.

Технічні засоби навчання для навчально-виховного процесу:
         Ноутбук “Lenovо” – 1 шт.
         Ноутбук  “ASUS” - 3 шт.
         Ноутбук  “ACER” – 2 шт.
         МФУ  “Canon” – 2 шт.
         Принтер лазерний – 2 шт.
        Принтер “Epson”  М 105– 1 шт.
         Фотокамера – 1 шт.
         Телевізор  “Рanasonic”
         DVD - програвач
        ПК (планшет) – 1шт.

У  2016  році  придбано  ПК  (планшет), принтер  “Epson”  М  105
канцтовари на загальну суму понад 18631 грн.

При методичному кабінеті,  у відділі та навчально-виховних кабінетах є
бібліотечки,  поповнення  фондів  бібліотечок  за  останній  рік  з  бюджетного
фонду не було, з позабюджетного рахунку -  на суму 3600 грн.

Є в наявності  аудіо та відео матеріали,  а більш сучасні – в цифровому
форматі, складено каталог, що нараховує  50 фільмів.

У  зв’язку  з  реорганізацією  тепломережі  у  м.  Марганець,  в  ЕНЦ  до
опалювального  сезону  2016р.  здійснено  установку  індивідуального
електричного опалення на суму 59000,00 грн.

Донецький  обласний  еколого-натуралістичний  центр.  У  ході
проведення АТО на території селища Піски за період 2014-2016 років було
значно  зруйновано  адміністративну  будівлю  облЕНЦ.  У  результаті  цього
частина майна була пошкоджена, а частина (меблі, оргтехніка, навчальні та
побутові прилади та ін.) були викрадені в результаті тотального мародерства в
селищі. На сучасний момент, у зв’язку з неперервними обстрілами, проїзд до
селища заборонено.  З  11 червня 2015 року була  проведена  перереєстрація
ДОЕНЦ в м. Краматорську і з 01.08. 2015 року заклад розпочав свою освітню
діяльність в Донецькій області. Зараз Центр орендує 2 кабінети в ЗОШ № 12
м.  Краматорськ,  кабінет  в  Піддубненській  ЗОШ  Великоновосілківського
району. Загальна площа приміщень - 139м2

На сьогодні матеріальна база Центру складається: 
Оргтехніка:  8  комп’ютерів,  5  принтерів,  2  сканера,  3  БФО

(багатофункціональне обладнання);
Меблі:  4  шафи,  1  пенал,  4  тумби,  7  столів  комп’ютерних,  10  столів

письмових, 6 столів класних, 4 столи кутових, 13 стільців офісних, 11 крісел
комп’ютерних, 5 стільців м’яких, 2 вішалки.

В  освітньому  окрузі  ДОЕНЦ  на  базі  Піддубненській  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Великоновосілківської районної ради розпочато роботу зі створення куточку
живої природи та Музею Природи. У куточку живої природи вже з’явилися
перші  мешканці:  дві  червоновухі  черепахи,  хом’ячок  Кузя  та  шиншила



Бенджамін,  а  також кімнатні  рослини:  аспарагус,  хлорофітум,  дифенбахія,
драцена,  зигокактус,  епіфілюм,  декілька  видів  герані  та  пеларгонії  та  ін.
Гуртки ДОЕНЦ працюють на базі загальноосвітніх закладів міст та районів
області.

Великоновосілківська  районна  станція  юннатів розташована  в
приміщенні  Великоновосілківської  гімназії.  Загальна  площа  76м2,  з  них
навчальний кабінет - 66м2 та підсобне приміщення 10м2 . На балансі райСЮН
знаходяться: 2 комп’ютери, 2 принтери, є підключення до мережі Інтернет. У
навчальному кабінеті організовано роботу живого куточку.

Видовий склад тварин живого куточка:
Ссавці: хом’як золотистий -1
Птахи: папуга карела -1
Плазуни: черепаха червоно вуха -1 
Земноводні: жаба шпорцова -1
Риби: брахіданіо реріо -2, мечоносці -5, гуппі  -10, молінезія-веліфера-3,

сомик -2, барбуси  -5, цихліди  -2.
Молюски: катушка – багато, ампулярія - 2, катушка-маріза -3.
Мар’їнська районна станція юних натуралістів орендує приміщення

у СТОВ «Жовтневе» Мар’їнського району. Загальна площа кабінетів 247кв.м.
Силами  педагогічного  колективу  в  приміщенні  кожного  року  проводиться
косметичний  ремонт.  Приміщення  одноповерхове,  відповідає  санітарним
нормам. На станції є один комп’ютер, ноутбук, 2 принтера, 4 фотоаппарата,
DVD. Для  проведення  практичних  занять  є  вісім  мікроскопів,  таблиці,
гербарії.  У  живому  куточку  живуть:  морська  свинка,  рибки,  тритон,  2
декоративні  кролики,  черепаха.  На  райСЮН  також  обладнано  куточок
державної символіки і музейну кімнату з народознавства «Світлицю», в якій
розташовано предмети побуту українського народу.

Донський  еколого-натуралістичний центр має  загальну  площу всіх
приміщень 1724,3м2, площа приміщень для занять гуртків 379,8м2.

Технічні  засоби  навчання  –  відеомагнітофон,  5  комп’ютерів,
магнітофон,  цифровий   фотоапарат,  планшет. У  Донському  ЕНЦ створена
навчально-дослідна ділянка площею 0.5га.

Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих
нормативів Добропільський ЦЕНТУМ має на своєму балансі:

 навчальні кабінети – для занять гуртків різного профілю;
 куточок  живої  природи,  акваріуми,  пташник,  зимовий  сад  –  жива

лабораторія  для  проведення  дослідно-експериментальної  роботи  з
вивчення тваринного та рослинного світу;

 навчально-дослідну  ділянку – для проведення  науково-дослідницької,
експериментальної  роботи  з  сільськогосподарськими  культурами,
квітами,  чагарниками  та  деревами,  вирощування  посадкового
матеріалу;

 метеорологічний  майданчик  –  для  спостережень  за  погодою  та  її
прогнозування;



 музейну кімнату –  для  оформлення результатів  пошукової  роботи та
пропаганди охорони природи і навколишнього середовища;

 актовий зал, сцену, радіо-відео-компютерний центр, кіноапаратну – для
проведення масових заходів (конференцій, свят, оглядів та ін.);

 студію аудіо-відео запису – для створення фонограм та відеосюжетів
для показу у своєму кіноклубі та на місцевому каналі телебачення;

 харчоблок, їдальню, спальні приміщення (7 палат),  душову та туалети
для  організації  роботи  оздоровчого  та  профільного  таборів,  клубу
вихідного дня, заочних шкіл та інших заходів потребуючих тривалого
перебування дітей у ЦЕНТУМі;

 зону відпочинку - для проведення вільного від занять часу, 
  споруди, інвентар, інше приладдя необхідні для фізичного виховання;
 методичний кабінет - для здійснення методичної роботи.

КПНЗ  «РайСЮН»  Покровської  райради  не  має  свого  власного
приміщення  та  навчально-дослідної  земельної  ділянки.  Офіс  закладу
знаходиться в районному відділі освіти в кабінеті площею 16м2. Всі гуртки
працюють на базі 10 загальноосвітніх закладів району. На балансі райСЮН -
комп'ютер, ноутбук, принтер, цифровий фотоапарат.

Навчально–матеріальна  база  Житомирського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді повністю відповідає
вимогам сучасного позашкільного закладу. В приміщенні площею 2388 кв.м.,
розташовані 10 навчальних кабінетів, бібліотека, зимовий сад, 2 лабораторії:
навчально–дослідна  ботанічна  та  квітництва,  акваріумна  кімната,  актова  і
виставкова зали, музей юннатівського руху Житомирщини. 

У живому куточку утримується 29 видів тварин: дрібні ссавці, екзотичні
плазуни, акваріумні рибки.

Колекція  рослин відкритого та  закритого ґрунту в центрі  складає  950
таксонів.

Навчально–дослідна ділянка має площу 0,82га (акт землекористування 
Серія ЯЯ №072372 від 17.06.08р)

За  останні  роки  зміцнено  технічну  та  навчально-матеріальну  базу:
придбано 9 комп’ютерів.  Проведено поточний ремонт акваріумної кімнати,
навчально-дослідної  ботанічної  лабораторії,  актової  зали,  приміщення
бухгалтерії, методичного кабінету тощо. 

Силами колективу центру щороку проводяться поточні ремонти в центрі:
фарбується  огорожа,  вікна,  решітки,  пожежні  драбини,  малі  архітектурні
форми,  підлога,  панелі,  здійснюється  побілка  приміщення  всередині.
Придбано будматеріали на суму 15200,00 грн.. 

За  спонсорські  кошти  придбані:  відеодвійка,  музичний  центр,
фотоапарат, радіотелефон, бінокль, DVD-плеєр, мультимедійний проектор.

З  2007  року  облЦЕНТУМ підключено  до  мережі  Internet.  У  центрі  є
факс, електронна пошта.

Загальна  площа приміщень еколого-натуралістичного напрямку  ЦПО
м.Коростень 209,27м2, з них площа приміщень для занять гуртків 130,88м2 (3



кабінети  для  гурткової  роботи).  Є  кабінет  методиста  і  1  хіміко-біологічна
лабораторія. ЦПО в достатній мірі укомплектований необхідними меблями.
Приміщення опалюються центральною міською тепломережею, забезпечені
проточною холодною водою, санвузлом; освітлення - природне, у вечірній час
– електричне. 

Приміщення ЦПО на балансі міськво, власність комунальна.
З технічних засобів навчання, якими користуються екологи-натуралісти, є:
        - ноутбук – 1 шт.
       а також:
        - мікроскопи – 7 шт.
        - бінокль – 1 шт.
        - зоологічні мікропрепарати.  

- акваріум на 15л.
- хімічні реактиви та лабораторне обладнання.

У  наявності  таблиці,  навчальні  посібники,  гербарії,  колекції,
мікропрепарати, роздатковий матеріал, виготовлений керівниками гуртків та
гуртківцями. 

Приміщення ЦПО відповідає санітарно-гігієнічним нормам та вимогам
успішного вирішення навчально-виховного процесу .

Належна увага приділяється дотриманню правил техніки безпеки. 
Приміщення  Радомильшської  райСЮН спеціалізоване,  загальна

площа 250кв.м, 4 навчальні кабінети, їх площа 228кв.м, методичний кабінет, 2
підсобки, коридор. Станція юних натуралістів має централізоване опалення,
освітлення  природне,  у  вечірній  час  –  електричне.  Зроблено  косметичний
ремонт всередині приміщення, відремонтовано цоколь, східці. 

Наявне обладнання: мікроскопи (4 шт.), біноклі (4 шт.), телевізор (1 шт.),
діапроектор (1 шт.), фільмоскоп (1 шт.), фотоапарати (6 шт.), фоторушниця (1
шт.), відеоплеєр (1 шт.), комп’ютер (1 шт.) акваріуми (2 шт.), вольєр (1 шт.),
колекції, гербарії.

У живому куточку 6 хом’яків, 3 морські свинки, 12 папужок, 3 види риб.
Стан  матеріальної  бази  відділення  еколого-натуралістичного  напряму
Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова. Площа приміщення центру –
217кв.м (розміщено 3 навчальних кабінети), земельної ділянки – 5,41га (акт
землекористування ЖТ №000023)
У тому числі:
-під господарськими будинками 0,11 га
-площа двору 0,42 га
-дендрарій 0,28 га
-паркові насадження 2,88 га
-квітники 0,16 га
-овочево-польова сівозміна 1) 0,08 га
-овочево-польова сівозміна 2) 0,08 га
-плодово-декоративний розсадник 0,01 га
-сад 1,46 га
-теплиця 97 кв.м.



Живий  куточок  представлений  такими  тваринами:  декоративний
кролик, морська свинка, лабораторний пацюк, хом’як, червоновуха черепаха,
акваріумні риби, папуга, канарка, перепілка.

До складу міні-музею природничого напрямку входять такі експонати: 
1. Колекція комах нашої місцевості.
2. Колекція риб Житомирщини та інші представники іхтіофауни.
3. Колекція слідів і послідів тварин Житомирщини.
4. Опудала птахів.
5. Вологі препарати.

Бібліотека науково-популярної та методичної літератури біологічного 
та екологічного напрямку нараховує майже 1700 примірників.

З технічних засобів є: телевізор (2 шт.), відеомагнітофон (3 шт.), сканер
(2 шт.), комп’ютер (1 шт.), принтер (1 шт.), аудімагнітофон (2 шт.), кінокамера
(1 шт.),  фотоапарат (2 шт.),  мікроскоп (2 шт.),  хім. посуд,  сушильна шафа,
стерилізатор, холодильник (1 шт.),  телескоп (1 шт.),  підзорна труба (1 шт.),
туристичне обладнання, рюкзаки (3 шт.), рятувальні халати (3 шт.), спальники
( 4 шт.), намети ( 2 шт.), сачок (1 шт.), металеві чашки (5 шт.), гумовий човен
(1 шт.), 2 котла для приготуванні їжі.  

Колекція рослин закритого ґрунту складає майже 200 видів, закритого –
450 видів. 

У  2015  році  Житомирською  районною  радою  було  виділено  6  тисяч
гривень для придбання оргтехніки на потреби Житомирської райСЮН. 
Забезпечення закладу:

 Багатофункціональний пристрій
 Комп’ютер
 Діапроектор
 Кіноапарат
 Мікроскопи
 Вологі препарати
 Наочні матеріали для проведення занять гуртків.

