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ВСТУП 

 

2018 рік – рік 100-річчя позашкільної освіти в Україні, розвиток і 

становлення якої тісно пов’язано з історичним, соціальним, економічним, 

політичним та культурним розвитком країни в цілому. 

У сучасних умовах доступність і якість освіти, у тому числі позашкільної 

є основними показниками ефективності освітньої системи будь-якої держави. 

 Українське суспільство визнає, що побудувати потужну державу з 

конкурентною економікою можуть освічені українці, всебічно розвинені, 

відповідальні громадяни і патріоти, здатні до інновацій. 

Обласні заклади позашкільної освіти протягом 2018 року здійснювали 

свою діяльність, реалізуючи державну політику в сфері позашкільної освіти, 

яка визначена Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про 

позашкільну освіту», Положенням «Про позашкільний навчальний заклад», 

Концепцією національно-патріотичного виховання. 

Законом України «Про освіту» визначено мету та завдання закладів 

позашкільної освіти – всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, 

яка здатна до життя у суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 

прагнення до самовдосконалення і навчання упродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової 

діяльності та громадянської активності. 

Досягнення вище зазначеної мети забезпечується шляхом формування 

ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності, серед них – компетентність у галузі природничих наук, 

екологічна компетентність та компетентності, пов’язані  з ідеями здорового 

способу життя. 

Ця мета найбільш ефективно може бути реалізована закладами 

позашкільної освіти, зокрема, еколого-натуралістичного спрямування, оскільки 

метою еколого-натуралістичної освіти є формування у школярів природничо-

наукової компетентності, як базової, та профільних компетентностей, як 

обов’язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого 

потенціалу.  

У 2018 році педагоги-позашкільники України працювали над 

вирішенням проблем позашкільної освіти та виконанням наступних завдань: 

 координація позашкільної та позакласної роботи еколого-

натуралістичного спрямування освіти в навчальних закладах області, 

забезпечення розвитку природоохоронного, дослідницько-експериментального, 

оздоровчого, профорієнтаційного напряму еколого-натуралістичної діяльності; 

 збільшення охоплення позашкільною освітою дітей дошкільного та 

шкільного віку з метою задоволення їхніх культурно-освітніх потреб, а також 

потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації; 

 організація співпраці з об’єднаними територіальними громадами 

області щодо збереження та подальшого розвитку в навчальних закладах 

мережі творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напряму та 



 

 

сприяння створенню нових профільних або комплексних закладів позашкільної 

освіти з обов’язковим еколого-натуралістичним компонентом діяльності; 

 підвищення рівня навчально-методичного та науково-методичного 

забезпечення діяльності еколого-натуралістичних закладів позашкільної освіти; 

 використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчально-виховному процесі, розвиток дистанційних методів навчання як 

засобу підвищення якості позашкільної освіти та забезпечення рівного доступу 

дітей та молоді до якісної освіти;  

 інтегрування національної системи освіти у європейський і світовий 

освітній простір, поглиблення міжнародного співробітництва з питань еколого-

натуралістичної освіти. 

 створення умов для гармонійного розвитку національно свідомої, 

високоосвіченої, життєво компетентної творчої особистості, здатної до 

саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя і праці в інформаційному 

суспільстві; 

 виховання громадянина України, почуття власної гідності, любові 

до рідної землі, до своєї родини, рідної мови, звичаїв, традицій та обрядів 

народу, Батьківщини;  

 надання допомоги вихованцям гуртків в самореалізації, 

самоактуалізації, соціалізації, допомагаючи особистості зробити себе цінною 

для суспільства; 

 формування стійкого позитивного ставлення до розуміння 

пріоритетності свого здоров'я та здорового способу життя у вихованців, батьків 

та педагогічного колективу; 

 формування у вихованців життєвих компетенцій, які допомогли б 

їм бути конкурентноздатними в суспільстві з ринковою економікою, вміти 

планувати стратегію особистого життя, орієнтуватись у системі 

найрізноманітніших суперечливих і неоднозначних цінностей, уміти виробити 

життєву концепцію, визначити своє життєве кредо і свій стиль життя; 

 охоплення гуртковою еколого-натуралістичною роботою дітей та 

молоді різних вікових категорій, нахилів, потреб та інтересів, різних 

можливостей та соціального статусу; 

 вдосконалення професійного рівня педагогів шляхом озброєння їх 

необхідними інноваційними педагогічними технологіями і мотивацією на 

участь в освоєнні передового педагогічного досвіду; 

 створення, розвиток та ефективне використання матеріальних 

ресурсів позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного 

спрямування для досягнення освітньо-виховної мети; 

 визначення ефективних способів управління на координації роботи 

позашкільних навчальних закладів, центрів на громадських засадах, відділень 

еколого-натуралістичного напряму; 

 реалізація державної політики в галузі освіти за еколого-

натуралістичним, дослідницько-експериментальним та патріотичним напрямах 

позашкільної освіти; 



 

 

У звітному році виховна робота обласних закладів позашкільної освіти 

базувалася на таких напрямках виховання: національно-патріотичний, 

екологічний, трудовий, правовий, морально-етичний, формування здорового 

способу життя, родинний. 

Педагогічні колективи Центрів забезпечували надання основ екологічної 

освіти та виховання, створювали належні умови для самовизначення, 

саморозвитку та самореалізації вихованців засобами еколого-натуралістичної 

діяльності. Саме свобода і можливість вибору занять позитивно впливають на 

здатність дитини до організації подальшого життя, допомагають у базовій 

професійній підготовці.  

Варто зазначити, що на разі залишаються актуальними питання 

формування ціннісних орієнтирів вихованців закладів позашкільної освіти, їх 

професійного самовизначення в позашкільному освітньому середовищі, 

підвищення рівня індивідуальної професійно-творчої діяльності педагогів, 

створення умов для участі вихованців і педагогів у міжнародних освітніх 

програмах і проектах. 

На жаль подальший розвиток позашкільної освіти, організація і 

здійснення навчально-виховної роботи в закладах позашкільної освіти 

ускладнюється. На сьогодні залишаються нерозв’язаними наступні проблеми: 

недотримання місцевими органами влади й управління освітою Закону України 

«Про позашкільну освіту» щодо збереження і розширення мережі закладів 

позашкільної освіти; поступове скорочення кількості гуртків і творчих 

об’єднань, а відтак і дітей, які навчаються у позашкільних навчальних закладах; 

незадовільне матеріально-технічне забезпечення позашкільної освіти місцевих 

рівнів (особливо районних і сільських).    
  

 І. Координаційно-методична робота. 

Важливу роль у роботі кожного сучасного закладу позашкільної освіти 

відіграє правильно організована методична діяльність з педагогами, яка 

проводиться з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних 

працівників та підвищення ефективності освітнього процесу. 

Успішний розвиток системи закладів позашкільної освіти неможливий 

без розробки теорії та методики. Значну роль в цьому процесі відіграє 

методична діяльність. Методична робота – це система взаємопов'язаних 

заходів, дій, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної 

майстерності кожного педагога, на розвиток і підвищення творчого потенціалу 

педагогічних колективів. Її основа – досягнення педагогічної науки, передовий 

педагогічний досвід і аналіз педагогічних процесів, що відбуваються.  

Добре організована методична робота є найважливішим засобом 

підвищення педагогічної майстерності педагогів, що об’єднує в єдине ціле всю 

систему роботи закладів позашкільної освіти. Роль методичної роботи значно 

зростає в сучасних умовах у зв'язку з необхідністю раціонально і оперативно 

впроваджувати нові методики, прийоми і форми навчання. Систематично 

розроблялися та розповсюджувалися інструктивно-методичні матеріали, 



 

 

положення, тематика науково-дослідницьких робіт. Для інформування 

педагогічних працівників та учнівської молоді широко використовувалися 

можливості Інтернет-ресурсів (сайту НЕНЦ та сайтів закладів позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного напряму). 

Обласні еколого-натуралістичні центри учнівської молоді протягом 2018 

року виконували  важливу координаційно-методичну функцію стосовно 

розвитку позашкільної та позакласної екологічної освіти і виховання в закладах 

освіти  всіх рівнів і форм власності.  

Координаційно-методична робота  була направлена на вдосконалення та 

урізноманітнення форм, змісту і методів роботи, надання систематичної, 

своєчасної допомоги керівникам гуртків, вчителям біології; активізації творчої 

діяльності керівників гуртків; впровадження в навчально-виховний процес 

новітніх, освітніх, педагогічних технологій; підвищенням освітнього, 

інформаційного та науково-методичного рівня педпрацівників; розробкою та 

виданням рекомендацій. 

 Діяльність закладів спрямовувалась  на залучення вихованців та 

учнівської молоді  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 екологічної культури, 

поглиблення знань з біології та екології, навичок в галузях сільського і лісового 

господарства.  

Методична робота обласних центрів була побудована на збагаченні та 

розвиткові творчого потенціалу педагогічних колективів,  досягненні 

оптимальних результатів роботи. 

 Так як, запорукою успішної професійної діяльності кожного педагога є 

продумана і складена у відповідності до вимог програма роботи гуртка, 

методичні  відділи приділяли особливу увагу наданню  методичної допомоги в 

складанні програм та пошуках шляхів їх реалізації.  

Значну увагу методичні служби закладів приділяли підвищенню  науково-

теоретичного і загальнокультурного рівня педагогів, їхньої психолого-

педагогічної підготовки, професійної майстерності, а також впровадження в 

практику досягнень науки інноваційних педагогічних технологій з організації 

роботи з обдарованою учнівською молоддю, перспективного педагогічного 

досвіду, розширення взаємодії та співпраці із закладами освіти в рамках 

реалізації концепції «Нова школа».  

Для успішної організації та координації змістовної позашкільної еколого-

натуралістичної діяльності в деяких областях було започатковано роботу  щодо 

надання кураторської допомоги педагогічними працівникам закладів освіти 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, міст обласного 

значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад 

(Вінницька, Волинська, Дніпропетровська,  Житомирська, Івано-Франківська,  

Кіровоградська, Львівська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, 

Чернігівська). 



 

 

Протягом року куратори проводили методичні виїзди, в ході яких 

розглядались питання розвитку позашкільної, позакласної еколого-

натуралістичної роботи, організації участі дітей та молоді в профільних 

масових заходах обласного, всеукраїнського, міжнародного рівня, вивчення, 

узагальнення та розповсюдження кращого досвіду роботи педагогів-

позашкільників, надавались методичні консультації тощо.  

Під час виїздів була проведена відповідна координаційна та 

інформаційно-методична робота, що сприяло удосконаленню навчально-

виховного процесу в гуртках закладів освіти, запровадженню нових форм і 

методів педагогічної діяльності з вихованцями, підвищенню фахової 

майстерності педагогічних працівників. 

Серед координаційних функцій методичних служб закладів позашкільної 

освіти важлива роль відводилась проведенню семінарської діяльності. Впродовж 

року Центри традиційно організовували та проводили семінари для всіх 

категорій педагогічних працівників  закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного профілю. Для проведення вищезазначених заходів залучались 

кваліфіковані спеціалісти наукових установ. 

 

1.1. Організація та зміст роботи з педагогічними кадрами 
(координаційно-методичні ради, семінари, наради, консультації 
тощо) 

 
У 2018 році координаційно-методична робота закладів позашкільної 

освіти була спрямована на визначення стратегічних напрямів розвитку 

позашкільної освіти, сприяння підвищенню професійного рівня педагогів, 

впровадження інноваційних форм у навчально-виховний процес та 

координацію діяльності  еколого-натуралістичних центрів, станцій юних 

натуралістів, профільних відділів будинків творчості дітей та юнацтва.  