Стан матеріальної бази центрів еколого-натуралістичної творчості,
станцій юних натуралістів Закарпатської області
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Запорізький  обласний  Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді розташований за двома адресами (вул. Чарівна, 11 та 9).
Головне  приміщення  закладу  (площею  329м²)  відповідає  правилам
виробничої санітарії, пожежної безпеки і безпеки праці.

Навчальні  кабінети  мають  сучасний  інтер’єр,  технічне  обладнання,
наочні посібники, інструменти і матеріали відповідно до навчальних програм
та  профілів  гуртків.  Кабінети  обладнані  комп’ютерами -  10,  факсами –  2,
принтерами  –  5,  підключення  до  мережі  Internet,  теле-,  радіо-,  відео-,
мультимедійною технікою, іонізаторами повітря, соляною та аромолампами,
освіжувачами  та  зволожувачами  повітря,  іонізаторами  «Піраміда»
імунностимулюючої  дії,  метеостанцією,  синтезатором,  відеотекою.
Бібліотечний фонд налічує більш 1500 примірників.

Кабінет  валеології  обладнаний  сучасними  тренажерами  (бігова
доріжка,  велотренажер,  степери,  вібромасажер,  спортивний  комплекс)  та
іншим інвентарем.

У кабінеті сільського господарства створений музей Хліба, експозиції
сільськогосподарського знаряддя, макети млину та сільгосптехніки, глиняний
посуд.

Живий куточок представлений декоративними тваринами, птахами та
сучасними акваріумами з рибами та черепахами.

Навчально-дослідна земельна ділянка (площею 2,13га) з приміщеннями
площею 258м² та теплицею площею 206м² (у стані реконструкції), гаражем з
2  легковими  автомобілями,  малогабаритною  сільгосптехнікою  (тример,
ґрунтофрез).

Мелітопольський ЦЕНТУМ має навчальні кабінети (площею 623м2),
які  обладнані  відповідно  до  напрямів  роботи  гуртків;  навчально-дослідну
земельну ділянку (площею 1,41 га); куточок живої природи (площею 160м2),
орнітологічну  колекцію  (120  опудал  птахів,  гнізда,  годівниці,  оологічну
колекцію), вольєри, віварії, акватераріуми, флораріум, тераріуми, акваріуми;
технічне обладнання – телевізор, DVD, 2 комп’ютера, підключення до мережі
Internet. 

Бердянська СЮН функціонує  в  окремому  двоповерховому  будинку
площею  700м2

, має  8  навчальних  кабінетів,  залу  для  масових  заходів,
рекреацію для виставок, куточок хліба, навчально-дослідну земельну ділянку
(площею  3,5га),  теплицю  (площею  180м2  –  в  аварійному  стані),
зоотваринницьку  ферму  площею  60м2;  живий  куточок  (18м2);  до  послуг



вихованців  та  педагогів  відеотека  (телевізор  та  відеомагнітофон)  та  1
комп’ютер, механічна техніка аграрного призначення у непрацюючому стані.
Наявна  оргтехніка  кількісно  обмежена  (1ПК,  1  МФП),  що  не  дозволяє
забезпечувати на сучасному рівні організацію роботи закладу. 

Івано-Франківський  обласний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді орендує частину приміщення колишнього дитячого садка.
Загальна  площа  орендованого  приміщення  –  529,6м2.  Для  проведення
методичної  роботи  з  педагогами,  навчально-виховної  роботи  з  юннатами,
організації масових заходів обладнані 12 кабінетів: 
- методичний кабінет організаційно-методичного відділу;
- методичний кабінет організаційно-масового відділу;
- методичний кабінет відділу біології;
- методичний кабінет відділу екології;
- кабінет квітництва та квітчання;
- кабінет флористики та фітодизайну;
- кабінет зоології;
- куточок живої природи;
- творча майстерня юнната;
- виставкова зала;
- актова зала;
- кабінет комп’ютерної техніки.

Площа  навчально-дослідної  ділянки  ОЕНЦУМ  –  0,2  га.  Завершено
оформлення  та  поповнено  видовий  склад  рослин  у  дендрологічному,
квітково-декоративному,  овочевому  відділі,  ділянці  лікарських  рослин;
оптимізовано  видовий  склад  мешканців  живого  кутка.  Вдосконалено
«зелений  клас»,  застосовано  елементи  ландшафтного  дизайну  та
облаштовано  нові  квітники.  Облаштовано  «стежку здоров’я»,  яка  служить
майданчиком для ігрових занять з вихованцями та для підвищення імунітету
у дорослих і дітей.

Технічне оснащення структурних  підрозділів закладу: 6 комп’ютерів,
2  ноутбуки,  4  принтери,  факс,  відеомагнітофон,  2  магнітофони,  музичний
центр, відеокамера, 2 телевізори, DVD-програвач, мультимедійний проектор з
екраном,  фотоапарат,  цифровий  фотоапарат,  підсилювач  з  чотирма
мікрофонами, 2 мікрофони, 63 відеокасети екологічної відеотеки “Tasis”. В
Центрі є легковий автомобіль, сільськогосподарський інвентар, теплиця 3х6,
парник.

Мультимедійний  проектор  є  незамінимим  при  проведенні  семінарів,
конференцій,  масових  заходів,  презентацій  тощо.  Значно  менше
використовується  відеотека,  оскільки  більш  зручною  в  демонстрації  є
інформація, представлена на цифрових носіях. 

Творча майстерня юнната – це майданчик для проведення педагогами
ОЕНЦУМ різноманітних  майстер-класів  для  дорослих  та  дітей.  Минулого
року для  творчої  майстерні  юнната  придбано  консольний стіл,  що додало
зручності у проведенні творчих занять, а також дало змогу використовувати
майстерню для проведення конференцій, круглих столів тощо.



Комунальний  заклад  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості
дітей  та  юнацтва  Київщини» у  січня  2017  року  переїхав  у  орендоване
приміщення. Це будівля загальною площею 1572,2м², з них площа для занять
– 769,0 м². У приміщенні є глядацька зала, хореографічна зала та майстерня.
Еколого-натуралістичний відділ КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва
Київщини» має 2 комп’ютери, принтер, має у розпорядженні мультимедійний
проектор, екран, фотоапарат. 

Центр творчості має 1 легковий автомобіль та автобус. 
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Матеріально-технічна база комунального закладу «Кіровоградський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
складається  з  навчальних  кабінетів,  актової  зали,  тваринницької  ферми,
куточка живої природи, акваріумного куточка, навчально-дослідної земельної
ділянки, теплиці, плодового саду та дендрарію. 

Комп’ютерною технікою оснащені  всі  кабінети ОЦЕНТУМ, створена
єдина локальна комп’ютерна мережа з підключенням до системи Інтернет. 

Педагоги та вихованці Центру мають змогу користуватися принтерами,
сканерами,  в  навчальному  процесі  використовують  засоби  аудіо-  та  відео-
супровід, а також мультемідійною системою.

Тваринницька ферма та куточок живої природи містять колекції таких
тварин:  декоративні  кролики,  різні  види  курей  та  качок,  гуси,  ондатри,
перепела, морські свинки, акваріумні рибки, жаби.

НДЗД Кіровоградського ОЦЕНТУМ займає 2га площі. Відповідно до
Положення про НДЗД має всі  відділи: польовий, овочевий, плодовоягідних
культур,  квітково-декоративний,  колекційний,  селекційно-генетичний,
зоолого-тваринницький,  виробничий,  дендрологічний.  Квітково-
декоративний  відділ  складається  з  колекційної  ділянок  одно-,  дво-  та
багаторічних квіткових рослин, квітників (клумби, міксбордюри, рабатки) та
декоративних насаджень. 

Усі  навчальні  приміщення  Новоархангельської  районної  станції
юних  натуралістів укомплектовані  відповідними  меблями.  Для  потреб
організації  навчально-виховного  процесу  у  закладі  нараховується
відеомагнітофон, комп’ютер та принтер. 

Досить  слабка  матеріальна  забезпеченість  гурткової  роботи.  Не
вистачає  матеріалу  для  проведення  дослідів  запланованих  програмою  та
гарної результативності гурткової роботи.

Світловодська  станція  юних  натуралістів забезпечена  такими
технічними засобами навчання та матеріалами: комп'ютер -1, телевізор – 2,
відеоплеєр – 1, магнітофон – 1, магнітола - 2 , програвач – 1, кінопроектор –
1, діапроектор – 1, фотоапарат – 2, мікроскоп – 2, монокуляр – 1, піаніно – 1,
друкарська машинка – 1.

На станції юних натуралістів є парники загальною площею 70м2.  Тут
вирощується  розсада  овочів  для  овочевої  сівозміни  навчально-дослідної
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ділянки  та розсада квітів не тільки для квітників СЮН, а й для озеленення
території  міста, подвір'я  шкіл,  позашкільних  та  дошкільних  навчальних
закладів міста.

Площа  навчально-дослідної  земельної  ділянки  СЮН  становить  -
0,82га.  Наявні відділки, їх площа:, квітники - 0,08га, овочевий - 0,05га,
польовий -  0,05га,  колекційний - 0,1га,  селекційний - 0,05га,  ягідник -
0,02га, дендрарій - 0,33га і сад - 0,07га. В дендрарії проводяться тематичні
екскурсії, спостереження за сезонними змінами в природі. 

Загальна площа приміщення Львівського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді - 350м2, з них 208м2 займають
навчальні приміщення: 3 навчальні кабінети: гуртків зоологічного профілю -
38,4 м2 (40 тераріумів, 3 клітки, 17 видів і порід тварин), гуртків ботанічного і
прикладного  профілів  -  23,4  м2 (4  виставкові  шафи),  екології  та  охорони
природи - 24 м2, лекційний зал - 42,7м2 (2 ландшафтні зоологічні діарами);
навчальні лабораторії гідробіології та акватераріумістики - 24,3 м2 (5 видових
акваріумів, 1 видовий басейн, 5 видових тераріумів, 26 видів і порід тварин),
декоративного птахівництва - 22,6 м2, (12 видових кліток у 4 шафах, 3 видові
вольєри, 3 видові садки, 22 види та породи птахів).

У звітному році введено в експлуатацію приміщення школи-лабораторії
«Яворівська забавка».

Загальна  площа  земельної  ділянки,  яка  закріплена  за  закладом,
становить 1,4269га. Площа навчально-дослідної земельної ділянки становить
0,85га,  відповідає  Положенню  про  навчально-дослідну  земельну  ділянку
загальноосвітніх  шкіл  та  позашкільних  навчально-виховних  закладів  і
складається  із  відділків:  «пейзажного  парку»  (англійський  стиль)  -
декоративні  насадження,  квітники,  «українського  саду»  -  плодовий  сад,
ягідник,  виноградник,  «регулярного  парку»  (французький  стиль,  у  стадії
реконструкції) – паркова ділянка із газоном, «східного (японського) саду» (у
стадії  реконструкції)  –  відділок  із  далекосхідними  рослинами,  навчальної
лабораторії рослинництва закритого ґрунту (теплиці, -74,3м2) - розташована
колекція  декоративно-листяних,  квітучих  рослин  та  сукулентів,  понад  250
видів та сортів,  вуличного зоолого-тваринницького комплексу (1 навчальна
лабораторія  птахівництва  (пташник,  67,2м2),  1  навчальна  лабораторія
дрібного тваринництва (ферма, 88,4 м2), 17 вольєрів, 28 видів та порід тварин.

У 2016 р.  було продовжено покращення навчально-матеріальної  бази
закладу: придбано 2 виставкові шафи для експонування тварин, продовжено
переобладнання  навчальної  лабораторії  декоративного  птахівництва  та
кабінету  зоологічних  гуртків.  Лекційний  зал  обладнаний  мультимедійним
проектором.  Загалом  заклад  має  в  користуванні  12  комп’ютерів,  які
встановлені  в  адміністративно-методичних  кабінетах  та  навчальних
кабінетах, 4 принтери, 1 ксерокс, 4 багатофункціональні пристрої, 1 факс. 

Колекція декоративних та екзотичних тварин закладу нараховує понад
90  видів  та  порід  різноманітних  екзотичних  та  декоративних  тварин
(королівський пітон,  удав  звичайний,  полоз  маїсовий,  2  види королівських
змій, безнога ящірка веретільниця, 5 видів черепах, 2 види геконів, 3 породи



морських свинок, африканські голчасті миші, американські дегу, туркменські
піщанки);  10  видів  та  порід  декоративних  і  екзотичних  птахів  (папуги-
нерозлучники,  зеброві  і  японські  амадини,  корели,  канарки,  австралійські
хвилясті  папуги,  діамантові  горлиці,  рисівки,  китайські  розписні  японські
перепели);  24  види  і  породи  акваріумних  рибок  і  11  видів  акваріумних
рослин;  10  видів  екзотичних  комах  (павуки-птахоїди,  кубинський  і
мадагаскарський  таргани,  хатні  цвіркуни,  австралійський,  в’єтнамський  та
індійський  паличники),  7  порід  великих  і  декоративних  кролів,  1  породу
гусей, 1 вид і  3 породи качок, 12 порід курей, 3 види і 5 порід фазанів, 1
породу цесарок, 16 порід декоративних голубів.

На території ЛОЦЕНТУМ закладено виноградник (більше 40 сортів) та
оновлено плодовий сад (понад 100 саджанців 20 сортів).

При  ЛОЦЕНТУМ  на  громадських  засадах  працює  еколого-освітня
відеотека  «Екосвіт»,  яка  нараховує  більше  80  дисків  із  фільмами
природничого та еко-освітнього спрямування.

Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр має
окремий двоповерховий будинок за адресою: вул. Кубанська, 12 у м. Львові та
земельну ділянку площею 0,644га.
На території Центру розміщені такі споруди:

 два цегляних одноповерхових пташники, площею 20 кв.м кожний;
 гараж металевий;
 гараж цегляний;
 вольєрний комплекс, площею 50м2;

 оранжерея площею 18м2;
 віварій (приміщення для утримання дрібних тварин), площею 32м2;
 чотири вольєри для утримання дрібних тварин;
 три вольєри для копитних тварин;
 два ландшафтні вольєри для утримання птахів;
 чотири вольєри для утримання куриних птахів та голубів;
 вольєр для страусів;
 вольєр для утримання хижих птахів;
 установка для отримання електроенергії від сонця;
 установка з одержання біогазу УБ-3;
 установка для нагріву води від сонця (водогрійний сонячний колектор).

На території Центру закладено ділянку розмноження квіткових рослин,
колекційну ділянку квіткових рослин, колекційну ділянку лікарських рослин,
фруктовий сад, декоративну водойму, пасіку на 5 бджолосімей.

У розпорядженні Центру є пасажирський мікроавтобус «Фольксваген
LT 31».

З  технічних  засобів,  що використовуються  в  навчальному  процесі,  в
розпорядженні  педагогів Центру є:  DVD-програвачі  (9 шт.)  кінопроекційна
апаратура,  відеомагнітофон,  два  мультимедійні  відеопроектори,  телевізори
кольорові  (6  шт.),  мікроскопи,  фільмоскопи,  епіпроектор,  ноутбук,



персональні  комп’ютери,  побутові  інкубатори,  магнітофони,
звукопідсилююча апаратура, відеокамера, цифровий фотоапарат.

У  Центрі  функціонує  постійно  діюча  зоологічна  виставка  «Дитячий
зоопарк», частиною якої є тераріумний та акваріумний комплекси, обладнані
всім необхідним для підтримання оптимальних умов утримання екзотичних
тварин.

Працює «зелений» клас для проведення навчальних занять з дітьми на
свіжому повітрі та рухливих ігор, в якому розміщено експозицію автентичних
знарядь праці  та  предметів побуту українців.  Експозиція  налічує  понад 30
експонатів,  зібраних  з  різних  регіонів  України  (Львівська,  Волинська,
Хмельницька, Полтавська, Івано-Франківська області).

Продовжено реконструкцію парникового господарства, з метою заміни
його на сучасну енергозберігаючу теплицю (без опалення ), з покриттям з 10-
тиміліметрового полікарбонатового пластику – сонячний вегетарій.

На  території  зоологічної  виставки  Центру  встановлено  установку  з
отримання електичної енергії від сонячного світла. Її потужність - 200 Ват.
Отримана  екологічно  чиста  електроенергія  використовується  для  нічного
(чергового) освітлення вольєр зоовиставки.

Змонтовано також сонячний колектор для отримання технічної гарячої
води з допомогою безкоштовної енергії нашого світила.

Відеотека  екоосвітніх  програм  ТАСІС  «Екологія  ХХІ  століття»,  яка
працює  при  ЛМДЕНЦ,  активно  використовується  педагогами  міста,  а
кількість  тематичних  відеопрограм  становить  на  даний  час  понад  370
одиниць. Всі новинки відеотеки записані на CD-дисках.

З  1  жовтня   2016  року  приміщення  Червоноградського  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді передали
Червоноградському військовому комісаріату.

На  сьогодні  кабінет  директора  та  методичний  кабінет  ЦЕНТУМу
знаходяться  в  приміщенні  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
м.Червоноград,  заняття творчих учнівських об’єднань проводяться на  базі
ЧЗШ № 2, ЧНВК №3, ЧЗШ №4, ЧНВК №10, Червоноградської гімназії.  В
кабінеті  директора  є  1  комп ,ютерۥ  1  ноутбук  та  1  принтер,  доступ  до
Інтернету.

Для  проведення  практичних  занять  Дрогобицький  РЕНЦУМ має
навчально-дослідну ділянку площею 1га, теплицю площею 80кв.м., квітники,
ділянку лікарських рослин, розсадник плодових дерев. Створено насіннєвий
фонд однорічних квітів та  рослин радіопротекторної  дії,  закладено шкілку
декоративних кущів. 

Загальна  площа  всіх  приміщень  180  м2.  Методичний  та  навчальний
кабінет  (60  м2).  Гуртки  працюють  на  базі  шкіл  району.  Для  проведення
практичних  занять  використовуються:  шкільні  НДЗД,  екологічні  стежки,
народознавчі  кімнати,  комп’ютерні  класи  (для  проведення  занять  гуртків
“Екологія та комп’ютер”).

Для організації екскурсій до послуг гуртківців є мікроавтобус. 



Стрийська  міська  станція  юних  натуралістів має  7  навчальнитх
кабінетів.

Навчально-дослідна земельна ділянка площею 1,1га, теплиця - 180м2,
приміщення для утримання  кролів та с/г птиці. 

З  технічних  засобів  навчання  є  кінопроектор,  діапроектор,
фільмоскопи, фотоапарати, мікроскопи, комп’ютер .

Є  с/г  знаряддя  та  інструменти  для  роботи  на  навчально-дослідній
ділянці. Через відсутність коштів акт землекористування не виготовлений. 

У 2016 році проведено поточний ремонт виставкової зали, пофарбовано
підлогу  в  навчальних  кабінетах,  коридорі,  проведено  санітарну  побілку  в
санвузлі,  шифером   перекрите   підсобне  приміщення  теплиці,
підремонтовано приміщення літньої класу. 

У той же час залишаються невирішеними проблеми:
 -  зміцнення  матеріально-технічного  забезпечення  гуртків  відповідно  до
навчальних планів і програм;
-   відсутнє комп’ютерне забезпечення навчально-виховного процесу;
 - необхідне збільшення обсягів фінансування (для здійснення капітального
ремонту,  придбання  навчальної  та  методичної  літератури,  передплати
періодичних видань).

Навчально-вихований процес в Бориславській СЮН здійснюється на
базі  відповідно  обладнаних  навчальних  кабінетів,  лабораторій,  теплиці
закладу.

Наявні  приміщення  відповідають  вимогам  будівельних  норм  та
нормативних документів, що регламентують порядок провадження освітньої
діяльності й дозволяють реалізовувати завдання позашкільної освіти.

Характеристика приміщення СЮН:
Приміщення – типове, пристосоване для роботи позашкільного навчального
закладу. Збудоване у 1979 році. Використовується закладом з 1979 року.
      Кількість будівель- 2. Господарчі будівлі -1. Загальна площа – 136,4 м2

Корисна  площа  внутрішніх  приміщень  для  організації  занять  гуртків  та
інших творчих об’єднань – 120 м2

Загальна площа земельної ділянки – 3517 м2 .
На території СЮН розташована навчально-дослідна земельна ділянка,

яка займає площу 0,14 га та складається з  відділків: квітково-декоративних
рослин,  плодово-ягідних  культур,  лікарських  рослин,  ботаніко-
рослинницький,  та зоолого-твариницький. Усі  відділки використовуються у
відповідності  до  Положення  про  навчально-дослідну  земельну  ділянку
загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів, затвердженого
наказом МОН України від 01.11.1995 р. № 307.

Поточні ремонтні роботи протягом останніх трьох років здійснювались,
переважно господарським способом за рахунок коштів СЮН.

Відповідно  до  функціональної  структури  СЮН  та  напрямів  її
діяльності: екологічного, біологічного, сільськогосподарського, декоративно-
ужиткового  освітня  діяльність  здійснюється  у  4  кабінетах:  ботаніко-



рослинницький,  зоолого-тваринницький,   охорони  природи  та  кабінет
української національної кухні.

У  складі  матеріально-технічної  бази  центру:  навчально-дослідна
земельна  ділянка,  теплиця,  куточок  живої  природи,  сад.  Станом  2016  р.
нараховується 125 видів рослин, 12 видів тварин. 

Гуртки  Сєвєродонецького міського ЦЕНТУМ Луганської  області
працюють в 6 теплицях, 4 з яких знаходять на балансі Центру. 

На початок нового навчального року:
- капітально відремонтовано систему водовідведення  теплиці № 4, 
- проведено поточний ремонт теплиць № 17, 14, 8, 4;
- відновлено роботу  теплиці № 8 після капітального ремонту даху .
Обладнання:  комп'ютер  -  2,  принтер-2,  сканер,  телевізор,  музичний

центр,  DVD,  фотоапарат-2,  шафи,  стільці,  столи,  бібліотека,  інвентар  для
праці, 2 мікроскопи, навчальні посібники. Умови праці задовільні.

Стан матеріальної бази СМ ЦЕНТУМ
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Загальна площа всіх приміщень – 836,2 кв.м.
У тому числі приміщень для занять гуртків – 260 кв.м.
У тому числі теплиці (майстерні) – 393,5  кв.м.
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Складові  матеріальної  бази  еколого-натуралістичного  підрозділу
Одеського  обласного  гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання: 

парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Юннатський» - 1,2 га:
сад – 0,2 га, НДД – 0,4 га, дендропарк – 0,4 га (255 дерев та кущів – 75 видів);

загальна  площа  приміщень  –  817  кв.м,  площа  навчальних
приміщень – 395,84 кв.м;

оранжерея – 102.9 кв.м, 136 видів рослин;
навчальна теплиця – 19, 5 кв.м;
бібліотека площею 8,1 кв.м, 2,2 тис. прим. книг;
відеотека –відеоплеєр,  DVD плеєр, телевізор, 80 назв відеофільмів

та 48 фільмів на DVD дисках;
комп’ютери – 6 шт, принтери – 3 шт (в т.ч. 1 копір), факс, ноутбук,

проектор.
Завершується  капітальний  ремонт  аварійних  приміщень  (великий

зал, 
В Одеській області залишилось 5 позашкільних ЕНЦ (СЮН), жоден

заклад не має комп’ютерного класу.
Реорганізовані:  Будинок  юних  натуралістів  Ананьївського  району

(нині  Районний  Центр  позашкільної  освіти  і  виховання),  Арцизький
районний Центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді (нині
Центр  дитячої  та  юнацької  творчості),  Балтська  районна  станція  юних
натуралістів (нині «Центр дитячої творчості» Балтської міської ради).

Разом у закладах 15 комп’ютерів. Постійно працює електронна пошта
у  ЕНЦ  Суворовського  району  м.  Одеса  (suvenc@ukr.net)  та  Ізмаїльській
міській  станції  юних  натуралістів  (yunnat.izmail@mail.ru),  має  вихід  до
Інтернету  Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  м.
Чорноморськ  (centym@mail.ru),  також мають  електронну  адресу  Ренійська
районна станція  юних натуралістів  (sunnovoselsk  @  gmail  .  com) та  Котовська
міська СЮН. 
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4. Подільська міська
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Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді

Для  проведення  навчально-виховної  та  координаційно-методичної
роботи  Полтавський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді безкоштовно орендує будинок обласної  комунальної власності.

Загальна площа будинку становить 354 кв.м. Для навчально-виховної та
господарської  роботи  отримана  в  постійне  землекористування  земельна
ділянка площею 9000 кв.м, де знаходяться всі приміщення та будівлі закладу,
навчально-дослідна  земельна  ділянка,  (лабораторія  квітництва  та
овочівництва) теплиця, зоолого-тваринницька база, садок.

Садок  центру включає  горішник,  ягідник  та  відділ  фруктових  дерев.
Загальна площа навчально-дослідної земельної ділянки 6500 кв.м.

До  зоолого-тваринницької  бази  відносяться  крільчатник,  пташник,
вольєри  для  утримання  хижих  тварин  та  нутрій,  пасіка,  живий  куточок
(лабораторія зоології). Загальна площа зоолого-тваринницької бази - 420кв.м.
Створено кабінет-майстерню для гуртків бджолярів та садівників. 

Для  науково-дослідницької  роботи  вихованців  гуртків  з  флористики,
квітництва, овочівництва використовується теплиця площею 180 кв.м.

Загальна площа приміщень, де відбуваються теоретичні та лабораторні
заняття становить 218 кв.м.

Загальна територія, де проводиться практична та дослідницька робота
становить 6981 кв.м.

На  сьогоднішній  день  придбано  39  комп’ютерів і  створений
комп’ютерний клас.  З  них:  11 комп’ютерів  використовуються  в  обласному
дитячо-юнацькому оздоровчому таборі «Еколог», 7 – у Шишацькій філії, 1 – у
філії у Полтавському районі, 1 – у Кобеляцькій філії. Ще у 2006 році відкрито
доступ до мережі Internet та використовується електронна пошта, у 2009 році
створений сайт закладу. Постійно поповнюється бібліотечний фонд центру.



Для табору «Еколог» було придбано обладнання для душових кімнат,
варочних цехів, холодильне обладнання, меблі в їдальню та спальні кімнати,
спортивний  інвентар,  музичну  апаратуру,  телевізори,  світломузику,
відеокамери  та  цифрові  фотоапарати,  намети,  спальні  мішки,  тренажери,
велосипеди та інше.