Координаційно-методична робота забезпечує визначення стратегічних 

напрямків розвитку позашкільної освіти, сприяє підвищенню професійного 

рівня та впроваджує інноваційні форми в навчально-виховний процес. 

Одним з основних напрямків координаційно-методичної роботи обласних 

центрів є надання реальної, дієвої допомоги керівникам гуртків у процесі 

розвитку їхньої майстерності, розширенню професійних знань, навичок, умінь, 

здатності продукування нових педагогічних ідей, технологій. Правильно 

організована методична діяльність проводиться з метою удосконалення 

професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення 

ефективності освітнього процесу. 

Протягом звітного періоду в закладах позашкільної освіти була створена 

система методичної роботи, всі форми якої сприяють залученню педагогічних 

кадрів до цілеспрямованої діяльності з реалізації основних завдань 

позашкільної освіти (методичні об’єднання, консультації, самоосвіта, дні 

методичної допомоги, вивчення системи роботи педагогів що атестуються, 

методичні виставки, конкурси професійної майстерності, майстер-класи, творчі 

звіти).    



 

 

Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася через 

різні форми роботи: масові (педагогічні і методичні ради, інструктивно-

методичні наради, семінари);  групові (семінари-практикуми, майстер-класи 

тощо);  індивідуальні (атестація, курси підвищення кваліфікації, самоосвіта, 

творчі звіти керівників гуртків (портфоліо), консультації з метою обговорення 

актуальних питань організації освітнього процесу, аналізу результатів 

колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду 

роботи. 

Ще однією із провідних форм методичної роботи закладів є педагогічна 

рада, яка досліджує і  розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, 

стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної 

майстерності керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної 

ради обирались насамперед ті питання, які цікавили увесь педагогічний 

колектив і колегіальне вирішення яких сприяє формуванню атмосфери 

творчого пошуку, забезпечує істотне піднесення якості навчально-виховного 

процесу.  

Професійному та фаховому зростанню педагогів сприяє щорічна 

атестація педагогічних працівників. Під час атестації вивчаються професійні 

якості педагогів, їх сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, 

створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження педагогічного 

досвіду кращих педагогів закладу. У період атестації методична служба 

постійно здійснює відповідний методичний супровід. Педагогам надаються 

консультації, проводяться інструктивно-методичні наради, роз’яснювальні 

бесіди при виникненні нестандартних ситуацій. 

Результативною формою методичної роботи є відвідування та 

взаємовідвідування відкритих занять. Це дає можливість показати особливості 

використання педагогами форм, методів і прийомів роботи під час гурткового 

заняття, застосування індивідуального та диференційованого підходу до дітей, 

активізація пізнавальної діяльності вихованців. 

З метою підвищення рівня професійної майстерності, пошуку творчих 

педагогів, обміну педагогічним досвідом роботи щодо питань еколого-

натуралістичної, природоохоронної та дослідно-експериментальної роботи з 

учнівською молоддю в закладах проводились семінари, семінари-практикуми, 

майстер-класи, круглі столи для вчителів біології, географії, екології, хімії, 

педагогів-організаторів та  керівників гуртків. Регулярно  надавалась методична 

допомога керівникам гуртків у плануванні та проведенні занять, а  керівникам 

навчальних закладів - з питань патріотичної, реабілітаційно-оздоровчої, 

природоохоронної, дослідно-експериментальної роботи.  

В результаті проведеної цілеспрямованої і систематичної роботи 

навчальні заклади стали більш активно приймати участь у Всеукраїнських та 

обласних конкурсах, акціях, отримувати вагомі результати.  

 В умовах оновлення змісту освіти пріоритетного значення набула 

робота з питань формування інноваційного мислення та готовності педагога-

позашкільника до впровадження інновацій, що сприяло удосконаленню 



 

 

системи освітніх послуг в закладах – навчально-виховної, інформаційно-

методичної, організаційно масової роботи. 

Важливою складовою  координаційно-методичної роботи  є аналітична 

діяльність, яка проводилась  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 закладів позашкільної 

освіти Міністерства освіти і науки України, розпорядчих документів 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, управління 

освіти і науки облдержадміністрацій. 

Працівники методичної ланки аналізують звітні та інформаційні 

матеріали, здійснюють моніторинг та консультативну роботу, займаються 

розробленням планів, циклограм, положень проведення методико-педагогічних 

та масових заходів, узагальнення передового педагогічного досвіду, видавничу 

діяльність. 

Впродовж року методисти систематизували інформацію про проведені 

заходи, знайомили педагогічних працівників закладів позашкільної та загальної 

середньої освіти з науково-методичною літературою, нормативно-правовими 

документами. Для оперативного поширення  інформації широко 

використовувалась інтернет-мережа (сайт закладу освіти, онлайн-спілкування, 

хмарні технології тощо). Однією з форм методичної роботи є  надання 

індивідуальних консультацій. Найчастіше за ними звертаються вчителі  

біології,  які хочуть отримати додаткову інформацію про методику проведення 

занять гуртка, оформлення учнівських дослідницьких робіт, організацію 

масових заходів, роботу на навчально-дослідній ділянці, у шкільному лісництві.  

У роботі методичного відділу, як координаційного центру, велике 

значення має інформаційне забезпечення структурних підрозділів. Методисти 

центрів пропонують форму  дистанційного навчання, надаючи методичні 

матеріали (навчально-методичні посібники, збірники нормативних документів, 

розробок занять тощо) на компакт-дисках, через інтернет-сайт Центру. Це 

дозволяє поширювати великі обсяги випереджувальної інформації.  

Для вирішення проблем, які виникають в ході роботи кожного окремого 

педагога,  допомагають організовані виїзні консультації.  

Семінари, дискусійні панелі, дослідницькі платформи є важливою ланкою 

роботи, тому що кінцевим результатом є покращення природоохоронної 

діяльності в закладах освіти, залучення до заходів із збереження довкілля 

великої кількості дітей та дорослих. Протягом звітного року в обласних 

закладах позашкільної освіти проводились семінари  за різною тематикою 

(Волинська область 11; Вінницька область 4;  Житомирська область  4; 

Запорізька 6; Кіровоградська 3; Луганська 1; Полтавська 3; Рівненська 9; 

Сумська 2; Тернопільська 5; Черкаська 6; Чернівецька 4; Чернігівська 3; 

Херсонська 2; Хмельницька 4)      

З метою забезпечення ефективної координаційно-методичної роботи   на 

базах закладів поповнюються електронні методичні майданчики. Така форма 



 

 

роботи сприяє оперативному поширенню наукової, методичної літератури, 

навчальних посібників тощо.  

Вже давно закладами позашкільної освіти започатковано проведення 

виїзних обласних семінарів та семінарів-практикумів на базі міст і районів, де 

діють ЗПО еколого-натуралістичного напряму. Це дає змогу колективам 

СЮН/ЕНЦ презентувати свої найкращі педагогічні здобутки, показати 

реалізацію провідних напрямів своєї діяльності, представити плідні результати 

співпраці з іншими закладами освіти, владою, громадськістю та громадами. 

Виїзні методичні заходи надзвичайно корисні для всіх їх учасників, бо 

допомагають як обмінятися досвідом проведення позашкільної еколого-

натуралістичної роботи на місцях, так і впровадити в колективах і закладах нові 

педагогічні ідеї, технології, отримати не тільки підтримку колег, а й, по 

можливості, владних структур (Вінницька 12 виїздів; Волинська 26; 

Дніпропетровська близько 10; Житомирська 20; Запорізька 42; Івано-

Франківська 17; Кіровоградська 21; Львівська 16; Полтавська 3; Рівненська 14; 

Сумська 17; Чернівецька понад 80; Чернігівська 4; Херсонська 7; Хмельницька 

понад 10). 

Тематика таких виїздів: 

 організації роботи по залученню дітей та учнівської молоді до 

участі в масових натуралістичних заходах; 

 проведення науково-дослідницької роботи за завданнями вчених; 

 організації роботи з обдарованими дітьми; 

 організації освітньої діяльності в гуртках еколого-натуралістичного 

профілю; 

 створення на території закладів освіти куточків живої природи, 

мікроферм, різних відділків НДЗД; 

 роль шкільних лісництв у формуванні екологічної свідомості 

школярів; 

 організації роботи профільних оздоровчих таборів; 

 сучасні тенденції в озелененні  пришкільних територій; 

 залучення педагогів до участі в конкурсах з фахової майстерності 

обласного т а всеукраїнського рівня тощо; 

 досвід впровадження і практичного використання новітніх освітніх 

технологій, розвиток соціальної активності учнівської молоді засобами 

позашкільної освіти; 

 запровадження інноваційних технологій у навчально-виховний 

процес як одну із форм реалізації творчого потенціалу особистості; 

 

1.2. Координаційно-методична робота в освітніх округах. 

 

В останні роки через суспільні процеси, пов’язані з децентралізацією 

влади, в областях з’являються нові владні структури - об’єднані територіальні 

громади, і їх кількість постійно зростає. Як відомо, вони мають вагомі важелі 

стосовно контролю за питаннями розвитку освіти на своїх територіях, бо до них 

відійшли багато освітніх закладів, з якими колективи обласних закладів 



 

 

позашкільної освіти  співпрацював багато років. Перед методичними службами 

постала нова задача – налагодження співпраці з ОТГ, тому в наказі про 

кураторські обов’язки методичних працівників врахований і розподіл ОТГ.  

 Протягом звітного періоду постійно надавалася інструктивно-методична 

допомога новоствореним відділам освіти територіальних громад. Зміст 

консультацій стосувався питань, що розкривали нормативно-правову базу 

організації роботи гуртків, умови участі в обласних та всеукраїнських 

конкурсах еколого-натуралістичного спрямування, навчально-методичне 

забезпечення гурткової роботи, методику організації гурткових занять, тощо.  

Методичні служба закладів позашкільної освіти спрямовували свою 

діяльність на вирішення наступних завдань: 

- забезпечення закладів освіти якісними навчально-методичним 

посібниками природничого та екологічного змісту; 

- отримання педагогами закладів освіти новостворених громад якісно 

методичної підтримки, що є однією з умов покращення освіти в сільській 

місцевості; 

- практична допомога щодо укладання договорів про співпрацю між 

відділами освіти ОТГ та закладами позашкільної освіти для надання якісних 

освітніх послуг учням закладів загальної середньої освіти сільської місцевості; 

- розширення мережі учнівських об'єднань еколого-натуралістичного 

профілю.  

З цією метою педагогічні працівники центрів проводили активну 

просвітницьку роботу в ОТГ щодо визначення перспектив розвитку 

позашкільної освіти, залучення педагогічних і учнівських колективів закладів 

загальної середньої освіти до участі в масових заходах еколого-

натуралістичного профілю. Проведені методичні виїзди в заклади загальної 

середньої та позашкільної освіти ОТГ для вивчення в них стану організації і 

здійснення дослідницько-експериментальної, еколого-натуралістичної та 

природоохоронної роботи з учнями і гуртківцями та надання педагогічним 

працівникам їх підвідомчих навчальних закладів відповідної методичної 

допомоги. 

Методичні служби закладів приклали максимум зусиль для підтримки 

вчителів новостворених об’єднаних територіальних громад у забезпеченні ними 

якісного освітнього процесу. 

З метою реалізації співробітництва з місцевими органами управління 

освіти в обласних закладах позашкільної освіти  працюють консультативні 

групи, які надають практичну і методичну допомогу по організації проведення 

конкурсів, акцій, операцій, тижнів біології, експедицій, екскурсій, організації 

куточків бережливого ставлення до хліба, природничих музеїв, екологічних 

студій, проведення свят та виховних екологічних заходів.  