Заклад  та  всі  підрозділи  обслуговують  вісім  одиниць  автотехніки:
автобуси  ПАЗ-3205-110  та  ЗАЗ  А10,  автомобіль  ГАЗ  3221-14  «Газель»,
автомобіль ГАЗ 3302, автомобіль ВАЗ 21070, автомобілі Geely 1.5 СК , ВАЗ
21103, ІЖ 2717. 

Для демонстрації фільмів, переданих програмою Європейського Союзу
Tacis і відео сюжетів, відзнятих працівниками центру, використовуються два
телевізори, мультимедійний проектор, які знаходяться на балансі центру.

При проведенні  масових  дитячих  заходів  використовується  музичний
центр  LG „KARAOKE”.  У  2014  році  придбана  акустична  система  для
озвучування масових заходів.

Протягом  2000-2005  років  повністю  замінені  меблі  в  кабінетах
директора,  заступників  директора  та  методистів.  У  2008  році  закінчено
капітальний  ремонт  навчального  корпусу  та  проведена  заміна  меблів  усіх
навчальних кабінетів. У 2009 році проведено капітальний ремонт лабораторії
зоології (живого куточка). У 2011 році придбані нові лабораторні столи для
вихованців  центру  в  навчальні  кабінети.  Протягом  2015  року  проведений
капітальний  ремонт  тепличного  господарства,  де  розпочато  створення
оранжереї.

Для проведення екологічних експедицій у 2005 році було закуплено 5
трьохмісних байдарок.

У 2011-2012  роках  на  території  Центру був  побудований  вольєр  для
страусів, яких придбали у 2013 році. Була замінена підлога у всіх вольєрах
зоолого-тваринницької бази.

У  2016  році  поповнено  видовий  склад  зоолого-тваринницької  бази:
придбано  пару  шетлендських  поні,  індійські  качки-бігуни.  З’явилося
потомство у плоскогрудої птиці ему.

На даний момент матеріально-технічна база центру задовільна.
Шишацька філія ПОЕНЦУМ

Шишацька  філія  орендує  4  кабінети  спеціалізованої  школи  ім.
В.І.Вернадського.  У  2009  році  проведений  капітальний  ремонт  одного
навчального кабінету та коридору: поміняні двері, вікна, шпалери, зроблені
пластикові панелі. У 2010 році відремонтовано ще 2 кабінети. 

З  2010  року  приміщення  загальною  площею  119,7  м2 надані  в  оренду
ПОЕНЦУМ.  Філія  має  наступні  приміщення:  кабінет  завідувача  філії,
лабораторію рослинництва, лабораторію квітництва, допоміжне приміщення. 

Для занять гуртків філії також  використовуються обладнані кабінети
школи: природничого краєзнавства та лабораторії екології площею 102 м2.

З  весни  2010  року  для  проведення  практичних  робіт  та  організації
навчально-дослідних ділянок надана земля загальною площею 420 м2.  Для
навчально-виховної  та  практичної  роботи  філія  має  достатню  кількість



науково-методичної літератури, матеріалів, знарядь праці, технічних засобів
навчання,  у  тому  числі  7  комп'ютерів  і  2  принтери,  фотокамеру,  є
підключення до мережі Інтернет.

Філія ПОЕНЦУМ у Полтавському районі
У 2011 році створена філія облЕНЦум у Полтавському районі на базі

Терешківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,  де  орендує  3  кабінети  загальною  площею
119,1кв.м.

Протягом  2012  року  було  проведено  поточний  ремонт  кабінету
флористики та лісознавства. 

Придбані технічні засоби навчання:
- комп’ютер;
- багатофункціональний пристрій Canon
- телевізор, DVD, колонки.

Є підключення до мережі Інтернет.
Для  устаткування  кабінету  флористики  та  лісознавства  закуплено

меблеву стінку, столи, тумби, парти, стільці та штори на вікна.
Протягом  2013  року  було  проведено  поточний  ремонт  лабораторій,

створено  кабінет  «Лабораторія  зоології»  з  подальшим  обладнанням  та
виготовленням вольєрів для тварин. 

Протягом 2014 року було проведено поточний ремонт живого куточка,
створені вольєри для тварин, поновлено видовий склад тварин.

Кобеляцька філія ПОЕНЦУМ
Згідно  рішення  сесії  Кобеляцької  районної  ради  Полтавському

обласному еколого-натуралістичному центру учнівської  молоді з 2013 року
надано  в  оренду  кабінет  площею  54  м2 Світлогірської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів для організації роботи філії.

Філія має живий куточок,  де мешкає 4 види тварин.  Для методичної
роботи  використовується  1  комп’ютер  та  багатофункціональний  пристрій
(копір, сканер, принтер). Є підключення до мережі Інтернет. У філії створена
навчальна пасіка на 4 бджолосім’ї, НДЗД.

Кременчуцький  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
розташовано  на  земельній  ділянці  площею  0,95  га.  На  території  закладу
знаходяться:  двоповерхова будівля навчального корпусу площею 1089,3 м²,
одноповерховий сарай, 4 павільйони, площа  навчально-дослідної земельної
ділянки - 0,52 га. 

Адміністрація  закладу  та  педагогічний  колектив  приділяє  достатню
увагу зміцненню матеріально-технічної бази. За 2013-2016 роки  проведена
модернізація  теплового  вузла,  проведена  заміна  старих  вікон  та  дверей,
підлогового  покриття  у  деяких  кабінетах.  Для  кабінетів   народознавства,
акваріумістики, художньої творчості, народної творчості придбані нові меблі,
обладнано  новими  акваріумами  кабінет  акваріумістики,  поповнюється
видовий  склад  екзотичних  тварин  живого  куточка,  кімнатних  рослин  та
рослин на навчально-дослідній земельній ділянці. Відремонтований цокольна
частина  будівлі.  В  2016  році  на  кошти  з  міського  бюджету  зроблено
капітальний ремонт покрівлі.  До послуг гуртківців Куточок живої природи,



Зимовий сад, кабінет акваріумістики, кабінет народознавства та ін. Нажаль,
частина обладнання навчальних кабінетів застаріле та вимагає модернізації. 

КЕНЦУМ  має  у  наявності  13  комп’ютерів.  Комп’ютери
використовують  у  навчально-виховному  процесі  та  в  адміністративній
діяльності.  Комп’ютери  обладнані  сучасними  програмами.  Усі  комп’ютери
підключені  до  мережі  Інтернет.  Також  у  наявності  в  закладі  1  проектор,
ксерокс, сканер, 3 принтери, аудіо-, відеотехніка.

 Навчально-дослідна земельна ділянка КЕНЦУМ відповідає Положенню
про  навчально-дослідну  ділянку  позашкільного  навчального  закладу.  Для
вирощування розсади квітів, овочів є парник. 

Карлівська районна станція юних натуралістів
Приміщення  СЮН  складається  з  методичного  кабінету, навчального

кабінету,  комп’ютерного  кабінету;  кімнати  живого  куточку.  Є  гардеробна,
туалет. Загальна площа закладу становить 150 м2.

Для науково-дослідницької  роботи вихованці  гуртків  використовують
квітник, клумбу, сад, загальна площа яких становить 0,2 га.

Для  організації  навчально-виховного  процесу  використовується:
телевізор,  відеоплеєр,  музичний  центр,  цифровий  фотоапарат.  Науково-
методичний  супровід  роботи  гуртків  забезпечують:  комп’ютер  (1  шт.),
копіювальний апарат (1 шт.), принтер (1 шт.).

Навчальні  кабінети, в яких проходять гуртки,  обладнані  необхідними
меблями  для  здійснення  навчально-виховного  процесу.  Для  проведення
практичних робіт використовуються мікроскопи.

Куточок живої природи СЮН містить: 2 акваріуми об’ємом по 20 літрів
кожний, 1 акваріум для утримання мальків риб, ракоподібних та молюсків, 3
клітки для декоративних птахів та 8 - для дрібних гризунів. 

Тут  утримуються  морські  свинки,  декоративні  кролі,  лабораторні
пацюки,  джунгарські  та  сирійські  хом’яки,  шиншили.  Вид  молюски
представлений равликами ахатінами.

У  закладі  до  послуг  вихованців  СЮН  є  обладнана  комп’ютерна
кімната, яка налічує 1 комп’ютер та 1 принтер. З 2011 року відкрито доступ
до мережі Internet та використовується електронна пошта. 

У методичному кабінеті знаходиться відеотека «Природно-заповідний
фонд  України"  (10  відеофільмів).  Працівники  закладу  мають  змогу
користуватися інформаційно-методичними журналами: "Позашкільна освіта",
«Позашкілля»,  «Розкажи  онуку»,  «Позакласний  час»,  «Яблунька»,
"Огородник", «Квіти України», «Дім. Сад. Город», "Юний натураліст".

Є садок та клумба, квітник, на яких вирощуються сухоцвіти (8 видів
рослин), однорічні та дворічні квіти (13 видів рослин), багаторічники (5 видів
рослин).

Лохвицький міський еколого-натуралістичний центр
Загальна площа установи Лохвицького міського ЕНЦУМ - 63,74 кв.м.

Займає три кімнати:
   -     методичний кабінет, де  зібрані  інформаційно-методичні  матеріали,
директивні документи, узагальнений педагогічний досвід з питань еколого-



натуралістичної роботи, програми для гуртків тощо;
     -   два кабінети для занять гуртків, частину одного займає живий куточок.

Навчально-дослідної земельної ділянки немає. 
Завдяки  Засновнику  (Міська  рада)  у  2013-2014рр.  придбані  сучасні

інтерактивні  засоби  навчання  (фотоапарат,  відеокамера,  комп’ютер,
синтезатор, відеопрогравач, принтер, фотопринтер, мультимедійна система),
укомплектовані  приміщення  для  занять  гуртків  еколого-натуралістичного
спрямування новими меблями.

Лубенська міська станція юних техніків і натуралістів
Натуралістичні  гуртки  займають  у  приміщенні  СЮТН  один  кабінет

площею  49  м2.  Є  куточок  кімнатних  рослин.  Матеріально-технічна  база
закладу потребує значного оновлення і поповнення. Зараз заклад має лише
один комп’ютер і принтер, доступ до мережі Інтернет. Для проведення занять
керівники  гуртків  використовують  власні  засоби  і  матеріали  –  ноутбуки,
роздатковий матеріал, книги. Існує гостра потреба у комп’ютерній  техніці,
мікроскопах,  різних  навчальних  матеріалах,  обладнанні  для  «живого
куточку». 

Миргородська районна станція юних натуралістів
Станція має приміщення площею 51 м2

Є комп’ютер, принтер, сканер.
Маємо  бібліотеку  натуралістичної  та  науково-методичної  літератури,

якою користуються вчителі біології та керівники гуртків.
Для  організації  навчально-виховної  роботи  з  гуртківцями

використовуються класні кімнати 13 шкіл, кабінети біології,  шкільні НДЗД
при тих школах де діють гуртки.

Новосанжарська районна станція юних натуралістів
Приміщення  площею  53,8  кв.  м.  Навчальний  кабінет  -  1  кімната

площею 36 кв. м. Є навчально-дослідна земельна ділянка площею 0,2 га, що
включає колекційну ділянку (відділ декоративні рослини), овочеву сівозміну,
ділянку  лікарських  рослин,  є  куточок  живої  природи,  який  представлений
кімнатними  рослинами  і  тваринами:  хом’яками,  морськими  свинками,
мишами,  черепахами,  декоративними  рибками,  птахами,  жабками  та
кроликом.

Наявні  такі  технічні  засоби:  магнітофон,  радіола,  діапроектор,
кіноапарат “Райдуга”, цифровий фотоапарат, комп’ютер.

Пирятинська районна станція юних натуралістів
За  останні  роки  значно  покращилася  матеріально-технічна  база.

Придбано телевізор, аудіо і відеоапаратуру, сільськогосподарський інвентар,
що дозволяє впроваджувати сучасні інноваційні технології  для підвищення
ефективності навчально-виховного процесу.

Для здійснення навчально-виховної роботи станція юннатів має власне
приміщення  загальною  площею  180кв.м,  є  3  навчальні  кабінети,  де
проводяться  заняття  гуртків,  є  сучасний  офіс-центр  еколого-
натуралістичного спрямування, живий куточок, акваріум на 180л з рибками,
невелика бібліотека. За станцією закріплений дендропарк площею 1,1га, де



зібрано  колекцію  (більше  50  видів)  декоративних  кущів  та  дерев.  Площа
навчально-дослідної  ділянки становить 0,25га і  включає польову й овочеву
сівозміну,  квітники,  відділ  лікарських  рослин,  шкілки  плодово-ягідних
культур. 

У 2014 році придбано комп’ютер, принтер, фотоапарат.
Чорнухинська районна станція юних натуралістів

Районна  СЮН  створена  в  1993  році  рішенням  Чорнухинської
райдержадміністрації,  знаходиться  в  приміщенні  БДЮТ  і  розташована  в
трьох кімнатах  загальною площею 49кв.  м,  відсутні  будь-які  господарські
будівлі.

У закладі є комп’ютер, фотоапарат, принтер.
У  приміщенні  СЮН  проведено  косметичний  ремонт:  пофарбовані

вікна, підлога, двері.
Комунальний  заклад  „Станція  юних  натуралістів”  Рівненської

обласної ради розташована в межах міста Рівного на площі 7,84 га. Із цієї
площі 6,5 га займають навчально-дослідні земельні ділянки, що включають
плодовий сад, ягідник, квітники, дендропарк, відділки овочевих та плодових
культур,  ділянки  лікарських  рослин,  колекційні  ділянки  багаторічних
квіткових рослин, пасіка.

Виготовлена  технічна  документація  на  земельну  ділянку,  акт
землекористування відсутній.

Приміщення  Cтанції  юних  натуралістів  мають  загальну  площу
984,3 кв. м, із них 424.2 кв. м — це приміщення для занять гуртків. 

Заняття  гуртків  проводяться  у  16  кабінетах.  Це  2  куточки  живої
природи,  кабінети  лікарських  рослин,  біології  та  сільського  господарства,
квітникарства,  екології,  фітовітальня.  В кімнаті  народознавства  „Берегиня”
зібрано  старовинний  український  одяг  та  предмети  народного  вжитку,
оформлено куточок бережливого ставлення до хліба. Лекційна зала (площа
45,2 кв.м) вміщує бібліотеку на 3000 примірників, відеотеку з 29 відеофільмів
еколого-натуралістичної тематики. В майстерні народних ремесел працюють
гуртки  лозоплетіння  та  розпису  тканини,  а  в  майстерні  пасічника
виготовляють  нові  вулики,  рамки,  проводять  дослідження  юні  бджолярі.
Обладнана актова зала на 60 місць, має сцену, куліси, мікрофони, музичний
центр, шафи для реквізитів. Станційна пасіка нараховує 10 бджолосімей.

В  овочевій  теплиці  (площа  113  кв.  м)  юннати  проводять  досліди,
вирощують  розсаду  овочевих  культур,  взимку  отримують  зелену  цибулю,
салат,  кріп,  петрушку. У  квітковій  теплиці  (площа  74  кв.  м)  вирощується
понад 130 видів кімнатних рослин.

Матеріально-технічна  база  Станції  юних  натуралістів  нараховує:  12
комп’ютерних  комплексів;  створено  локальну  комп’ютерну  мережу,  всі
комп’ютери  підключені  до  Інтернету;  3  ноутбуки;  2  ксерокси;  сканер;  2
кольорових принтери – струменевий та лазерний; відеокамера; 2 цифрових
фотоапарати;  DVD та  відео-магнітофон;  акустична  система;  синтезатор;  2
телевізори;  2  мультимедійних  проектори  з  переносним  екраном;  різак  для



паперу; зшивач паперів; ламінатор; фліпчарт; телефон-факс; у всіх кабінетах
проведено належний ремонт та замінено старі меблі на нові.

На  території  Станції  облаштовано  метеорологічний  майданчик  для
проведення спостережень та досліджень за міжнародною програмою GLOBE.

Для  обробітку  землі  та  догляду  за  зеленими  насадженнями  є  міні-
трактор, 2 бензокоси, бензопили звичайна та штангова та газонокосилка.

Наявний легковий автомобіль на 8 пасажирських місць та причіп.
Влітку проведено поточний ремонт всіх приміщень Станції, перекрито

дах  лабораторного  корпусу,  відремонтовано  майстерню  пасічника  та
закуплено туди нові меблі.

Повністю огороджено земельну ділянку.
Обласна  навчально-польова  експедиція  „ЮНЕКО”  повністю

матеріально забезпечена: виготовлено столи, лави, придбано намети, посуд,
бензиновий генератор. 

На території Станції постійно поповнюється новими видами  куточок
екзотичних  рослин  площею  0,10  га.  Завершено  посадку  дендропарку.
Проведено перепланування навчально-дослідних земельних ділянок.

Загальна площа всіх приміщень  984,3 кв.м.
Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою

молоддю

Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  -  обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю розташований у двох
приміщеннях:  основному,  де  розміщуються  9  відділів  закладу,  (м.  Суми,
вул.Серпнева,  14 - а,  та  приміщенні  еколого-натуралістичного  відділу  (м.
Суми, вул. Аерофлотська, 1).

Характеристика приміщення еколого-натуралістичного відділу
1. Приміщення  –  нетипове,  пристосоване  для  роботи  позашкільного

навчального закладу. Збудоване в 1973 році  як типове для дошкільного
навчального закладу. З 1997 року використовується як приміщення відділу
СОЦПО та РТМ. Господарчі будівлі: підсобне приміщення, теплиця. 

2. Загальна площа – 400 м2.
3. Корисна площа приміщень для проведення занять – 320 м2.
4. Система опалення – газова.
5. Водопостачання – централізоване.
6. Приміщення обладнане телефонним зв’язком.
7. Загальна площа території – 1,9 га.
8. Площа теплиці - 140 м2.

На території еколого-натуралістичного відділу знаходиться навчально-
дослідна земельна ділянка площею 1,9 га. Ділянку поділено на 6 відділків:
квітково-декоративних рослин, плодово-ягідних культур, лікарських рослин,
ботаніко-рослинницький, колекційний, зоолого-тваринницький. Усі відділки
використовуються  відповідно  до  Положення  про  навчально-дослідну
земельну  ділянку  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів.  У



наявності  -  акт  на  землекористування  (серія  ЯЯ  №288810  від  25.05.2006
року).

У навчальному корпусі еколого-натуралістичного відділу знаходяться 5
кабінетів  для  роботи  гуртків,  живий  куточок,  теплиця,  парник,  підсобні
приміщення  та  відкриті  вольєри  для  тварин.  Навчальні  кабінети  відділу
укомплектовано сучасними меблями, забезпечено матеріалами відповідно до
навчально-виховних програм і профільності гуртків. У наявності – екологічна
відеотека  “Tacis”,  тематичні  стенди,  експозиції  виставкових  матеріалів,
колекції кімнатних рослин, комах, органічних і мінеральних добрив, а також
гербарії та планшети.

Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді  розташований у приміщенні, де розміщуються 8 відділів
закладу (1984 року побудови).
1. Загальна площа двоповерхової панельної споруди – 2555 м2.
2. Корисна площа приміщень (придатних для занять гуртків) – 1100 м2.
3. Загальна площа земельної ділянки – 1,26 га.
4. Площа навчально-дослідної земельної ділянки – 6193 м2.
5. Загальна площа теплиці – 101 м2.
6. Живий куточок – 148 м2.
7. Комплекс акваріумного рибництва – 150 м2.
8. Навчально-тваринницька лабораторія – 690 м2

9. Зали для масових заходів – 110 кв. м., 56 м2.
10.  Бібліотека на 3250 екземплярів книг.
11.  Музей хліба – 56 м2 (293 експоната)
12.  Краєзнавчо-етнографічний музей – 55 м2.
13.  Кабінетів для занять гуртків – 20.
14.  Методичний кабінет – 56 м2.

Матеріально–технічна база налічує: 9 комп’ютерів, 2 чорно - білих, 2
кольорових  принтери,  ризограф,  ламінатор,  5 сканерів,  4  ксерокси,  9
ноутбуків,  2  акустичні  системи,  48  мікроскопів,  цифрова  відеокамера,  2
цифрові фотокамери, інтерактивна дошка.

Для роботи гуртків використовується колекція кімнатних рослин, яка
налічує  545  видів,  300  з  яких  кактуси  та  колекція  квітково-декоративних
рослин ботанічного саду «Юннатівський» із 161 виду (260 сортів), тематичні
стенди,  експозиції  виставкових  матеріалів,  гербарії  та  муляжі.  Навчальні
приміщення  забезпечені  необхідними  меблями  та  оснащенням.  Для
проведення занять, виховних заходів використовуються аудіо- та комп’ютерна
техніка.

Гуртки відділу екології  та краєзнавства працюють у двох навчальних
кімнатах.  У  наявності  –  підсобне  приміщення.   Навчальні  кімнати
забезпечено  відповідними  меблями.  Для  проведення  занять  у  відділі  є
магнітола, аудіо-записи, добірка фільмів на екологічну тематику.

Матеріально-технічна  база  біологічного  відділу  складається  з  трьох
навчальних  кабінетів,  куточка  живої  природи,  кабінету  акваріумного
рибництва,  кабінету  завідувача  відділу.  Колекція  тварин  куточка  живої



природи налічує: 12 видів птахів, 9 видів ссавців, 2 види земноводних, 3 види
плазунів, 2 види комах, 30 видів акваріумних риб, 4 види молюсків.

Для проведення лабораторних занять і практичних робіт під час занять
гуртків  біологічного  спрямування  використовуються  мультимедійний
проектор,  біноклі,  сучасні  мікроскопи  з  відеокамерою,  мікропрепарати,
вологі  препарати,  муляжі,  колекції  мінералів  та  гірських  порід,  колекції
деревини, живі об’єкти.

Протягом 2016 року були придбані  меблі,  настінна учнівська  дошка,
рамки  для  оформлення  творчих  робіт;  оновлено  виставку  творчих  робіт
вихованців. Проведено ремонтні роботи у навчальних кабінетах.

На  утримання  і  розвиток  об’єкту  природно-заповідного  фонду
місцевого  значення  «Ботанічний  сад  «Юннатівський»  у  2016  році  було
виділено 250 тис. грн. 

Для підготовки закладу до роботи в новому навчальному році силами
педагогічного колективу проведено поточний ремонт навчальних кабінетів.

Шосткинська міська станція юних натуралістів
У будівлі станції юних натуралістів обладнано 6 навчальних кабінетів,

загальна площа яких становить 190 м2. Крім того, в холах закладу обладнано:
кімнату-музей  “Світлиця”  –  22  м²,  де  розміщено  експозицію  предметів
народного побуту, хатнього начиння,  національного одягу та різноманітних
знарядь праці. Експонати датовані 19 століттям та І половиною 20 століття.
Кількість експонатів становить понад 270 одиниць.

У  кімнаті  засідань  штабу  учнівського  самоврядування  станції  юних
натуралістів  (22  м²)  розміщено інформаційний  куточок  самоврядування  та
проводяться засідання.

Забезпеченість необхідним обладнанням,  інструментами, матеріалами
всіх  навчальних  кабінетів  становить  70%  до  вимог  навчальних  програм.
Лабораторії  “Зимовий  сад”,  “Куточок  живої  природи”  забезпечені
обладнанням та відповідними колекціями. Зокрема, в лабораторії “Зимовий
сад”  розміщено  колекцію  квітково-декоративних  рослин  закритого  ґрунту,
кількість  яких  становить  понад  86 видів.  Лабораторія  “Куточок  живої
природи” оснащена тераріумами, акваріумами, вольєром, де утримуються 6
видів  птахів,  8  видів  ссавців,  3  види  плазунів,  11  видів  риб,  2  види
земноводних  і  2  види  безхребетних.  Лабораторія  забезпечена  також
акваріумними компресорами, фільтрами, підсвітлювальними приладами.

На території закладу розбито навчально-дослідну земельну ділянку, яка
складається з 5 відділків. 

При проведенні занять керівники гурткової роботи в разі необхідності
використовують наявні технічні засоби навчання: комп’ютер – 4, ноутбук – 1,
принтер – 2, сканер – 1, ксерокс – 1, кольоровий телевізор – 3; відеоплеєр – 1;
діапроектор  «Пеленг»  –  1;  аудіомагнітофон  –  4;  посилювач  звуку  –  1;
музичний центр – 1; мікроскоп – 6; фотоапарат – 1; цифровий фотоапарат – 1;
фотозбільшувач –1; деревообробний станок – 1; ДВД – 1; електрична плитка
– 1.



Основним  приміщенням  Ямпільської  районної  станції  юних
натуралістів є двоповерхова будівля площею 710,60 м2. 

На території станції знаходиться навчально-дослідна земельна ділянка
площею  13,5  га.  Ділянку  поділено  на  6  відділків:  квітково-декоративних
рослин, зоолого-тваринницький, плодово-ягідних культур, лікарських рослин,
ботаніко-рослинницький,  колекційний.  Побудовано  вольєр  для  папуг,
проведена  реконструкція  ділянки  №  2  (створено  штучне  водоймище,
прокладені доріжки, встановлені малі архітектурні форми). Проведені значні
роботи  по  реконструкції  вольєрів  міні-зоопарку,  побудовано  вольєр  для
утримання  кролів  та  нутрій.  Завдяки  залученим  коштам  проводилися:
косметичний ремонт господарських споруд, закупівля посадкового матеріалу
квітково-декоративних та овочевих культур, передплата фахових періодичних
видань.

Базою  відділку  квітникарства  є  земельна  ділянка  площею  4,5га,
теплично-парникове господарство (157 м2), 4 парники на 46 парникових рам,
навчальні  кабінети.  Рішенням  Сумської  обласної  ради  від  30  серпня  2005
року територію Ямпільської районної станції юних натуралістів занесено до
природоохоронних  об’єктів  Сумщини  та  надано  статус  «Ботанічний  сад
місцевого  значення  «Ямпільський».  Колекція  рослин  ботанічного  саду
налічує  більше  300  видів,  а  це  майже  2500  сортів  квітково-декоративних
культур.  На території  саду встановлено 36 банерів  рослин Червоної  книги
Ямпільщини. 