Ще однією із форм роботи таких груп є проведення виїзних консультацій 

з надання конкретної методичної допомоги навчальним закладам, проводяться 

наради з наданням інформації про планування роботи за еколого-

натуралістичним напрямом позашкільної освіти (проведення екологічної та 

практичної природоохоронної діяльності, робота з обдарованою молоддю, 



 

 

дослідницька діяльність в галузі сільського, лісового господарства, 

квітникарства і озеленення, розвиток прикладної натуралістичної творчості, 

проведення профільних семінарів-практикумів, тренінгів, курсової підготовки 

педагогів, участі педагогів в фахових конкурсах з педагогічної майстерності 

обласного та всеукраїнського рівня). 

З метою просвітницько-пропагандистської діяльності педпрацівниками 

координаційних центрів було підготовлено розробки та пам'ятки, методичні 

рекомендації, розроблені сценарії екологічного спрямування,  мультимедійні 

розробки гурткових занять, проведені майстер-класи. 

Відповідно до плану роботи та з метою підвищення ефективності та 

якості організації еколого-натуралістичної роботи в закладах освіти об’єднаних 

територіальних громад обласними закладами позашкільної освіти були 

проведені семінари серед них: 

 «Готовність педагога до інноваційної діяльності-вимога часу»; 

«Виховання особистості в позашкільній та позакласній роботі»; (Закарпатська 

область);  

 «Інтеграція загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти в 

єдиний освітній простір в умовах децентралізації» (Запорізька область); 

 «Організація позашкільної роботи еколого-натуралістичного 

напряму в об’єднаних територіальних громадах» (Кіровоградська область); 

 «Функціонування і розвиток закладів позашкільної освіти в умовах 

децентралізації» (Одеська область). 

Завдяки плідної праці педагогів-позашкільників налагоджена співпраця з 

опорними школами. Заклади позашкільної освіти координують методичну 

роботу закладів загальної освіти з еколого-натуралістичного напрямку, надають 

навчально-методичні консультації педагогам. 

На основі діагностування діяльності опорних шкіл з екологічної освіти 

здійснюється диференційований підхід до формування структури, змісту, форм 

організації науково-методичної роботи з різними категоріями педагогів. 

Моделювання інноваційної системи методичного супроводу з еколого-

натуралістичної освіти здійснюється за умов оптимального дотримання 

співвідношення загальних, групових, індивідуальних форм методичної роботи і 

самоосвіти педагогів. 

Кінцевою метою навчального процесу має стати не просто формування в 

учнів знань, умінь і навичок, а повноцінний розвиток активно мислячої 

високоморальної особистості дитини. Інтеграція загальної та позашкільної 

освіти через організацію позакласної та позаурочної діяльності є одним з 

найефективніших способів реалізації нових вимог навчання.  У сучасний період 

початкового формування автономії закладів освіти в об’єднаних 

територіальних громадах досить складно установам загальної освіти 

організувати в короткі терміни позакласну та позаурочну діяльність, що 

відповідала б усім сучасним вимогам. Тому мережа гуртків еколого-

натуралістичного напрямку в об’єднаних територіальних громадах проходить 

період становлення. 

 



 

 

1.3.Конкурси педагогічної майстерності, творчі конкурси 
тощо. 

З метою підвищення якості позашкільної освіти еколого-

натуралістичного спрямування, поширення кращих здобутків педагогів-

новаторів, розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників методичною 

ланкою закладів позашкільної освіти щорічно організовуються і проводяться 

обласні конкурси з педагогічної майстерності.  

Декілька років тому в обласних центрах еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Волинської, Дніпропетровської, Кіровоградської та 

Сумської, Чернігівської  областей був започаткований обласний конкурс 

педагогічної майстерності “Кращий керівник творчого учнівського 

об’єднання еколого-натуралістичного профілю”.  

Конкурс проводився з метою привернення уваги органів влади, 

громадськості до проблем позашкільної освіти і виховання, підвищення іміджу 

позашкільних освітніх закладів,  рейтингу та соціального статусу педагога-

позашкільника, удосконалення фахової майстерності педагогів, підтримка 

талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої 

творчої педагогічної діяльності, створення інформаційного банку даних кращих 

прикладів педагогічного досвіду роботи керівників творчих учнівських 

об’єднань еколого-натуралістичного профілю. 

Для поліпшення науково-методичного забезпечення, підвищення якості 

позашкільної освіти з учнівською молоддю, розвитку творчого потенціалу 

педагогів, поширення інноваційних досягнень, передового педагогічного 

досвіду, щорічно педагоги-позашкільники (Дніпропетровської області, 

Закарпатської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Рівненської, Сумської, 

Чернігівської)  беруть участь у Позашкільних педагогічних читаннях-

виставці видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму. На виставці були представлені інформаційно-

методичні збірники,  методичні посібники, туристичні маршрути,  екологічні 

ігри, буклети, брошури, розмальовки для дітей, фотокниги,  робочі щоденники, 

методичні рекомендації та розвиваючі абетки. 

 В звітному році з метою сприяння інноваційній діяльності вчителів шкіл 

та працівників позашкільних закладів освіти, удосконалення фахової 

майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення педагогів, 

пропаганди прогресивної методики урочної, позакласної та позашкільної 

роботи, популяризації передового педагогічного досвіду обласні заклади 

позашкільної освіти (Волинської, Дніпропетровської , Івано-Франківської, 

Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Сумської областей) взяли участь у  

Всеукраїнському конкурсі «Цікава школа».  

Всеукраїнський конкурсу програм, навчально-методичних матеріалів 
та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної 

освіти проходить щороку з метою поліпшення науково-методичного 

забезпечення, підвищення якості позашкільної еколого-біологічної освіти з 

учнівською молоддю, розвитку творчого потенціалу педагогів, поширення 

інноваційних досягнень, передового педагогічного досвіду. На конкурс були 



 

 

представлені роботи (Вінницької, Волинської,  Дніпропетровської, Івано-

Франківської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Львівської, Луганської, 

Миколаївської, Одеської, Сумської, Рівненської, Херсонської,  Черкаської, 

Чернівецької, Чернігівської областей) в яких було розкрито достатній 

теоретичний рівень і дослідницький характер, практична спрямованість 

навчального матеріалу методичних напрацювань педагогів; методичні 

рекомендації по проведенню наукових досліджень; сценарії масових заходів 

еколого-натуралістичного напряму; розроблені навчальні програми гуртків; 

методичні посібники з питань формування життєвих та соціальних 

компетентностей на заняттях гуртків еколого-натуралістичного напрямку та ін. 

З метою виявлення творчо працюючих педагогічних колективів закладів 

позашкільної освіти та розповсюдження інноваційного педагогічного досвіду, 

пошуку інноваційних ідей та технологій щодо оновлення змісту навчання та 

виховання дітей, публічного визнання внеску закладів позашкільної освіти у 

розвиток системи освіти, формування іміджу закладів позашкільної освіти був 

проведений Відкритий рейтинг якості позашкільної освіти «Золота когорта 

позашкільників». До участі у  Рейтингу якості позашкільної освіти 

запрошувались педагогічні колективи закладів позашкільної освіти всіх 

регіонів України. На розгляд журі були подані конкурсні роботи (Вінницької, 

Дніпропетровської,  Донецької, Житомирської, Закарпатської, Київської, 

Луганської, Полтавської,  Рівненської, Хмельницька,  Тернопільської та 

Чернігівської областей) в яких презентувались інноваційні форми управлінської 

діяльності, прогностичні орієнтири інноваційного розвитку закладу, моніторинг 

якості освіти у закладі позашкільної освіти та система організації дослідно-

експериментальної, навчально-виховної роботи. 

В 2018 році з метою підтримки талановитих педагогів, сприяння їх 

самореалізації та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності, 

популяризації педагогічних здобутків, підвищення престижності та підвищення 

авторитету працівників закладів  позашкільної освіти був проведений обласний 

етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” за еколого-

натуралістичним напрямом (в Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій, 

Волинській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, 

Львівській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, 

Тернопільській, Харківській, Херсонській Чернівецькій областях). У ході 

самопрезентації учасники конкурсу коротко охарактеризувати власну 

професійну діяльність і презентували інноваційні підходи та ідеї які вони 

використовують у гуртковій роботі. Під час фрагменту гурткового заняття 

конкурсанти представили оригінальні за змістом форми, роботи з дітьми, 

продемонстрували педагогічний такт і ерудицію. 

Для підвищення якості та удосконалення змісту позашкільної освіти, 

забезпечення гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань закладів 

позашкільної освіти якісною навчальною літературою  за напрямком 

позашкільної освіти був проведений Всеукраїнський  конкурс рукописів 

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи 



 

 

освіти. Конкур проходив за військово-патріотичним, дослідницько-

експериментальним, еколого-натуралістичним, науково-технічним, соціально-

реабілітаційним, туристсько-краєзнавчим та художньо-естетичним напрямами 

позашкільної освіти в якому взяли участь педагоги-позашкільники Запорізької, 

Кіровоградської, Полтавської  та Чернігівської областей. 

Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок та віртуальних 

ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти проходив 

з метою підвищення якості позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму та розвитку творчого потенціалу педагогів. На конкурс були надіслані 

роботи Дніпропетровської, Запорізької, Київської,  Кіровоградської, 

Миколаївської та  Сумської областей. 

Не дивлячись на значні досягнення педагогів-позашкільників областей в 

конкурсах фахової майстерності, піднімати колективи СЮН/ЕНЦ на таку 

кропітку роботу з кожним роком стає все важче. Причин цьому декілька.  

По перше, участь у конкурсах такого рівня пов’язана для педагогів із 

значним інтелектуальним навантаженням, великою кількістю часу, витраченого 

для того, щоб виконати творчу роботу відповідно до вимог заходу, де членами 

журі є фахівці найвищого класу.  

По друге, всеукраїнські конкурси фахової майстерності не входять до 

Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти МОН України, а ініціюються щорічно тільки листом 

НЕНЦ, а на місцях для організації участі педагогів в конкурсах цього 

недостатньо.  

По третє, крім грамоти чи диплома, яку отримає учасник або переможець 

того чи іншого конкурсу педмайстерності, більш ніяких дивідендів така 

діяльність не приносить (не впливає на результат атестації, підвищення розряду 

тощо). Тому питання участі окремих педагогів та педагогічних колективів ЗПО 

області у конкурсах фахової майстерності з року в рік не втрачає свої 

проблематики. 

 

1.4. Соціальне партнерство центрів еколого-
натуралістичної творчості (СЮН). 

 
Соціальне партнерство в освіті – це партнерство, яке ініціює система 

освіти як особлива сфера соціального життя, що робить  внесок у становлення 

громадянського суспільства. Соціальне партнерство дозволяє змінювати, 

проектувати, апробувати та встановлювати нові суспільно значимі функції 

системи освіти.   

Завдання, що стоять перед педагогічними колективами обласних 

закладів позашкільної освіти  в цьому напрямі – це налагодження 

взаємовигідної співпраці з місцевими органами державної влади і 

самоврядування, громадськими організаціями, закладами освіти і культури, 

гармонізація виховних впливів різних суб’єктів, створення превентивного 

виховного простору. 



 

 

Основними принципами соціального партнерства якими керується  у 

роботі педагогічні працівники є:  рівноправність сторін, повага і врахування 

інтересів сторін, зацікавленість сторін в участі в договірних відносинах, 

сприяння держави в зміцненні і розвитку соціального партнерства на 

демократичній основі.  

Співпраця з закладами вищої освіти – не данина часу, а виробнича 

необхідність, яка складалася і формувалася роками. Без якісного наукового 

супроводу рухатися в напрямі проведення з дітьми та молоддю змістовної 

науково-дослідницької, експериментальної, пошукової діяльності відповідно до 

суспільних викликів та умов сьогодення просто неможливо. Позашкільний 

навчальний заклад та вищий навчальний заклад вважаються принципово 

різними ланками освіти з власними цілями та інтересами, що в деякій мірі 

ускладнює можливу співпрацю. Проблема, з якою стикаються викладачі вищих 

учбових закладів, полягає у відсутності навичок пізнавальної самостійної 

роботи студентів, які повинні бути сформовані в них ще під час навчання в 

школі.  

Обласні заклади позашкільної освіти  здійснюють партнерство на основі 

договорів про спільну діяльність із закладами вищої освіти. У всіх еколого-

натуралістичних центрах прослідковується тісна співпраця з державними 

педагогічними університетами (природничо-географічний факультет, 

факультет біології та екології), що  сприяє підготовці нової генерації 

педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів. Більшість 

педагогів-позашкільників і є випускниками педагогічних  університетів. 

Педагоги і юннати мають змогу протягом року систематично відвідувати 

зоологічні музеї біологічних факультетів, знайомитися з їх науково-

дослідницькою роботою. У свою чергу науково-педагогічні працівники 

університетів проводять виробничу, частково і педагогічну практику із своїми 

студентами на базах ЗПО. Під час практичних занять студенти мали можливість 

ознайомитись з методикою проведення гурткових занять та масових заходів. 

Також науковці ВУЗів залучалися до розробки робочих зошитів практик, 

запрошувалися для проведення практикумів, екскурсій з учасниками 

експедиційно-польових зборів та юннатами, надавали консультативну 

допомогу керівникам гуртків щодо організації та проведення занять у гуртку, 

надавалась допомога у роботі з обдарованою молоддю та інтелектуально 

обдарованими вихованцями зокрема (розробка діагностичного інструментарію, 

виявлення, розвиток та підтримка обдарованих вихованців). 

  Протягом звітного періоду продовжувалась співпраця з обласними  
інститутами післядипломної педагогічної освіти (Волинська область, 

Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська та 

Хмельницька). Співпраця налагоджена як на рівні керівників (директорів, 

заступників), що проявляється у взаємній підтримці в проведенні 

всеукраїнських освітніх заходів – педагогічних конференцій, семінарів-

практикумів, так і з співробітниками окремих кабінетів: біології, географії, 

хімії, виховної роботи. Педагоги-позашкільники запрошуються до читання 

лекцій і проведення практичних занять із курсантами, як на базі ІППО, так і на 



 

 

базі еколого-натуралістичного центру, в напрямі організації позаурочної, 

позакласної, позашкільної дослідницької та природоохоронної роботи, 

екологічної освіти і виховання учнівської молоді, реалізації Концепції 

екологічної освіти в Україні, освітніх засад Сталого розвитку. 

У ході співпраці педагогічні колективи (Закарпатська область, Івано-

Франківська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Рівненська, 

Тернопільська, Чернігівська) спільно з працівниками  департаменту екології 

та природних ресурсів, управління лісового й мисливського господарства, 

екологічною інспекцією  проводять проводить практичну природоохоронну, 

науково-дослідницьку роботу та спільні масові природоохоронні заходи. 

Зв’язки з цими інстанціями дають можливість педагогам отримувати 

оперативні дані про стан навколишнього природного середовища, екологічні 

проблеми та позитиви в охороні природи, як в цілому на планеті, в Україні, так 

і в різних регіонах. Надають інформації про природно-заповідний фонд, різні 

видавничі матеріали, кадастри, карти, буклети, сучасні технології ведення 

лісового господарства та водного природо-ресурсного користування, 

юридично-правові консультації з екологічного законодавства.  

Активно впроваджується укладання угод про співпрацю з провідними 

заповідниками України та заказниками. Закарпатська область 

(Карпатським біосферним заповідником (КБЗ), Національним природним 

парком „Синевир”, Національним природним парком „Ужанський”, 

Національним природним парком „Зачарований край”, дендрарієм 

„Березинка”);  Запорізька область (Національний заповідник «Хортиця»); 

Дніпропетровська область (Карпатським біосферним, Канівським, 

Дніпровсько – Орільським природними заповідниками, “Асканія-Нова” ім. 

Ф. Фальц-Фейна); Кіровоградська область( дендрологічний парк 

загальнодержавного значення «Веселі Боковеньки);  Миколаївська область 

(ландшафтний заказник місцевого значення «Михайлівський степ»); 

Полтавська область(регіональними ландшафтними парками «Диканський»,  

«Нижньоворсклянський», Національним природним парком «Пирятинський», 

Криворудським дендрологічним парком загальнодержавного значення 

(Семенівський район);  Рівненська область (Рівненський  природний 

заповідник); Тернопільська область («Медобори» - об’єкт природно-

заповідного фонду Тернопілля). 

Такі природоохоронні установи систематично надають можливість 

реалізовувати практичні аспекти освітнього процесу, зокрема виїзні форми 

роботи на територіях (об’єктах) природно-заповідного фонду.  Проводяться 

польові та науково-просвітницькі практики, комплексні еколого - краєзнавчі 

експедиції, екскурсії та походи. 

Миколаївський, Рівненський та Чернігівський обласні центри еколого-

натуралістичної творчості співпрацюють зоопарками загальнодержавного 

значення.  Так, на базі Рівненського зоопарку працює клуб «Зоолог» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради 

юннати разом з науковцями проводять ряд спостережень та дослідів: 

«Утримання імператорського скорпіона у тераріумі», «Спостереження за 



 

 

розмноженням цихлід», «Особливості розмноження акари бірюзової», 

«Утримання білки звичайної у неволі». Створення оптимальних умов 

утримання, підбір кормів” та інші. На базі Менського зоопарку юннати 

Чернігівської станції проводять дослідницьку роботу і завдяки цьому 

здобувають високі результати на всеукраїнських конкурсах.  

Відмічена тісна співпраця з агроекологічними та агротехнічними 

університетами (Дніпропетровська область, Запорізька, Житомирська, 

Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Чернівецька та 

Чернігівська). 

В деяких областях налагоджена співпраця з медичними інститутами, 

а саме Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, 

Тернопільська та Чернівецька. 

Продовжується плідна співпраця  з обласним осередком Українського 

товариства охорони птахів (Закарпатська область, Запорізька, Житомирська 

Дніпропетровська , Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська,  

Рівненська, Сумська). 

Важливим аспектом в роботі комунальних закладів є співпраця з 

центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Спільним у роботі 

цих закладів є розуміння ролі громадянського виховання, як всеохоплюючої 

категорії, що поєднує всі грані педагогічного процесу, бажання сформувати 

національно свідомого громадянина, професіонала, тобто людину, якій 

притаманні особистісні якості і риси характеру, світогляд і спосіб мислення, 

вчинки та поведінка, спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного 

громадянського суспільства в Україні. Соціальні психологи разом з 

керівниками гуртків  проводять у святкові дні: конкурси («Малюнок на 

асфальті»), спортивні змагання, інтелектуальні ігри. Для батьків проводяться 

лекції, бесіди  та тренінги.  

Не менш актуальною та важливою в наш час є співпраця закладів 

позашкільної освіти з волонтерськими громадськими організаціями, які 

опікуються дітьми-сиротами,  родинами загиблих та поранених учасників АТО. 

Протягом року були проведені спільні заходи, благодійні екологічні пікніки з 

різноманітною розважальною й реабілітаційною програмою.  

З метою сприяння реалізації державної політики в галузі освіти і 

культури, відродження національної культури, мови, історії, підвищення 

інформаційної, культурологічної, інтелектуальної спрямованості обласні 

заклади співпрацюють з міськими бібліотеками. Основними формами роботи 

з бібліотеками є: екскурсії бібліотекою, проведення для вихованців закладу 

годин книголюбів, краєзнавчих, літературно-історичних, інформаційно-

пізнавальних годин, конкурсів плакатів та їх захисту, усних журналів, 

літературних подорожей, вікторин, огляду літератури. 

Важливим завданням педагогічних колективів дітей є налагодження 

співпраці з місцевими засобами масової інформації – видавництвами 

періодичних видань та телебаченням.  

На сторінках міських газет систематично висвітлюються події, що 

відбуваються в закладах позашкільної освіти – різнопланові  масові заходи, 



 

 

конкурси, тематичні виставки, акції, просто цікаві заняття, досягнуті перемоги 

та успіхи, матеріали інтерв’ю з керівниками гуртків та вихованцями. 

Активна співпраця відбувається не лише з видавництвами, а й з 

телебаченням. Запрошуються журналісти на заходи, що організовуються 

педагогами-позашкільниками, як в рамках закладу, так і на  рівні  міста.  

 

  
1.5. Заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів (курси 

підвищення кваліфікації, майстер-класи, дистанційне навчання, 
школа молодого педагога, креатив-студії тощо. 

 
Важливу роль у закладах позашкільної освіти відіграє діяльність 

постійно діючого дорадчого колегіального органу – педагогічної ради. 

Тематика педагогічних рад відповідає цілям та завданням діяльності закладу. 

Всі СЮН/ЕНЦ областей проводять щорічно не менше 4 засідань методичної 

та педагогічної рад за різною тематикою, де розглядаються питання 

підвищення якості проведення освітнього процесу, його навчально-

методичного забезпечення, організації роботи з молодими фахівцями, 

презентуються нові педагогічні технології, вивчається передовий педагогічний 

досвід, обговорюються проведені відкриті заняття педагогів тощо. 

З метою стимулювання безперервної фахової  освіти та загальної освіти, 

посилення у педагогічних працівників  мотивації якісної роботи, підвищення 

відповідальності педагогів за результати навчання і виховання учнів, згідно 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

успішно пройшли чергову атестацію педагогічні працівники обласних закладів. 

Адміністраціями Центрів та атестаційною комісією своєчасно було 

виконано такі заходи: проведено корегування плану атестації на наступний 

навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з 

профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив 

був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. 

Складено графік проведення відкритих гурткових занять та виховних заходів. 

Підсумком атестації є проведення творчих звітів педагогів. На основі  вивчення 

системи роботи створюються каталоги перспективного досвіду та відеотека 

освітнього процесу. На основі отриманих даних складаються діагностичні 

карти. 

Для кожного сучасного закладу позашкільної освіти важливою ланкою у 

процесі розвитку професійної майстерності педагогів є підвищення їх 

кваліфікації. Обласні центри еколого-натуралістичної творчості спільно з 

інститутами післядипломної педагогічної освіти проводять курси підвищення 

кваліфікації для методистів і керівників гуртка еколого-натуралістичного 

профілю.  

У 2018році участь у курсовій підготовці взяли: Волинська область                     

(3 педпрацівника); Запорізька область (8 педпрацівника); Дніпропетровська 

область (36 педагогічних працівників закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти); Закарпатська область (2 педпрацівника); Івано-



 

 

Франківська област (7 педпрацівників); Кіровоградська область (12 

педпрацівників); Київська область (5 педпрацівників); Львівська область (19 

педпрацівників ); Миколаївська область (2 педпрацівника); Одеська область 

(7 педпрацівників); Полтавська область (13 педпрацівників); Рівненська 

область (4 педпрацівників); Сумська область  (35 педпрацівників); Черкаська 

область (8 педпрацівників); Чернівецька область (15 педпрацівників); 

Херсонська область (2 педагога); Тернопільська область (11 педпрацівників); 

Відповідно до профільності курсової підготовки слухачам курсів були 

запропоновані лекції, тренінги, екскурсії, практичні заняття різної тематики. 