Відділок ботаніко-рослинницький, колекційний, плодово-ягідних культур
та зоолого-тваринницький мають земельну ділянку 9 га. З них – під садом –
2,8  га;  засіяно  багаторічними  травами 4,7  га;  овочева  сівозміна  –  0,72  га;
зоолого-тваринницька база – 0,7 га;  колекційна ділянка – 0,06 га.  Зоолого-
тваринницька  база  відділу  включає: живий  куточок,  де  мешкають  папуги,
морські свинки, черепахи; птахоферму вольєрного типу де знаходяться пави,
фазани,  цесарки,  декоративні  кури,  качки;  приміщення  для  вирощування
гусей;  вольєр  для  утримання  кулана;  2  приміщення  з  майданчиком  для
вигулу  свиней  в’єтнамської  породи;  приміщення  для  утримання  нутрій  та
кролів; літній вольєр для декоративних птахів; пасіку (12 бджолосімей).

Станція юннатів має 2 автобуси, 2 трактори, 1 мотоблок, комп’ютерний
клас  7+1  (8  комп'ютерів  для  занять  гуртків),  1 домашній  кінотеатр,  1
музичний  центр,  2  фотоапарати,  1  ламінатор,  1  різограф,  2  інкубатори,  1
мультимедійний проектор, 1 ноутбук, 1 телевізор, 1 караоке, 6 мікроскопів. 

Конотопська міська станція юних натуралістів 
Рік побудови будівлі: 1864 рік 
1. Загальна площа - 410 м2. 
2. Корисна площа приміщень для проведення занять – 273,39 м2.
3. Площа для занять гуртків – 93,2 м2 .
4. Загальна площа теплиці – 53 м2.
5. Площа навчально-дослідної земельної ділянки – 1,0609 га.



6. Кабінетів для занять гуртків  – 6: кабінет квітникарів, кабінет “Молодші
юннати”,  кабінет  флористики,  кабінет  народознавства,  зоологічний
кабінет, кабінет екології. 

Навчально-дослідна земельна ділянка поділена на 3 відділки: квітково-
декоративних  рослин,  ботаніко-рослинницький,  зоолого-тваринницький.  На
території  навчально-дослідницької  ділянки  СЮН  розміщене  тепличне
господарство  (1  шт.,  загальна  площа –  53  м2),  що має  задовільний стан  і
використовуються для  вирощування розсади квітково-декоративних рослин.
На  території  станції  створено  мікрозоопарк,  в  якому  мешкають  свійські
тварини (кролі, кури різних порід, коза, качки, гуси).

Станція має: комп’ютер – 1, принтер – 1.
Великописарівська  районна  станція  юних  натуралістів

знаходиться у пристосованому приміщенні 1965 року побудови.
1. Загальна площа – 121 м2.
2. Корисна площа приміщень для проведення занять – 54,9 м2 .
3. Площа навчально-дослідної земельної ділянки – 0,215 га.
4. Кабінетів для занять гуртків – 2: кабінет квітникарів, кабінет екології. 

На  території  закладу  розбито  навчально-дослідну  земельну  ділянку.
Силами педагогічного колективу проведений поточний ремонт у навчальних
кабінетах для підготовки закладу до нового навчального року.

Кролевецька районна станція юних натуралістів
1. Корисна площа приміщень всіх приміщень - 511 м2.
2. Площа для занять гуртків – 375 м 2.
3. Площа навчально-дослідної земельної ділянки – 0,5 га.
4. Кабінетів  для  занять  гуртків  –  6:  кабінет  декоративно  -  прикладного

мистецтва,  кабінет  овочівництва,кабінет  квітникарів,  кабінет  екологів,
кабінет народознавства. 

На території станції знаходяться навчально-дослідна земельна ділянка
площею 0,5 га.,  що поділено на 2 відділки: квітково-декоративних рослин,
зоолого-тваринницький;  2  парники  загальною  площею  –  15м2,  що
використовуються для вирощування розсади квітково-декоративних рослин.
У живому куточку знаходяться 8 видів декоративних тварин: хвилясті папуги,
нерозлучники рожевощокі, хом'ячки, морські свинки, кролики декоративні.

Приміщення Тернопільського ОЦЕНТУМ обладнане:
1. Типовий методичний кабінет, де зібраний інформаційно-методичні

матеріали,  директивні  документи,  узагальнений  передовий  педагогічний
досвід з питань еколого-натуралістичної роботи, програми для гуртків, тощо.

2. 6  навчальних  лабораторій,  які  забезпечені  необхідними  ТЗН  та
роздатковим матеріалом.

3. Акваріумний клуб, де зібрана велика колекція акваріумних риб та
водних  рослин.  Загальний  об’єм  води  в  акваріумах  складає  понад  2500  л
води.

4. Куточок  бережливо  ставлення  до  хліба,  в  якому  зібрані  зразки
хлібних  виробів,  стендовий  матеріал,  снопи,  зразки  основних  злакових
культур, розробки сценаріїв  свят урожаю тощо.



5. Зимовий сад площею 200 м кв., де зібрана велика колекція квітково-
декоративних рослин, в басейнах живуть водні рослини, прісноводні тварини.

6. НДЗД площею 1 га, яка відповідає Положенню МОН України.
7. Зоолого-тваринницький  відділ  представлений  типовим

крільчатником на  36  кліток,  в  якому  знаходяться  кролі  7  порід  та  Кутком
живої природи, де зібрана колекція дрібних гризунів, співучі птахи, черепахи,
декоративні кури тощо.

8. Теплично-парниковий комплекс:  Ґрунтова теплиця площею 252 м.
кв.;

Стелажна теплиця площею 98 м. кв. Парник на підігріві площею 36 м.
кв.

9. Квітково-декоративний відділ:
Рокарій площею 0,01 га, де росте багато видів хвойних та листопадних

дерев і кущів, червонокнижні трав’янисті рослини.
У  відкритому  ґрунті  відділу  росте  понад  65  сортів  дворічних  і

багаторічних рослин, а також понад 54 сорти однорічників.
10. Плодово-ягідний відділ: 
Яблуневий  сад  площею  0,1  га,  який  поступово  збагачується

перспективними районованими сортами.
Ягідник, де росте 4 сорти смородини та порічок, актинідія, йошта. 
Виноградник.
Навчально-матеріальну базу облекоцентру складає:
1. Навчальний корпус                                    700 м. кв.
2. Теплично-парникове господарство          386 м. кв.
3. Крільчатник                                                50 м. кв.
5. Акваріумний клуб                                      90 м. кв.
6. Навчально-дослідна земельна ділянка     1 га. 
7. Навчальні лабораторії:
Методичний кабінет                                       49 м. кв.
Кабінет квітництва                                          49 м. кв.
Екологічна лабораторія                                  49 м. кв.
Кабінет зоології                                               49 м. кв.
Гідробіологічна лабораторія                          98 м. кв.
Еколого-інформаційний центр                       98 м. кв.
Виставковий зал                                              49 м. кв.
Центр має вихід в світову систему Інтернет, свій сайт. 
Серед  недоліків  в  матеріально-технічному  забезпеченні  Центру  –

недостатнє  фінансування  закладу.  Потребують  капітального  ремонту  та
поповнення сучасними засобами навчання більшість навчальних кабінетів. 

Особливо  турботу  викликає  стан  обробітку  навчально-дослідної
земельної ділянки: відсутня малогабаритна техніка. 

Зборівський  районний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді знаходиться  на  території  селища  Залізці  Зборівського
району.  Загальна  земельна  площа  якою  користується  навчальний
позашкільний заклад становить 0,51 га і з них 0,23 га орної землі.



На ділянці розміщені відділки:
1. дендрологічний -                                0,13 га
2. квітково-декоративний -                    0,015 га
3. плодово-ягідний -                               0,05 га
4. виробничий -                                       0,09 га
5. польовий -                                           0,06 га
6. овочевий -                                           0,03 га
7. розсадник декоративних рослин -    0,02 га
8. клумби -                                              0, 015 га
9. сад -                                                     0,08 га
10. колекційний -                                   0, 02 га

Загальна площа приміщення 480 кв.м., з них – 280 кв.м приміщень для
занять гуртків. 5 навчальних кабінетів в яких проводяться заняття обладнані
партами  –  24  шт.,  16  навчальних  столів,  100  крісел  з  них  42  учнівських
стільці та 24 м’яких крісел, 34 твердих крісел, 6 театральних крісел. 12 шаф.
Під час заняття гуртківці користуються мікроскопами (5 шт.), акваріум (3 шт),
проектор (1 шт), програвач (1шт.), магнітофон (1 шт), телевізор (1 шт). 

Скала-Подільський дитячий парк
Приміщення закладу – архітектурна пам’ятка загальною площею 68 м2,

знаходиться  на  території  Скала-Подільського  парку,  перебуває  на  балансі
Скала-Подільського ККП і орендується відділом освіти. Загальна площа для
занять гуртків 62 м2 .Земельна ділянка площею 0,25га. Наявний комп’ютер,
кімнатні вазони. Акт землекористування відсутній.

Інформація  про  матеріально-технічне  забезпечення  еколого-
натуралістичного  відділу  Харківського  обласного  палацу  дитячої  та
юнацької творчості відсутня.

Комунальний  заклад  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  Херсонської  обласної  ради має  загальну  площу
земельної ділянки – 0,345га. В наявності є акт землекористування.

Площа навчально-дослідної земельної ділянки (надалі НДЗД) – 0,3 га
(сільськогосподарський відділ - 0,05 га: польова сівозміна - 0,025 га, овочева
сівозміна  –  0,025  га;  квітково-декоративний  відділ  –  0,025  га,  відділ
початкових класів – 0,015 га, колекційний відділ – 0,015 га, відділ плодово-
ягідних культур – 0,195 га). Площа теплиці - 0,0072 га. Вирощується більш як
80 видів кімнатних рослин.

Живий куточок Центру налічує 31 вид тварин; птахи: хвилясті папуги –
4 шт., папуга – какаду – 1 шт., кури – бенгалки - 4 шт., кури – падуани – 2 шт.,
кури Гамбурські – 2 шт.,  кури пухові - 1 шт.; ссавці (гризуни): декоративні
криси -2 шт., піщанки – 4 шт., морські свинки – 6 шт., декоративні кролики –
8  шт.,кролі-  гіганти-  2  шт.,  дегу  –  5  шт.,  декоративні  миші  -  2  шт.,  коза
свійська  –  1  шт;  риби:  гуппі,  вуалехвости,  псевдотрофеус  зебра,
псевдотрофеус Соколова, молінезії, тернеції, анциструс, золоті рибки, сомики
крапчасті – 30 шт.; земноводні: шпорцові жаби – 6 шт.; плазуни: червоновухі
черепахи  -  2  шт.,  молюски:  австралійські  равлики  –  2  шт.,  земноводні:
тритони - 2 шт.; комахи: мадагаскарські таргани – 10 шт. 



Площа всіх приміщень закладу – 288,9 кв.м, площа для занять – 238,6
кв.м.  Будівля  одноповерхова,  1931  року  забудови.  Є  кабінети  зоології,
екології,  фітодизайну,  сільськогосподарської  праці,  конференційний  зал,
бібліотека.

Технічні  засоби:  11  комп’ютерів,  11  мікроскопів,  1  телевізор,  2
магнітофони,  1 DVD програвач,  відеотека – 45 відеофільмів, принтери (4).
Бібліотека Центру нараховує близько 3000 примірників. 

Голопристанська  райСЮН заснована  у  жовтні  1976  року.
Розташована  у  пристосованій  одноповерховій  будівлі,  1910  року
забудови.

Площа  приміщення  станції  становить  122,6м2.  Будівля  станції
приватизована.

Площа  земельної  ділянки,  яка  закріплена  за  станцією,  становить
23ар (акт відсутній).

Заклад  укомплектований  технічними  засобами  навчання:  телевізор
1шт., DVD-1 шт., комп’ютер - 1шт., принтер - 1шт., ксерокс  - 1шт..

На  навчально-дослідній  ділянці  розміщено  ряд  відділів:  квітково-
декоративний, овочева сівозміна,  відділ лікарських  рослин,  декоративні
насадження.  

Бібліотечний  фонд  нараховує  220  примірників  книг  різних
напрямків:  біологічний,  методичний,  науково-популярний,
природоохоронний. 

Генічеська  райСЮН розташована  в  пристосованому  приміщенні,
нетипова, одноповерхова, рік будівництва – 1972. 

Будівля  та  внутрішні  приміщення  райСЮН відповідають  санітарним
вимогам, але потребують ремонту дах та підсобні приміщення , віконні блоки
КЖП.

Загальні показники розподілу території:



Назва  території Площа

Площа забудова 330,7 м 2 ,
Загальна площа ділянки, на якій розташована станція 1362  м 2

Під спорудами 390,7 м 2

Під зеленими насадженнями 800 м 2

Загальна площа приміщень 245,8  м 2  
Навчальні кабінети 173,5 м 2

Актовий зал 62,2  м 2

Бібліотечка методкабінету налічує: 200 примірників книг, журналів.
Технічні  засоби  навчання:  телевізор  «LG»,  домашній  кінотеатр,

екологічна  відеотека,  комп’ютер  «SAMSUNG»,  принтер,  ксерокс
(«SAMSUNG»), цифрова фотокамера, магнітофон, телевізор («плазма»).СЮН
підключена до системи Інтернет.

Педагоги та вихованці закладу мають змогу користуватися допоміжною
оргтехнікою:  принтерами,  сканерами,  копіювальними  апаратами.  Для
забезпечення навчального процесу використовуються засоби аудіо- та відео-
супроводження, фонд відеотеки.

У куточку живої природи мешкають: акваріумні рибки, шорцеві жаби,
черепахи  червоновуха  та  болотна,  хвилясті  папуги,  шин  шили,  хом’ячок
сирійський та  джунгарський,  австралійські  таргани (10 видів тварин,  50  –
рослин).