Під час навчання були опрацьовані такі модулі: теоретико - педагогічний, 

спеціально-професійний та діагностико-аналітичний, за різною тематикою 

Обласні курси є важливою формою підвищення кваліфікації педагогів 

закладів освіти міст і районів, об’єднаних територіальних громад і 

альтернативою курсам всеукраїнського рівня. Звичайно, їх не можна 

порівнювати з курсовою підготовкою на кафедрі методики позашкільної та 

позакласної роботи НЕНЦ, куди запрошуються науковці провідних вишів 

України, працівники МОН, тощо, але не всі педагоги, особливо керівники 

гуртка, можуть дозволити собі пройти таку курсову підготовку через різні 

чинники, в тому числі, фінансові.  

Майже в кожному ЗПО працює методичне об’єднання педагогів. 

Самоосвіта педагогічних працівників залишається невід’ємною частиною 

роботи методоб’єднань. Самоосвітня діяльність є одним із найбільш 

ефективних засобів підвищення професійної компетентності педагога, яка 

полягає у вивченні сучасної науково-методичної та психолого-педагогічної 

літератури. Велике значення для самоосвіти має спілкування з колегами. Саме 

через спілкування відбувається засвоєння знань, більш глибоке їх розуміння, 

встановлення зв’язку з іншими явищами й поняттями, розкривається досвід 

упровадження сучасних технологій. Кожен педагогічний працівник має власне 

портфоліо, в якому зберігаються кращі методичні розробки та методичні 

матеріали. Всі вони знаходяться в методичному кабінеті і доступні для 

ознайомлення будь-кому. Таким чином, досвід роботи не залишається 

надбанням лише однієї людини, а допомагає молодим колегам підвищувати 

фаховий рівень. Важливим етапом роботи у поширенні педагогічного досвіду є 

взаємовідвідування навчальних занять.  

Серед методів самоосвітньої діяльності керівників гуртків слід визначити 

такі: самостійна робота з джерелами інформації (методична та додаткова 

література, фахові періодичні видання, Інтернет ресурси), спілкування з більш 

досвідченими колегами, самостійні вправи, що сприяють закріпленню набутих 

знань, самоосвітня дослідницька діяльність, яка дає можливість постійно 

слідкувати за новими досягненнями в науці. 

В системі навчально-методичної роботи постійно досліджується рівень 

професійного росту, творчої активності педагогів, поліпшення стану навчально-

виховного процесу в гуртках та підвищення рівня знань, умінь і навичок 

вихованців. Протягом року керівниками гуртків було проведено відкриті 

заняття, виховні заходи для своїх колег, з метою обміну досвідом роботи. 



 

 

Педагогічні працівники Закарпатської області взяли участь у 

Міжнародному проекті „Навчання дітей зі сталого поводження з твердими 

побутовими відходами” та ІІІ Форумі українських патріотичних справ „Ми – 

українці”. 

Педагоги-позашкільники Тернопілського обласного центру Беруть 

участь у вебінарах, тренінгах, інтернет-марафонах від видавничої групи 

«Основа», цифрового видавництва MCFR, на сайтах  PROMETEUS та «Уміти». 

У грудні місяці звітного року педпрацівники Волинського ЗПО 

зустрічались із волонтерами Корпусу Миру в Україні, які працюють на базі 

Смолигівської територіальної громади. В ході зустрічі педагоги обговорили 

проблему «Конфліктні ситуації та  їх бачення у волонтерській практиці», яку 

провів Консігі Деніел Дженінгс та були учасниками  тренінга «Конфлікти та 

шляхи їх подолання». Такий міжнародний досвід, щодо подолання конфліктних 

ситуацій є досить актуальним,  неоціненним і дієвим. 

З метою вдосконалення професійної компетентності педагогів, сприяння 

їх самоосвітньої діяльності, стимулювання професійного самовдосконалення  у 

лютому 2018 року в Сумському обласному центрі позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю відбулася методико-педагогічна Олімпіада з 

позашкільної освіти. Учасниками Олімпіади стали 16 кращих педагогів закладу, 

які долучилися до виконання письмових завдань, усного бліц-опитування та 

презентації фрагменту заняття гуртка. 

Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості з 

метою реалізації потреб педагогічних працівників в самостійній роботі над 

удосконаленням свого фахового рівня проводить семінарські заняття, на яких 

кожен опрацьовує самостійно обрану тему. Так, в звітному році були 

опрацьовані питання: «Формування екологічного стилю мислення у вихованців 

гуртків еколого-натуралістичного спрямування»; «Розвиток індивідуальної 

творчо обдарованої особистості у контексті гуманістичної педагогіки 

В.Сухомлинського»; «Формування навичок здорового способу життя у 

вихованців в закладах позашкільної освіти»; «Формування екологічної 

культури та екологічної компетентності вихованців»; «Використання 

практичних методів на заняттях гуртків біологічного спрямування»; 

«Формування духовних цінностей у вихованців в закладах позашкільної 

освіти»; «Залучення вихованців в закладах позашкільної освіти до 

дослідницько-експериментальної роботи»; «Проектна діяльність у навчально-

виховному процесі»; «Взаємодія позашкільного закладу, школи, дітей і батьків 

у формуванні екологічно освіченої особистості». 

КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпропетровської міської ради для 

удосконалення педагогічної майстерності, підвищення фахового рівня, 

виявлення творчих, талановитих працівників проводить тиждень 

перспективного педагогічного досвіду, де передбачені традиційні та 

нетрадиційні форми методичної допомоги працівникам: день відкритих занять 

досвідчених педагогів; 

панорама педагогічних знахідок (нестандартні заняття); творчі зустрічі за 

“круглим столом”; виставки напрацьованих матеріалів; панорами методичних 



 

 

знахідок; проблемні семінари; презентація педагогічних новинок; презентація 

роботи гуртка, тощо. 

В Івано-Франківській, Житомирській, Кіровоградській, Полтавській, 

Чернівецькій, Чернігівській та Хмельницькій областях функціонує Школа 

педагогічної  майстерності, метою якої є вдосконалення ключових 

педагогічних компетентностей керівників гуртків закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти в рамках реформи освіти. До плану роботи школи 

входять спільні засідання методичних об’єднань, організація наставництва 

досвідчених педагогів над молодими педагогами, презентація творчих 

портретів педагогів. Наставництво не тільки допомагає у професійному 

становленні молодого педагога, а й стимулює досвідченого педагога по-новому 

подивитися на свою діяльність й оцінку її результатів.  

Для роботи з молодими керівниками гуртків в закладах позашкільної 

освіти  працює Школа молодого педагога. За планом роботи Школи з 

молодими педагогами були проведені анкетування, бесіди, підготовлені і 

видані пам’ятки молодому керівнику гуртка. Протягом року заступник 

директора та завідуючі відділами перевіряли проведення занять, надавали 

методичну та практичну допомогу молодим педагогам. В кінці навчального 

року молоді керівники гуртків відзвітувалися про свою роботу – провели 

відкриті заняття. 

 Вже традиційно робота з позашкільниками-новачками в рамках школи 

молодого педагога починається з ознайомлення їх з нормативними 

документами щодо проведення навчально-виховного процесу у гуртку та з 

навчання: складання календарних планів занять, правила заповнювання 

журналів гурткової роботи, вибір проблемного питання, користування сайтом 

та отримання оперативної інформації. Успішна педагогічна діяльність молодого 

керівника гуртка залежить не тільки від його професійної підготовки і 

особистих якостей, а й від того, у який колектив він потрапить, які умови праці 

й побуту йому створять, яку надаватимуть методичну допомогу, як 

стимулюватимуть його ініціативність і творчість. 

Однією з форм підвищення педагогічної майстерності є майстер-клас. 

В  поточному році в Вінницькій області були проведені майстер класи за 

темами  («Методика проведення фенологічних спостережень», «Розвиток 

творчих здібностей юннатів на основі використання нетрадиційних форм та 

новітніх технологій», «Сучасні тенденції світової педагогіки»); в 

Дніпропетровській  області для педагогів закладу був проведений майстер-

клас на тему «Розроблення психологічно та педагогічно обґрунтованої 

навчальної програми, сприяння поширенню практики інтеграції медіаосвітніх 

елементів у навчальні програми для гурткової роботи»; в Івано-Франківській  

області були проведені для вчителів та керівників гуртків майстер-класи 

«Виготовлення ангела з паперової лози», «Творчі писанки», «Підготовка та 

обробіток ґрунту під однорічні квіткові рослини»; в Кіровоградській області 

(«Екологічні ідеї», «Паперове моделювання» в Миколаївській області 5 

майстер-класів; в Одеській області майстер клас «Приклади спрощених 

інтерактивних моделей і конструкцій у сфері енергоефективності та їх 



 

 

застосування у позашкільній освіті»; в Полтавській області 21 майстер-клас; в 

Херсонській області проведено 8 майстер-класів; в Хмельницькій області 

(«Здійснення дослідно-експериментальної діяльності в умовах гуртка 

позашкільного навчального закладу», «Забезпечення виховної спрямованості 

гурткового заняття», «Підготовка вихованців до участі у  конкурсах, святах, 

масових заходах відповідно до напряму гуртка», «Професійна мобільність 

керівника гуртка»  «Формування національної свідомості та екологічної 

культури засобами декоративно-прикладного мистецтва»); в Тернопільській 

області більше 60 майстер-класів; 

Педагогічні працівники обласних закладів позашкільної освіти  постійно 

підвищують свій професійний рівень завдяки участі у Всеукраїнських та 

Міжнародних методичних заходах, які організовуються і проводяться 

Міністерством освіти і науки України, Національним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді, Інститутом проблем виховання Національної 

академії педагогічних наук України. Серед них – Всеукраїнська науково-

практична конференція «Відтворимо ліси разом»; Міжнародна наукова 

конференція «Ботанічні сади та дендропарки – центри формування екологічної 

культури у сучасному інноваційно-освітньому просторі»; Всеукраїнський 

семінар-практикум для заступників директорів обласних ЕНЦ/СЮН; 

Всеукраїнський педагогічний практикум «Світ творчості» та інші. 

Зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами спрямований 

на поглиблення філософсько-педагогічних та психологічних знань; оволодіння 

та впровадження інтерактивних освітніх технологій, які забезпечують 

включення гуртківця в освітній процес, забезпечують його позицію суб’єкта, 

активного учасника цього процесу.  

Форми організації науково-методичної роботи різноманітні та динамічні. 

Індивідуальні форми роботи: самоосвіта, консультації, співбесіди, творчі 

звіти. 

Колективні форми: педмайстерні, психолого-педагогічні семінари, робота 

творчих груп, авторські семінари. 

Масові форми: тренінги, моніторинг, науково-практичні конференції, 

педагогічні читання, круглі столи, ярмарки педагогічних знахідок, захист 

проектів тощо. 

Означена система забезпечує варіативність і свободу вибору роду занять, 

співпрацю, співтворчість педагогів і вихованців, творчий підхід, безперервний 

пошук, перевірку змісту, методів і форм навчання і виховання.   

 

ІІ. Навчально-методичне забезпечення змісту позашкільної 
освіти (освітні програми, посібники, робочі зошити, 
інтерактивні електронні посібники тощо). 

 
У звітному році кадровий педагогічний потенціал закладів позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного напряму був зосереджений на розв’язанні 

проблем методичного забезпечення навчально-виховного процесу в творчих 

учнівських об’єднаннях різного рівня. 



 

 

 Освітній процес у творчих учнівських об’єднаннях здійснювався  за 

типовими навчальними програмами, які мають гриф «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України», та програмами, що затверджені 

місцевими органами виконавчої влади. Методичними працівниками обласних 

закладів позашкільної освіти Вінницької області у 2018 році було 

підготовлено 10 навчальних програм, Волинської - 11, Дніпропетровської - 30,  

Житомирської – 7,  Івано-Франківської -11, Луганської  - 5, Львівської – 14, 

Рівненської – 6, Сумської – 7, Тернопільської - 12, Херсонської – 3, 

Хмельницької – 9,Черкаської – 2, Чернівецької – 4, Чернігівська – 10. 