Навчально-дослідна земельна ділянка станції юннатів: загальна площа
– 0,04 га, складається з: польової, овочевої сівозмін, колекційного, квітково-
декоративного відділів, дендрарію, розарію. 

Каховська станція юних натуралістів заснована в червні 1954 року, є
комунальною власністю Каховської міської ради .

Станція  розташована  в  пристосованій  одноповерховій  будівлі,  1960
року забудови, що має площу 279м2. Площа земельної ділянки, закріплена за
навчальним закладом, становить 1,9га. Заклад укомплектований необхідними
засобами  навчання  та  виховання.  Серед  технічних  засобів  навчання:
комп’ютер - 2; телевізор – 1; відеомагнітофон – 1; принтер -2.

Живий куточок  нараховує 7 видів тварин, має акваріум – 3 шт. (1-риби,
2 – черепахи червоновухі, 3- равлики Ахатини); вольєр для морських свинок
– 4 шт.(одна морська свинка, два декоративних кролики); клітки для птахів –
1 шт.

На  навчально-дослідній  земельній  ділянці  розміщено  ряд  відділів:
квітково-декоративний,  овочевої  сівозміни,  лікарських  рослин,
декоративного деревонасадження.

Для роботи гуртківців обладнанні навчальні кабінети:
1. зоології – площею 60 м2 на 25 учнівських місць;
2. біології № 1 – площею 25 м2 на 25 учнівських місць;
3. біології № 2 – площею 30 м2 на 25 учнівських місць;
4. вітальня – площею 60 м2 на 95 учнівських місць.
Всі кабінети укомплектовані відповідним обладнанням.



У Новокаховський міськСЮН обладнано:
- методичний кабінет, де зібраний інформаційно-методичні матеріали,

директивні документи, узагальнений передовий педагогічний досвід з питань
еколого-натуралістичної роботи, програми для гуртків, тощо;

- кабінет квітникарства;
-  живий  куточок  (6  видів  тварин):  черепаха  червоновуха  –  4  шт.,

черепаха  болотяна  –  1,  равлики  ахатини  –  2,  папужки  хвилясті  -  4  шт.,
декоративний кролик – 1, хом’як – 1.

НДЗД не відповідає вимогам Положення. Є комп’ютер, оргтехніка.
Серед  недоліків  в  матеріально-технічному  забезпеченні  СЮН  –

недостатнє  фінансування  закладу.  Потребують  капітального  ремонту  та
поповнення сучасними засобами навчання більшість навчальних кабінетів.

Площа  будівлі Білозерської  райСЮН  –  144м2.  Споруда
одноповерхова, рік будівництва 1953 року. 

Приміщення  станції  має  3  обладнаних  кабінети.  Площа  навчальних
кабінетів розрахована на 15 учнів, що відповідає Статуту Станції.

Бібліотека  має  300  примірників  книг  з  таких  напрямків:  методичні;
педагогічні; агрономічні; біологічні; хімічні; природоохоронні; садівництво;
художня література.

Технічні засоби: мікроскоп – 1; комп’ютер – 1; принтер – 1.
Живий  куточок  налічує:акваріуми  –  1  шт.;  клітки  для  птахів  –  5

шт.;клітки для дрібних тварин – 4 шт.; видовий склад – 8: морські свинки – 2,
хом’яки джунгарські – 2, піщанки – 5, декоративні кролі – 2; папуги: хвилясті
– 5, корелла – 1, канарки – 1, нерозлучники – 2; акваріумні рибки – 7 видів, а
також плазуни шпорцеві жаби – 2, декоративна черепаха – 1.

Навчально-дослідна земельна ділянка станції загальною площею 0,41га
має систему поливу. Сільськогосподарська продукція вирощена на НДЗД дає
змогу забезпечити кормами тварин живого куточку. Саджанці декоративних
дерев надаються для озеленення вулиць, дитячих садків і шкіл смт Білозерки.

Новотроїцька  рай  СЮН загальною  площею  приміщень  502м  кв.
Матеріально-технічна  база  поповнюється  недостатньо,  вся  технічна
апаратура застаріла.

Є 9 мікроскопів, 2 шкільні гербарії, 3 обігрівачі, комп’ютер.
Оформлено кабінети квітникарів, охорони природи. Живий куточок не

відповідає Положенню.
У  Хмельницькому  ОЕНЦУМ для  навчально-виховного  процесу  в

дитячих  еколого-натуралістичних  об’єднаннях,  організаційно-масової  і
навчально-методичної  роботи  як  з  юннатами,  так  і  педагогами,  потреб
реалізації  науково-педагогічних  проектів  експериментального  майданчика
НАПН України, використовуються сучасні технічні засоби навчання.

У  розпорядженні  педпрацівників  і  методистів  ХОЕНЦУМ  є  сучасні
комп’ютери,  у  тому числі  ноутбуки  «ASUS»,  «HP»,  «ACER»,  «LENOVO»,
мультимедійний  проектор  «Leater  LX  402»  з  екраном,  телевізори,  у  тому
числі  широкоформатні  плазмові  телевізори  з  функціями  моніторів  і



цифровими портами  «SAMSUNG» та «LG – 42 PCIRV – ZJ/TJ- VGA 42»,
відеокамера «SONY» й інша відео та аудіотехніка. 

Діє в ХОЕНЦУМ власна бездротова локальна мережа Інтернет «Unnat
radio», яка забезпечує кожному юннату в будь-якому кабінеті закладу вільний
доступ  до  світової  мережі.  Локальна  радіомережа  (WI-FI)  Інтернет
розрахована  на  50  персональних  комп’ютерів,  підключена  до  загальної
освітньої мережі.

У  закладі  є  власна  газова  тепло-генераторна  з  2  сталевими  котлами
«Рівнетерм-80»,  КПД яких складає  91%,  що цілком забезпечує  теплом всі
навчальні і господарські корпуси.

Для догляду за учнівською навчально-дослідною земельною ділянкою
та  забезпечення  транспортних  потреб  використовується  трактор  колісний
МТЗ-80 Л з комплектом причіпної і навісної техніки (причіп 2ПТС-4, 1 плуг
2-х корпусний, 1 плуг 3-х корпусний, культиватор), автомобіль-самоскид ГАЗ
- САЗ-3507 та вантажно-пасажирський автомобіль ВАЗ-21043. 

Заклад  має  власну  учнівську  навчально-дослідну  земельну  ділянку
площею 2,06 га з індивідуальною огорожею, де є окремі ділянки лікарських
рослин  та  колекцій,  закритого  ґрунту,  селекційний  і  виробничий  відділи,
запроваджено  польову  і  овочеву  сівозміни.  Тут  є  ягідник,  виноградник,
плодовий сад, «зелений клас» з альтанкою, овочеві погреби, криниця. 

Із  загальної  площі  землі  закладу  під  будинками,  приміщеннями  і
спорудами знаходиться 0,11123 га, під газонами, доріжками, площадками та
господарським  двором -  0,3234  га,  під  учнівськими  навчально-дослідними
ділянками -  1,51224 га,  в  т.ч.  орна земля -  0,53 га.  Сад -  0,718274 га,  під
ягідником - 0,045 га, квітниками є 0,0576 га.

Для роботи юннатів у закритому ґрунті є стаціонарна cкляна навчальна
теплиця площею 102,66м2 та 2 парники площею 12м2.

Для юннатів закладу та учнів загальноосвітніх шкіл міста проводяться
екскурсії навчальною екологічною стежкою по території закладу, протяжність
0,5км.

Для  потреб  гурткової  роботи  в  закладі  обладнані  кабінети  біології,
валеології,  охорони  природи,  квітництва,  акваріумістики,  садівництва,
молодшого  шкільного  віку,  профорієнтації,  конференц-зал,  постійно-діюча
виставка  здобутків  юннатів  ОЕНЦУМ  та  Хмельниччини.  Крім  того,  тут
обладнано музей хліба, музей кімнатних рослин, кабінет методичної роботи.

Загальна площа території Шепетівського ЦЕНТУМ складає – 9194м2,
площа основної будівлі – 983,1м2, площа приміщення для утримання тварин–
54,3м2, кінологічний  майданчик  –  500м2  ,  є  8  профільних  кабінетів:
акваріумістики,  орнітології,  квітникарства,  природи  і  фантазії,  народної
творчості, екології, плетіння з верби, кінології, зоології.

Обладнано методичний кабінет, кабінет практичного психолога.
У закладі є виставкові зали:
- з акваріумістики – 63,9 м2 (тут розміщено 26 акваріумів, загальною

ємкістю 3000 л води та три тераріуми. В акваріумах зібрано колекцію, яка



нараховує 42 види декоративних риб та понад 17 видів вищих водних рослин
з різних куточків землі);

-  з  орнітології  –  63,7м2 (у  вольєрах  утримуються  хвилясті  папуги,
корели);

- актовий зал – 74 м2

-  куточок  живої  природи  –  43,9  м2 (нараховує  8  видів  гризунів,
різноманітні породи морських свинок, сірійських та джунгарських хом’яків,
піщанок, породи декоративних кролів, ігуану, болотні черепахи).

Паспортизовані  музеї: музей  народних  промислів  України  –  9м2 та
музей кімнатних рослин – 63,9м2

У господарському приміщенні розміщується крільчатник.
Бібліотечний фонд нараховує близько 400 примірників.
На  базі  закладу  створено  та  зареєстровано  дендрологічний  парк

«Шепетівський»,  видовий  склад  якого  нараховує  більше  100  видів
декоративних дерев і кущів.

Для забезпечення  потреб  гурткової  роботи  в  Шепетівському
МЦЕНТУМ є  комп’ютер  -  3  шт.,  принтер  -  2  шт.,  фоторушниця  -  1  шт.,
телевізор - 1 шт., відеомагнітофон - 1 шт., мікроскопи - 3 шт. 

Кам’янець-Подільське позашкільне навчально-виховне об’єднання
знаходиться в пристосованому приміщенні. Заклад має 1 навчальний корпус,
майстерню,  складські  кімнати,  гараж,  конюшню,  сіносховище,  підвал,
теплицю, котельню.

Загальний  об'єм  всіх  приміщень  -  523,5м2.  Загальна  площа  всіх
приміщень  для  занять  гуртків,  навчальних  груп  -  391,7м2.  Заклад  має
навчально-дослідну земельну ділянку і садок. 

На сьогодні в наявності  є 6 власних навчальних груп приміщень для
занять (навчальні кабінети, живий куточок, лабораторія орнітології, теплиця,
Музей  хліба,  Зелена  світлиця)  і  13  приміщень  на  базі  ЗОШ  міста,
орендованих на умовах співпраці. 

Для забезпечення  потреб  навчально-виховного процесу в  закладі  є  3
комп'ютери,  2  принтери,  1  сканер,  1  магнітофон,  1  музичний  центр,  1
телевізор,  1  відеомагнітофон,  1  фотоапарат,  2  карети,  1  сани,  2  збруї,  12
вологих  препаратів,  7  колекції  (насіння,  міндобрива  та  ін.),  10  приладів
загального призначення, 28 обладнань для куточка живої природи, 95 знарядь
праці  для земельних робіт, 18 ком.  костюмів художньої  самодіяльності,  25
костюмів казкових героїв.

Черкаський обласний Центр роботи 
з обдарованими дітьми

Учбовий  корпус  еколого-натуралістичного  Центру  загальною  площею
підземних та наземних приміщень понад 4,5 тис.м2.  Кабінети: методичний,
агрохімії,  зоолого-тваринницький,  загальної  біології,  екології  і  охорони
природи,  садівництва,  декоративного  квітництва,  біологічний  Шкільного
типу,  технічних  засобів  навчання,  основи  Інформатики,  фотолабораторія,
актовий зал на 200 посадочних місць з кіноустановкою стаціонарного типу, 2



теплиці, площею по 126 м2, в яких зібрано більше 30 родин квіткових рослин,
парники на 36 стандартних рам з підземним і повітряним підігрівом.

Загальна  земелька ділянка Центру 6  га.  Навчадьно-дослідна  ділянка з
усіма відділами згідно положення займає більше 2 га, це такі відділи: польова
та  овочева  сівозміни,  генетико-селекцїйна  ділянка,  ділянка  систематики,
колекційний  відділ,  сад,  ягідник,  дендрарій  з  колекцією  бузку  більше  50
сортів, квітхово-декоратив-ний закритий грунт, виробничий відділ.

Наявна техніка:  автофургон ІЖ-27-І5.  Центр має  опалювальний гараж,
складські та інші допоміжні споруди.

Справжньою  зеленою  лабораторією  є  плодовий  сад,  площею  0,7га  з
ягідниками. В саду 12 сортів яблунь, груш, а також кісточкових.

Зоолого-тварииницький  кабінет  з  живим  куточком  естетично
оформлений.  В  живому  куточку  утримуються  декоративні  рибки,  папуги,
черепахи, морські свинки, хом'ячки та ін. 
У теплиці вирошується до 1000 кімнатних рослин, представників 30 родин.
Друга теплиця використовується для вирощування квітів на зріз. В теплицях
вирощується розсада квітів та овочевих культур.  В навчальному класі при
теплиці  проводяться  практичні  роботи,  черенкування,  пікіровка  рослин,
пересадка квітів тощо.

Фотолабораторія  використовується  як  база  для  занять  гуртків
фотонатуралістів.  Цього  року  проведено  капітальний  ремонт  навчального
кабінету та встановлено 5 комп’ютерів. 