Навчальній програмі «Життя на клітинному рівні», яку розробили 

методичні працівники Сумського обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю,  Крекотіна Т.М. й  Бойко Н.Ф.,  та програми 

керівників гуртків Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді «Основи екологічної біохімії» (Ганзюк А.Я.),  «Юні 

орнітологи» (Новак В.О.) надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-9909 від 

18.09.2018)» і включено до збірника «Навчальні програми з позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль. Частина 2» 

(м. Київ, 2018 рік). До цього збірника включена також програма керівника 

гуртка Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Зведенюк М.А. «Юні лісівники», яку схвалено для використання в 

позашкільних навчальних закладах (протокол засідання науково-методичної 

комісії  з позашкільної освіти від 25.05.2018 року № 1; лист ІМЗО від 

06.06.2018 р. №22.1/10-Г-1854). 

Програми педагогічних працівників Чернігівської обласної станції юних 

натуралістів «Юні садівники» (Трегубова Л.А.), «Юні квітникарі» (Велігорська 

С.В.), «Основи гідробіології» та «Юні акваріумісти» (к.б.н. Леус Ю.В.) увійшли 

до збірника «Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль [збірник/за загальною 

редакцією доктора педагогічних наук В.В. Вербицького]. – К.: НЕНЦ, 2018, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ № 1/11-

6201 від 11.06.2018). До цього збірника увійшли також  навчальні програми 

педагогічних працівників  Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді «Біологія рослин» (Гапон С.В.), «Неорганічна хімія» 

(Данько В.О., Кращенко Ю.П., Тимоха С.С.), «Прикладна зоологія» (Васильєва 

О.О.), «Біологія тварин з основами екології» (Закалюжний В.М.), «Основи 

фізіології людини» (Бажан А.Г.), «Фітодизайн» (Мокляк А.О.), «Юний хімік» 

(Лоза В.М.), «Людина і світ» (Дулій В.О.). 

В 2018 році з метою підвищення якості позашкільної освіти, поліпшення 

її навчально-методичного забезпечення, розвитку творчого потенціалу, 

поширення передового педагогічного досвіду педагогами обласних закладів 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму були підготовленні та 

впровадженні в освітній процес  навчально-методичні розробки (посібники, 

робочі зошити, довідкові матеріали та інше).  



 

 

Поширення інноваційних форм навчально-виховної роботи протягом 

2018 року в Вінницькій обласній станції юних натуралістів здійснювалось 

через методичну діяльність: підготовка та видавництво різноманітних 

методичних матеріалів. Протягом року підготовлено та видано: 21 методичних 

рекомендацій, 28 методичних розробок, 17 збірок, 2 посібників, 2 робочих 

зошитів тощо. 

Педагоги  Волинського обласного еколого-натуралістичного центру  

підготували 17 методичних розробок різного призначення та розмістили їх на 

сайті закладу для використання. Найбільш змістовні  та актуальні з них: збірник 

тестів для перевірки знань із біології людини; «Інформаційні технології  у 

гуртковій роботі»; методичні рекомендації «Організація тижня біології у 

закладах освіти»;  народознавчий матеріал «Особливості святкування Різдва та 

Великодня в Україні Та Великобританії»; виховний захід «На етимологічному 

городі»; «Дивовижний світ сценічного мистецтва»; методичні рекомендації 

«Ландшафтний сад: від ідеї до втілення»; довідковий матеріал «Квіти-

сухоцвіти»;  навчальний посібник «Акваріуміст-початківець»;  буклет «Дідух-

сакральний символ українського Різдва»; буклет «Волинський обласний 

еколого-натуралістичний центр. Напрямки діяльності» ( до 100-річчя 

позашкільної освіти). 

Методична служба комунального закладу освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 

обласної ради приділяв значну увагу забезпеченню кожного профільного ЗПО в 

містах і районах методичними матеріалами, необхідними для організації 

освітнього процесу. За останній рік на допомогу педагогічним працівникам 

закладів освіти області були видані навчально-методичні збірники серії 

«Еколого-натуралістичний вісник Придніпров’я: випуск 28 «Джерела народної 

творчості. Писанки Нижньої Наддніпрянщини»; випуск 29 «Рідкісні 

твердокрилі надродини Caraboidea (Coleoptera, Adephaga) Дніпропетровської 

області»; випуск 30 «Робочий зошит юного зоолога (біологічна індикація стану 

навколишнього середовища з використанням безхребетних тварин: методи 

польових досліджень)»; випуск 31 «Робочий зошит юного ботаніка та еколога»; 

випуск 32 «Школа юних ветеринарів». Також в освітньому процесі заклади 

позашкільної освіти області використовують видавничі матеріали КЗО 

«ОЕНЦДУМ»: серія плакатів еколого-натуралістичного напряму «На допомогу 

вчителю біології та керівнику гуртка», навчальний посібник «Екологічна абетка 

для дітей», екологічні розмальовки, довідники тощо. 

Педагогами комунального закладу позашкільної освіти «Обласний 

еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради підготовлено 

наступне методичне забезпечення: Школа сучасної  акваріумістики [Текст] : 

навч.метод. посіб. / Світлана Василівна Буднік, Іван Васильович Денисюк. – Луцьк 

:ПП Іванюк В. П., 2018. – 88 с.; Птахи взимку [Текст] / упоряд.Члек О.О., 

Шубович Л.А. – Житомир, 2018. – 124 с; Загальні особливості вирощування та 

догляду за кімнатними рослинами в закладах позашкільної освіти еколого-

натуралістичного спрямування [Текст] / упоряд. ВознаА.В.– Житомир, 2018. – 

67 с; Досвід роботи тренерів із національно-патріотичного виховання [Текст]: 



 

 

за матеріалами Всеукраїнської Школи для тренерів із національно-

патріотичного виховання, м. Житомир, 10-12 травня 2018 р. / упоряд. Стадник 

О.О. – Житомир: О.О. Євенок, 2018. – 112 с. 

Протягом освітнього року в Закарпатському обласному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді було випущено методичні 

розробки:  «Бережімо Великодні традиції», «Дзвони Чорнобиля», «Я 

громадянин України – європейської країни», «Національно-патріотичне 

виховання засобами еколого-натуралістичної творчості», «З Україною в серці» 

(Кремінь О.І.); «Особливості зимового харчування. Як бути здоровим взимку?», 

«Барви рідної землі», «22 квітня – Міжнародний День Землі», «30 листопада – 

Всесвітній День домашніх тварин», «Міжнародний день рослин» (Токарєва 

О.І.) окремі інформаційні матеріали про ЗОЕНЦ, виїзні форми роботи, польові 

практитки, екологічні табори, експедиції, що увійшли до енциклопедії 

позашкільної освіти (Геревич О.В.). 

У 2018 році педагогами Запорізького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді розроблені збірки: «Бібліотечка 

позашкільника», випуск № 5 (збірник авторських програм гуртків еколого-

натуралістичної творчості, розроблених педагогами області); «Методична 

скринька» (досвід еколого-натуралістичної творчості педагогів області); «Гра 

як засіб активізації  пізнавальної діяльності вихованців позашкільного закладу 

еколого-натуралістичного профілю»; «Поради юному науковцю»; «Методичні 

рекомендації по створенню Музеїв Хліба та куточків бережливого ставлення до 

нього в закладах загальної середньої та позашкільної освіти»; «Біоіндикація 

забруднення атмосферного повітря за допомогою лишайників та пов’язаних з 

ними безхребетних». 

У Івано-Франківському обласному еколого-натуралістичному центрі 

учнівської молоді створено базу інформаційного забезпечення освітнього 

процесу. У 2018 році вона поповнилася методичними рекомендаціями «На 

допомогу керівникам гуртків», «Дивовижна теплиця», «Юний бджоляр», 

«Спостерігаємо та досліджуємо в кутку живої природи», «Тематика та 

методика дослідницької роботи в учнівських лісництвах», «Добірка вправ та 

вікторин для вихованців гуртків». 

Педагогічними працівниками  відділу Комунального закладу Київської 

обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» підготовлено  

методична розробка заняття з елементами тренінгу  «Збережемо довкілля» 

(Пахомова І.А.) та збірник практичних робіт для занять гуртка «Юні 

рослинники»  (Красніков К.П., Пахомова І.А.).  

Методичними працівниками Кіровоградського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  були розроблені робочі 

зошити та посібники: «Робочий щоденник Х обласного зльоту учнівських 

лісництв «Юні господарі землі» Лоцман Т. В., Кротенко О. М.; «Проект 

організації геологічної пам’ятки природи урочище «Червоний Камінь» 

(Стеблина О.О., Федоров В.М.); «Вчимося досліджувати та охороняти 

природу» ( Химчак Г.Т.). 



 

 

У 2018 році Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді за фінансової підтримки обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища Львівської обласної ради підготував та 

видав: «Вісник ЛОЦЕНТУМ», випуск №19 «Навчально-організаційна робота 

учнівських лісництв Львівщини». В закладі широко використовуються 

можливості електронних засобів навчання та виховання. У звітному році 

підготовлено 27 електронних збірок методичних матеріалів. 

У 2018 році педагогічними працівниками Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного   центру підготовлено понад 59 різнопланових 

методичних матеріалів. Це інформаційно-методичні вісники: «Виховні 

можливості сучасного закладу позашкільної освіти»; «Інноваційні підходи до 

проведення занять у позашкільному закладі освіти»; «Організація 

дослідницької роботи в гуртках біологічного профілю»; «Методичні 

рекомендації щодо оформлення звітів про участь в обласних та всеукраїнських 

заочних масових заходах еколого-натуралістичного спрямування»; «Роль 

екологічних стежок в екологічному вихованні учнівської молоді»; «Сучасні 

форми роботи з обдарованою учнівською молоддю»; «Національно-патріотичне 

виховання в гуртках еколого-натуралістичного профілю»; «Організація роботи 

шкільних лісництв»; «Значення екологічних експедицій, походів та екскурсій 

для формування екологічного світогляду дитини»; «Співробітництво закладів 

позашкільної освіти з громадськістю та батьками»; «Екологічне та національно-

патріотичне виховання в обласному дитячо-юнацькому оздоровчому таборі 

«Еколог»;«Панорама творчих знахідок (з досвіду роботи керівників гуртків», а 

також методичні розробки, сценарії, рекомендацій, квести, банери, календарі, 

тощо. 

Педагогами комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради було підготовлено до друку і випущено 3 екологічні 

вісники: № 64 «Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму»;  № 65 «Положення та умови проведення обласних, 

Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів»;  № 66 «Положення та умови 

проведення фахових конкурсів педагогічної майстерності» та розробили 

методичні матеріали: методична розробка «Імідж Станції юних натуралістів: 

його вплив на конкурентоспроможність та роль на сучасному освітньому 

ринку» (Власик Н. Ф., Власюк І. М.); методична розробка заняття гуртка 

«Рослини – символи України» (Ромашко Р. Я.); методична розробка заняття 

гуртка, «Зустріч у творчій майстерні «Поетична муза»             (Шехтер Л. М.); 

методична розробка «Реалізація міжнародної науково-освітньої програми 

CLOBE в закладі позашкільної освіти»             (Гайдаченко Л. П.). 