У 2007 році на базі обласного Центру еколого-натуралістичної творчості
відкрився  відділ  Малої  академії  наук.  Для  роботи  відділу  зроблено
капітальний  ремонт  2-х  навчальних  аудиторій,  придбано  7  одиниць
комп”ютерної техніки, мультимедійну систему та проекційний екран.

Для  започаткованої  обласної  виставки  учнівських  творчих  робіт
«Природа і фаназія» придбані меблі.

Черкаська районна станція юних натуралістів
Заснована  1991  року  в  с.  Леськи  Черкаського  району.  Навчальне

приміщення загальною площею 542 м 2, аудиторії для занять гуртків площею
367 м2. Станція має 4 навчальних кабінети і майстерню:

- кабінет квітникарів;
- кабінет флористів;
- природа і мистецтво;
- голубий і зелений патруль.
Земельна ділянка становить 0,9 га - відділ польових культур 0,4га;
- сад 0,3 га;
- відділ овочевих культур 0,1 га;
- відділ квітково-декоративних культур 0,1 га.

Шполянська районна станція юннатів.
Для  проведення  занять  гуртків  і  роботи  на  СЮН  є  кабінети:  екологів,
ботаніків,  квітникарів-аранжувальників,  зоологів,  методичний  кабінет.  Для
проведення практичних робіт є три теплиці, зимовий сад, НДД, екологічна



стежка.  Існує на СЮН і мікрозоопарк,  де є зимові і  літні  вольєри,  в яких
проживають коні.

Уманський міський центр еколого-натуралістичної творчості
Уманський міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді має власне приміщення.
Будинок цегляний, побудований в 1916 році, площа приміщення 259 м

кв.  Є  лабораторії  дендрологів,  екологів,  флористів,  театр  «Ера»,  куточок
народознавства,  методичний  кабінет,  куточок  живої  природи.  Обігрівання
водяне, є своя котельня.

Матеріально-технічна  база  надзвичайно  слабка.  Лабораторії
укомплектовані  меблями,  списаними  в  дитячих  садках  та  школах  більше
двадцяти  п'яти  років  тому.  З  технічних  засобів  є  магнітофон  «Полтава»,
фотоапарат та відеокамера, комп’ютер.

У куточку живої природи є тварини для проведення простих дослідів:
хом'ячки,  декоративні  криси,  морські  свинки,  південноафриканські
голкошкірі миші, декоративні кролики, декоративні жаби, акваріумні риби та
багато кімнатних рослин .

Земельна ділянка – 0,1939 га.
Є акт землекористування - ЯЯ № 348374 виданий Уманським міським

управлінням земельних ресурсів 08 травня 2007 року.
На  балансі  Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» числяться 4 будівлі:
двоповерховий навчальний корпус, кабінет психолога, приміщення зоолого-
тваринницької бази, гаражі, відомчий будинок. 

Приміщення навчального корпусу, площею 525,5м.  кв.,  пристосоване
для роботи позашкільного закладу, використовується Центром з 1986 року і
нараховує 15 кабінетів. З них 5 використовуються для роботи методистів та
адміністрації, оскільки площа їх незначна і 10 – для занять гуртків. Актова
зала всього на 60 місць, тому частина обласних заходів організовується на
базі ЧОЦЕВ «Юність Буковини» або інших навчальних закладів.

Приміщення  корпусу  знаходяться  в  задовільному  стані.  Ремонт
окремих  приміщень  проводився  власними  силами  установи.  У  трьох
кабінетах  та  живому  кутку  був  проведений  поточний  ремонт  Фасад
двоповерхової  будівлі  потребує  капітального  ремонту.  Будівля  зоолого-
тваринницької  бази,  площею  105,9  м.кв.  нараховує  6  кабінетів,  де
утримуються  тварини  живого  кутка  та  проводяться  заняття  відповідних
гуртків. 

Кабінет психологічного розвантаження, площею 29,3 м. кв., має м’який
куточок  та  обладнаний  меблями  для  роботи  гуртків  різних  профілів.
Обладнаний кабінет для занять «Школи раннього розвитку дитини».

Для  роботи  гуртків  у  центрі  використовуються  такі  технічні  засоби:
мультимедійний проектор – 1 шт., телевізори – 2 шт., музичний центр – 1 шт.,
відеомагнітофон – 1 шт., магнітофони – 3 шт., мікроскопи – 2 шт., кольоровий
принтер 1 шт., ноутбук – 2 шт., ламінатор – 1 шт.



Встановлено  Інтернет  та  3  телефонні  номери.  В  наявності
інформаційний сайт.

Використовуються  транспортні  засоби  –  автомобіль  ГАЗ-52/04,
мікроавтобус «Соболь».

Педагоги  та  вихованці  КЗ  ЧОЦЕНТУМ користуються  літературними
джерелами  бібліотечного  фонду, який  налічує  понад  2500  примірників  та
матеріалами відеотеки «Екологія – ХХІ століття» (понад 100 відеофільмів).

За 2016 рік в установі проведено власними силами поточний ремонт
окремих  приміщень,  фарбування  дверей,  заміна  перил  на  сходах,  ремонт
лавочок на території.  Вартість матеріалів на ремонт склала 2000,26 грн. У
жовтні 2015 р. замінено два газових котли на електричний та твердопаливний
на  загальну  суму  57200грн.  У  2016  році  повністю  виконані  ТУ  ПАТ
«Чернівцігаз».  Вартість  робіт  склала  22393,20  грн.  Закуплено  паливні
брикети вагою 3461, 5 кг на суму 9000 грн..

Сторожинецький РЦЕНТУМ
Навчальний корпус ЦЕНТУМ – типова цегляна одноповерхова будівля з

водопроводом,  каналізацією  та  газовим  опаленням,  є  власністю
Сторожинецької міської ради.

Загальна площа приміщень споруди складає 208,9 м2. Корисна площа
внутрішніх  приміщень  будівлі,  яка  використовується  для  здійснення
навчального  процесу  в  центрі  складає  130м  кв..  Це  три  класні  кімнати,
методкабінет та кабінет директора.

У  2008  році  в  усіх  приміщеннях  проведено  капітальний  ремонт,
закуплено  нові  парти,  стільці,  столи  для  педагогів,  шафи  для  методичної
літератури та  виробів  гуртківців.  На даний час  забезпечується  збереження
приміщень, у 2016 зроблено косметичний ремонт двох класних приміщень та
веранди.

Із  технічних  засобів,  придбаних  за  попередні  роки,  в  наявності:
комп’ютер,  ноутбук,  мультимедійна  установка,  фотоапарат,  телевізор,
монітор,  цифрова фоторамка,  DVD- програвач,  придбано новий принтер у
2016 році. 

Земля  за  екоцентром не  закріплена,  є  невеличкий  дворик  площею –
0,03га, де облаштовано клумби та дитячий майданчик.

У  зв’язку  з  недостатньою  кількістю  класних  приміщень
використовуються  навчальні  кімнати  та  матеріально-технічна  база
загальноосвітніх навчальних закладів міста та сіл району, на базі яких у 2016
році  займаються  1522  вихованці.  Сьогодні  існує  гостра  необхідність  у
закупівлі  нових  комп’ютерів  та  оснащення  кабінетів  сучасними  засобами
навчання  в  центрі;  необхідно  придбати   підручники,  наочні  посібники,
навчально-методичну літературу.  

Заставнівський ЕНЦДЮ
Матеріальна  база  ЕНЦДЮ  не  змінилась.  Загальна  площа  центру

316,1м2, корисна площа –225,9м2..Є лекційний зал, зал природничого музею, 2
робочі  кабінети, кімната для комп’ютера.  В центрі 1 акваріум (на 150л),  1



тераріум, живий куток (морська свинка), комп’ютер, 2 принтери, ксерокс та
сканер, телевізор, відеомагнітофон, ДВД та проектор.

Міський центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді м.Чернівці

Для  навчання  та  виховання  дітей  облаштовані  просторі  навчальні
приміщення, кабінети, майстерні, лабораторії агроландшафтів та промислової
екології, відеотека, комп’ютерний клас. Є сучасні технічні засоби навчання,
живий куточок, дендропарк, 4 екологічні стежини.

Фінансове  забезпечення  МЦЕНТУМ  здійснюється  за  рахунок
асигнувань з міського бюджету.

Придбано  матеріалів  для  поточного  ремонту  та  різного  інвентарю  в
2016 році на суму 3500 гривень.

Забезпеченість сучасною технікою

Кількість комп’ютерів у закладі 4
підключено до мережі Internet 3
багатофункціональний лазерний принтер 1
Мультимедійний проектор 1
Цифровий мікроскоп 1

У  зв’язку  з  систематичними  перепадами  електронапруги  в
електромережі  за  кошти  управління  освіти  Чернівецької  міської  ради
придбано два стабілізатори напруги на загальну суму 2600 грн.

Державна  екологічна  інспекція  в  Чернівецькій  області  подарувала
центру 26 сучасних м’яких стільців на суму 3588 грн.

Матеріально-технічна база  Чернігівської ОБЛСЮН у 2016 році була
задовільною. Станція  має  навчальний  корпус  (площею 281  кв.м),  в  якому
розміщені  навчальні  кабінети:  біології,  флористики  та  фітодизайну,
лісівництва,  фітовітальня  «Медунка»,  кімната-музей  хліба,  куточок  живої
природи,  методичний  кабінет,  глядацька  зала.  Має  навчально-дослідну
земельну  ділянку  (площею  2га),  3  теплиці  з  навчальним  кабінетом  з
квітництва, зоолого-тваринницьку базу, 2 трактори, 1 легковий автомобіль, 3
гаражі, складські та підсобні приміщення, 11 комп’ютерів.

Для навчання юннатів згідно договорів про співпрацю в галузі  освіти
використовувалися приміщення дитячих клубів    КЗ «Центр роботи з дітьми
та молоддю за місцем проживання» «Ровесник», ім. Ю.Гагаріна, «Берегиня»,
«Фортуна»,  міських  шкіл №19,  21,  24,  27,  28,  29,  30,  36,  обласного
педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної
ради, Чернігівського ліцею з підвищеною військово-фізичною підготовкою,
Чернігівської  загальноосвітньої  школи-інтернату  І-ІІІ  ступенів,  КЗ
«Чернігівський  навчально-реабілітаційний  центр»  Чернігівської  обласної
ради,  КЗ  «Борзнянська  спеціалізована  школа-інтернат  І-ІІІ  ступенів  з
поглибленим  вивченням  окремих  предметів  та  курсів»,  КЗ  «Черешенська
спеціалізована  школа-інтернат  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням
окремих предметів та курсів»,Чернігівського центру соціально-психологічної



реабілітації дітей, Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ріпкинського району,
Ріпкинської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №2;  Варвинського  районного  будинку
школярів,  Дягівської  ЗОШ  І-ІІІступенів  Менського  району,
Трисвятськослобідської(Радянськослобідської)  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Чернігівського району. 


	Пріоритетною ланкою в роботі з педагогами є навчально-методична діяльність, яка у Вінницькій обласній станції юних натуралістів здійснюється через індивідуальні, групові та масові форми методичної роботи.
	У роботі з вихованцями впроваджуються наступні інноваційні технології:
	– технологія особистісно орієнтованого навчання;
	– інформаційно-комунікативні (мультимедійні презентації, електронні варіанти завдань, створення WEB-сайтів, проведення занять-тренінгів);
	– проектна технологія;
	– розвивально-тренінгове навчання;
	– технологія оптимізації навчальної діяльності;
	– здоров’язберігаючі;
	асоціативна технологія;
	інтерактивне навчання;
	– ігрові технології;
	Для проведення занять педагогічні працівники забезпечені необхідними матеріалами та інструментами, технічними та візуальними засобами навчання.
	Учнівський та педагогічний колектив Карлівської районної станції юних натуралістів брав участь у районних виставках:
	Виноградівський райЕНЦ розпочав навчальний рік з Дня відкритих дверей, на які запрошуються вихованці та їх батьки. Керівники гуртків разом з вихованцями підготували цікаві презентації про роботу своїх гуртків, а також провели екскурсію до мешканців живого куточка, відповіли на численні запитання гостей. Святковий настрій створили ігри на знайомство.
	У профільних таборах було проведено низку різноманітних виховних заходів, спрямованих на формування екологічної культури, основ духовно-морального розвитку особистості, усвідомлення цінності життя та збереження здоров’я, естетичної культури, соціально-комунікативних компетенцій, готовності до творчої праці; ціннісного ставлення до суспільства і держави, культури та мистецтва, суспільно-корисної праці, родини.
	Основними формами виховної роботи були свята, тематичні дні, пізнавально-розважальні програми, екскурсії, творчі зустрічі, диспути, бесіди, лекторії, виставки дитячих малюнків, стіннівок творчих учнівських об’єднань, плакатів, науково-популярної літератури тощо. Характерною складовою всіх заходів стало активне впровадження інтерактивних ігрових методик, новітніх інформаційно-комунікативних технологій, широке залучення батьківської громади.
	Бібліотечка методкабінету налічує: 200 примірників книг, журналів.
	У куточку живої природи мешкають: акваріумні рибки, шорцеві жаби, черепахи червоновуха та болотна, хвилясті папуги, шин шили, хом’ячок сирійський та джунгарський, австралійські таргани (10 видів тварин, 50 – рослин).