Для організації навчальної, пізнавальної, творчої діяльності вихованців 

дитячих творчих об’єднань педагоги Сумського обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю розроблено випуск інформаційно-

методичного збірника «Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект», 

підготовлено методичний посібник «Організація освітнього процесу в закладах 

позашкільної освіти», методичний посібник «Організація діяльності закладів 

позашкільної освіти в контексті завдань Нової української школи», збірник 



 

 

положень про проведення обласних етапів всеукраїнських конкурсів еколого-

натуралістичного напряму. 

Методичні працівники Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді протягом 2018 року розробили 37 

інструктивно-методичних матеріалів та методичних рекомендацій: 

«Формування критичного мислення у вихованців гуртків еколого-

натуралістичного напряму» (Кухарська Т.А.); «Формування життєвої 

компетентності учнів за допомогою активних форм і методів навчання» 

(Сворінь Н.В.); «Формування  еколого - естетичних компетенцій особистості в 

умовах позашкільного закладу» (Каменярська Л.Р.); «Формування 

здоров’язбережувальної компетентності гуртківців засобами екологічного 

виховання» (Михайлиця І. П.); «Організація дослідницької діяльності школярів 

з біології в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах» (Федун 

Г.Р.); «Гурток «Любителі домашніх тварин» (робочий зошит. 1 частина) 

(Березіцька М.М.); «Вплив екологічних факторів довкілля на духовне і фізичне 

здоров’я  дитини» (Дулеба У.В.) та інші. 

Педагогами комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради створені наступні 

методичні матеріали: віртуальну екскурсію по навчально-дослідній земельній 

ділянці Центру (Валікова О.В.); збірку практичних занять «Десмургія. Травми. 

Правила надання першої медичної допомоги» для керівників гуртка «Юні 

медики» (Пирожок Т.А.,); збірки «Екскурсія у музеї хліба» та «Творча 

реалізація педагогічних ідей В. Сухомлинського в системі еколого-

натуралістичного виховання» статті з досвіду роботи за результатами 

педагогічних читань В. Сухомлинського (Коротка Т.О.). 

У 2017-2018 році творчою групою науковців і освітян, які залучались до 

пошуково-дослідницької роботи школярів-природолюбів, організованої 

Хмельницьким обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, 

надрукована ілюстрована книга «Флора Хмельниччини» для учнівської і 

студентської молоді. Підготовлено до друку і подано на схвалення науково-

методичною комісією МОН України навчально-методичний посібник «Юні 

лісівники - юні господарі лісів Батьківщини». Протягом 2018 року  обласний 

заклад спільно з ХОІППО працювали над матеріалами лісової енциклопедії, для 

якої працівники закладу узагальнили матеріали про діяльність і досвід роботи 

учнівських лісництв області та зібрали біографічні статті кращих керівників 

учнівських лісництв області.  

Методичними працівниками Черкаського обласного центру роботи з 

обдарованими дітьми проводилась змістовна робота по освітньо-методичному 

забезпеченню навчально-виховного процесу в закладі. Підготовлено 35 

методичних розробок та 20 рекомендацій, 17 методичних листів, 25 розробок 

масових заходів з учнями, розробки «На допомогу керівнику учнівського 

творчого об’єднання». Кращі з них були представлені на щорічній традиційній 

виставці «Освіта Черкащини - 2018», яка проводилась на базі Обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. 



 

 

Протягом 2017-2018 навчального року педпрацівниками Чернівецького 

обласного еколого-натуралістичного центру було розроблено 12 методичних 

напрацювань для покращення освітнього процесу. В центрі постійно 

здійснюється психолого-педагогічний супровід навчального процесу. 

Розроблені окремі методичні рекомендації, щодо проведення гурткових занять 

для дітей з особливими освітніми потребами. З цією ж метою створено творчу 

групу з розробки навчальних посібників для керівників гуртків та дидактичних 

матеріалів. У 2018 році розроблено і випущено наступні посібники: «У світі 

тварин», «Людина і довкілля», «Використання активних форм навчання в 

гуртках еколого-натуралістичного напрямку» (на допомогу керівнику гуртків), 

«Організація і зміст роботи в куточку живої природи», «Організація і зміст 

роботи на НДЗД» тощо. Навчальний посібник «У світі тварин» (автори – Хлус 

Л.М., Кузьмінська В.В.) рекомендований до надання грифу Міністерства освіти 

і науки України. Слід зазначити, що два методисти Центру – учасники творчої 

групи входять до складу всеукраїнської творчої групи з розробки підручників 

та посібників. 

Протягом звітного року методистами Чернігівської обласної станції 

юних натуралістів на допомогу педагогічним працівникам закладів освіти 

області щомісячно випускався інформаційно-методичний вісник, щоквартально 

– газета «Голос Патріота». Працівниками закладу було розроблено та видано 

«Робочий зошит практичних занять для учасників літньої навчальної практики 

з предметів природничого циклу» (авторський колектив ОБЛСЮН), методичні 

рекомендації «Формування екологічної компетентності вихованців закладів 

позашкільної освіти через гру та масові заходи»(Воробей О. Ф.), «Поради 

садівникам» (Корень Т. І.), «Практичні роботи із зоології»(Бицько Т. М.), 

«Зовнішнє та внутрішнє озеленення закладів загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти» ( Велігорська С. В.), «Проведення практичних занять у 

гуртках еколого-натуралістичного профілю»(авторський колектив ОБЛСЮН), 

методичні рекомендації з організації виховної роботи щодо безпеки і 

благополуччя дитини (Воробей О. Ф.), навчально-методичний посібник 

«Дослідницька діяльність учнівських лісництв» (Велігорська С. В.).  

Методичні матеріали обласних закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму приймали участь у відкритому рейтинзі якості 

позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників», у Всеукраїнському 

конкурсі науково - методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого- 

натуралістичного напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю та 

щорічних заочних Позашкільних педагогічних читаннях - виставці видавничої 

продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. 

 

ІІІ. Науково-методична робота з педагогічними кадрами 
(робота над проблемною темою, робота творчих груп, 
методичних об’єднань, теми методичних та педагогічних рад. 

 
З метою науково-методичного забезпечення діяльності педагогічних 

працівників методичні служби закладів позашкільної освіти еколого-



 

 

натуралістичного напряму проводили значну аналітичну роботу:  

- вивчення якісного стану педагогічної діяльності для обґрунтованої 

розробки головних напрямів змісту та методів організації вдосконалення 

педагогічної майстерності; виявлення труднощів дидактичного, методичного, 

організаційного характеру в навчально-виховному процесі закладів 

позашкільної освіти та в позакласній діяльності еколого-натуралістичного 

спрямування закладів загальної середньої освіти;  

- збір та обробку інформації про результати еколого-натуралістичної 

роботи в закладах освіти області; вивчення узагальнення і поширення 

перспективного педагогічного досвіду, сучасних освітніх технологій;  

- аналіз стану наукового, навчально-методичного забезпечення закладів 

позашкільної освіти у галузі інформаційно-комунікативних технологій; аналіз 

стану підготовки кадрів щодо володіння інформаційними технологіями, 

проведення моніторингу професійних та інформаційних потреб педагогічних 

працівників закладів  загальної середньої та позашкільної освіти щодо розвитку 

додаткової освіти з біології – ступеня розриву між реальним рівнем 

компетентності педагогів, що виявляється в узагальненні результатів їхньої 

праці, та вимог позашкільної освіти до якості діяльності кожного;  

- співпрацю з науковцями, вченими, практиками в розвитку 

позашкільної і додаткової освіти з біології;  

- науково-методичне забезпечення освітньої діяльності еколого-

натуралістичних закладів позашкільної освіти, забезпечення їх навчальними 

програмами, підручниками, посібниками, періодичними виданнями;  

- надання науково-консультативної допомоги на різних етапах 

позашкільної діяльності;  

- вибір форм, методів і прийомів використання інновацій в системі 

позашкільної освіти; методичний супровід процесу безперервної освіти;  

- моніторинг стану, результатів і перспектив розвитку закладів 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування. 

 Аналітична діяльність методичних служб закладів позашкільної освіти 

допомагала з’ясувати  існуючі педагогічні проблеми та сформулювати 

проблемну тему, над якою працювали  в 2018 році педагогічні колективи: 

 
Назва закладу Проблемна  тема 

Вінницька обласна станція юних 

натуралістів 

«Застосування  інноваційних технологій в творчому 

розвитку особистості, як необхідна  умова національно 

– патріотичного   виховання» 

Волинський  обласний  

еколого-натуралістичний центр 

«Через екологію та творчість до духовності дитини»  

комунальний заклад освіти «Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді» Дніпропетровської 

обласної ради  

«Формування всебічно розвиненої, соціально 

адаптованої особистості засобами еколого-

натуралістичної діяльності в профільному 

позашкільному закладі»  



 

 

комунальний заклад позашкільної освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний 

центр» Житомирської обласної ради  

«Концепція розвитку ЖОЦЕНТУМ та її реалізація 

через впровадження принципів гуманістичної 

парадигми освіти»  

Закарпатський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді  

«Використання інтерактивних форм та методів 

навчання, як засобу вдосконалення й модернізації 

навчально-виховного процесу в позашкільному 

навчальному закладі»  

Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді  

«Створення особистісно-орієнтованого 

здоров'язберігаючого освітнього простору в еколого-

натуралістичному позашкільному закладі, дружньому 

до дитини»  

Івано-Франківський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді  

«Вдосконалення координаційно-методичної діяльності 

через впровадження нових форм роботи в 

позашкільному освітньому просторі»  

Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді 

«Взаємодія позашкільного закладу, школи, дітей і 

батьків у формуванні екологічно освіченої особистості» 

Сєвєродонецький міський Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді 

 

«Забезпечення якісного науково-методичного 

супроводу  розвитку професійної компетентності 

педагогів в умовах модернізації змісту освіти в 

контексті Нової української школи»  

Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді  

«Метод проектів у сучасному позашкільному 

навчальному закладі: традиції, перспективи, життєві 

результати»  

Миколаївський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді 

«Позашкільний еколого – натуралістичний заклад як 

інститут соціалізації особистості» 

Одеський обласний гуманітарний центр 

позашкільної освіти та виховання 

«Застосування компетентнісного підходу в роботі 

закладу позашкільної освіти» 

Полтавський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді  

«Формування ціннісних компетентностей у вихованців 

шляхом впровадження інноваційних технологій, 

нетрадиційних форм, методів навчання і виховання». 

комунальний заклад «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради  

«Формування екологічного світогляду вихованців та 

культури взаємодії з природою в системі діяльності 

сучасного позашкільного навчального закладу» 

Сумський обласний центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю 

«Формування у вихованців позашкільних навчальних 

закладів ціннісних орієнтирів у процесі навчально-

творчої діяльності», «Формування професійного 

самовизначення вихованців у позашкільному 

освітньому середовищі», «Модернізація освітнього 

процесу в закладі позашкільної освіти».  

Тернопільський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді  

«Через екологію та творчість – до духовності дитини»  

комунальний заклад «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради  

«Екологізація дослідницької діяльності учнівської 

молоді у взаємодії позашкільного навчального закладу 

із об’єктами природно-заповідного фонду»  



 

 

Хмельницький обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді  

«Формування ціннісних орієнтирів учнівської молоді у 

контексті впровадження в навчально-виховний процес 

сучасних інноваційних педагогічних технологій». 

Черкаський обласний центр роботи з 

обдарованими дітьми  

«Пошук та впровадження в практику нових форм 

роботи з обдарованими дітьми»  

Чернівецький обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді  

«Екскурсійна педагогіка в позашкільній та позакласній 

роботі еколого-натуралістичного напряму» 

Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів 

«Формування культуростворювальної позиції у 

вихованців позашкільних навчальних закладів 

еколого-натуралістичного напряму» 

 

Науково-методична діяльність закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму в 2018 році здійснювалася через проведення 

педагогічних та методичних рад, методоб’єднань, семінарів, практикумів, 

майстер-класів тощо.  

Колегіальним постійно діючим органом управління закладами 

позашкільної освіти  є педагогічна рада. За звітний період в закладах були 

проведені засідання, на яких розглядалися питання організації діяльності 

педагогічного колективу з виконання основних функцій навчально-творчої, 

методичної, організаційно-координаційної діяльності:  

«Оновлення змісту освітнього процесу в закладі позашкільної освіти: 

вимоги часу, перспективи діяльності»;  

«Проектування інноваційного змісту позашкільної освіти в умовах 

реформування системи освіти в Україні»;  

«Формування ключових компетентностей нової української школи в 

умовах закладу позашкільної освіти»;  

«Впровадження особистісно-орієнтованих та здоров’язберігаючих 

технологій в роботу позашкільного закладу еколого - натуралістичного 

напрямку»;  

«Професійна компетентність педагога у роботі з дітьми у контексті 

організації експериментально-дослідницької та проектної діяльності»:  

«Про підсумки освітньої-виховної, організаційно-масової, методичної 

роботи педагогічного колективу закладу у 2017 – 2018 навчальному році та 

завдання на 2018 – 2019 н. р.». 

Дієвою формою науково-методичної роботи є методичні ради, які 

протягом звітного періоду  координувала роботу методичних об’єднань 

керівників творчих учнівських об’єднань закладів позашкільної освіти. На 

засіданнях методичних рад методичні працівники розробляли стратегію 

розвитку позашкільної освіти, узагальнювали  передовий педагогічний досвід, 

обговорювали та рецензували програми гурткової роботи та методичні 

матеріали підготовлені до видання, розробляли плани проведення масових 

еколого-натуралістичних заходів, ведення дослідницької та природоохоронної 

роботи під час польових практик, екологічних експедицій, екскурсій, 

проводили огляд методичної літератури, новинок, фахових журналів. 

Ефективно працювали протягом 2018 року методичні ради  закладів 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: Вінницької обласної 



 

 

станції юних натуралістів, Волинського  обласного еколого-натуралістичного 

центру, комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради, Запорізького обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Івано-

Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді,  

Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 

виховання, Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради, Сумського обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, Хмельницького обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Черкаського обласного 

центру роботи з обдарованими дітьми, Чернігівської обласної станції юних 

натуралістів. 

Серед питань, що підіймалися на засіданнях методичних рад значущими 

є: «Про організацію роботи педколективу над науково-методичною проблемою 

закладу»; «Форми еколого-натуралістичної роботи в закладах освіти 

територіальних громад»; «Креативна освіта для розвитку інноваційної 

особистості в умовах закладу позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

спрямування»; «Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності в 

рамках проблемної методичної теми колективу»; «Компетентнісний підхід до 

навчального процесу в центрах еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді»;   «Виховання Людини-Патріота, як пріоритетна складова процесу 

соціалізації»; «Виховання ціннісного ставлення до природи у контексті 

духовного становлення особистості»; «Впровадження STEM-освіти у 

позашкільному навчальному заклад». 

В обласних закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 

Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та 

Чернігівської областей працювали методичні об’єднання. Метою роботи яких 

було вивчення та використання в своїй професійній діяльності сучасних 

педагогічних та освітніх технологій, методик, прийомів і способів успішного 

навчання і виховання. На засіданнях  методичних об’єднань керівники гуртків 

розглядали нормативно-правові документи  щодо організації навчально-

виховного процесу в закладі позашкільної освіти, актуальні проблеми методики 

надання додаткових знань та вмінь, обмінювалися досвідом роботи,  проводили 

огляди навчально-методичної літератури, новинок педагогічної преси з 

проблем позашкілля тощо.  

Головним орієнтиром науково-методичної діяльність закладів 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму виступає особистість 

педагога. З метою підвищення фахової майстерності, застосування 

різноманітних соціально-педагогічних моделей освіти й виховання, 



 

 

інноваційних педагогічних технологій методичними службами проводяться 

різноманітні заходи: 

 школа педагогічної майстерності (Вінницька обласна станція юних 

натуралістів, Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, Миколаївський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді, Одеський обласний 

гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання); 

 школа молодого педагога (комунальний заклад освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 

обласної ради, Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді, комунальний заклад «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради); 

 педагогічні читання (Вінницька обласна станція юних натуралістів, 

Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді); 

 майстер-класи (комунальний заклад Київської обласної ради  «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини», Сєвєродонецький міський Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, комунальний заклад 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, Чернівецький 

обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді); 

 «круглі столи» (Волинський  обласний еколого-натуралістичний центр, 

комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради, Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді). 

Належна увага в закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму  приділяється самоосвіті педагогів - провідній формі вдосконалення 

професійної компетенції, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й 

поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної 

самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення 

особистості, задоволення власних інтересів та освітніх потреб навчального 

закладу. Педагогічні працівники працювали за індивідуальними науково-

методичними проблемами, які відповідали  проблемній темі свого закладу 

позашкільної освіти. 

Науково-методична робота закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму неможлива без співпраці з громадськими та 

державними установами. Угоди про творче співробітництво закладів 

позашкільної освіти укладені з вищими навчальними закладами, обласними 

управліннями лісового та мисливського господарства, департаментами екології 

та природних ресурсів тощо.  

Інноваційна діяльність закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму в 2018 році була спрямована на оновлення змісту 

методичної роботи. 

Для успішного розвитку інноваційної діяльності Вінницької обласної 

станції юних натуралістів особливої ролі набуло удосконалення творчого 



 

 

підходу та професійної майстерності педагогічних працівників. З цією метою в 

закладі діє навчально-методичний стаціонар для педагогів області та закладу, 

де педпрацівники поглиблюють свої знання з методики позашкільної освіти і 

виховання через різноманітні форми групової та індивідуальної методичної 

роботи. 

Досить інноваційною формою методичної роботи Волинського  

обласного еколого-натуралістичного центру є проведення тренінгових занять 

для педагогів. Тренер, практичний психолог Гринь Ю.В., на основі 

психологічних досліджень щороку готує та проводить тренінги для педагогів на  

найбільш актуальні в даний момент теми: «Гармонізація психоемоційного 

стану засобами арт-терапії», «Роль педагога у протидії булінгу». З метою 

вдосконалення практики роботи педагогів з  комп’ютерними технологіями 

заступник директора Пшибельський В.В. провів  тренінг «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій під час освітнього процесу у закладах 

позашкільної освіти». У грудні 2018 року  у Центрі відбулась зустріч із 

волонтерами Корпусу Миру в Україні, які працюють на базі Смолигівської 

територіальної громади. В ході зустрічі педагоги обговорили проблему  

«Конфліктні ситуації та  їх бачення у волонтерській практиці», яку провів 

Консігі Деніел Дженінгс та були учасниками  тренінга «Конфлікти та шляхи їх 

подолання».  

Одним із пріоритетних напрямків діяльності методичних служб 

СЮН/ЕНЦ Дніпропетровської області є вивчення та впровадження виховних 

технологій, що вносять якісні зміни у зміст, структуру, форми, методи, засоби, 

технології виховання. В системі СЮН/ЕНЦ області використовуються різні 

інновації:  

 Проект «Доторкнись руками, відчуй серцем» (КПНЗ «Станція юних 

натуралістів» м. Павлограда). В рамках даного проекту завдяки фінансовій 

підтримці ДТЕК та БФ АМЕР м. Зеленодольська на території СЮН було 

створено контактний зоопарк, зону для психологічного розвантаження 

мешканців міста та їх дітей шляхом спілкування з декоративними 

тваринами; 

 Музей природи. З метою урізноманітнення методів та форм екологічної 

освіти та виховання учнів в КЗ «Нікопольський міськЕНЦ» була створена 

кімната-музей охорони природи. Матеріали для створення експозиції 

збираються юннатами та працівниками центру у походах по вивченню 

рідного краю. Музей нараховує більше 400 експонатів, які висвітлюють 

різноманітність тваринного та рослинного світу степової зони 

Нікопольщини. 

 «Міська Літня біологічна школа»  започаткована і працює на базі КПНЗ 

«Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської 

ради. Це – один із етапів створення системи екологічної освіти та 

виховання, яка забезпечує потребу учнівської молоді в здобуті знань, умінь 

і навичок у галузі природничих наук. У рамках ЛБШ реалізуються 

дослідницькі, експериментальні, експедиційні, екскурсійні види діяльності, 

проведення лекційних занять та польових досліджень на території СЮН, 



 

 

міста і Криворізького району та Криворізького Ботанічного саду НАН 

України. 

Інструктивно-методичний відділ комунального закладу позашкільної 

освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної 

ради підготував та розпочав втілення проекту «З Україною в серці». Метою 

якого є: сприяти пробудженню інтересу підростаючого покоління до вивчення 

та поширення культурної спадщини українського народу, історії та культури 

рідного міста; формування переконання у власній цінності в суспільстві та 

становлення активної життєвої позиції; сприяти розвитку пізнавальних 

інтересів, пошуково-дослідницьких здібностей, навичок  роботи з  архівними 

джерелами, літературою та іншими науковими матеріалами; бережливого 

ставлення до історичних надбань (пам’яток, творів мистецтва, культури та ін.), 

творчого та естетичного мислення, умінь і звичок поведінки, пов’язаних з 

активною діяльністю особистості у сфері реальних життєвих ситуацій; сприяти 

вихованню у молоді поваги до культурної спадщини власного народу, традицій, 

праці людей, родини, власного здоров’я.  

Педагоги Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді постійно вдосконалюють рівень володіння комп’ютерною 

технікою, використовують власні мультимедійні презентації та можливості 

мережі Інтернет у освітньому процесі. Під час проведення занять та масово-

виховних заходів активно застосовуються  формат екоквестів, майстер –класів, 

тренінгів, ігор. 

Серед інноваційних форм методичної роботи в Запорізькому обласному 

центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді слід відзначити 

такі як веб - семінари, творчі педагогічні майстерні, методичні фокусні групи, 

дистанційне навчання, система кураторства в області. 

В 2018 році у Львівському обласному центрі еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді  продовжувалось впровадження та опрацювання 

нових освітніх технологій та інтерактивних методів навчання в гуртках, в тому 

числі за допомогою комп’ютера та Всесвітньої мережі Інтернет. 

Практикувалось проведення навчальних тренінгів на природничу та екологічну 

тематику.  

Методист ЛОЦЕНТУМ, Дендюк Н. І. стала учасником авторської 

творчої майстерні, створеної з метою впровадження у роботу закладів освіти 

інноваційних технологій і методик, забезпечення умов для розвитку 

педагогічної творчості, розширення форм підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. Робота авторської творчої майстерні розрахована на 3 роки і 

створена на базі кабінету координації методичної діяльності КЗ ЛОР «Львівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». Учасники авторської 

творчої майстерні працюють над темою «Методичний путівник керівника 

гуртка сучасної школи та позашкілля». 

Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді  спільно з Учбово-методичним науково-інформаційним 

центром (м.Київ), Навчально-методичним центром освіти (м.Львів), при 



 

 

підтримці Iowa Resourse for International Servise  взяв участь у реалізації 

соціального молодіжного проекту «Голосую за відповідальне лідерство».   

У 2018 році педагоги Миколаївського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді активно впроваджували 

інформаційні, здоров'язберігаючі, інтерактивні технології, STEM-освіту. 

Впроваджувалися нестандартні заняття:  заняття зі зміненим способом 

організації  (захист ідей, заняття взаємоконтролю тощо); заняття пов’язані з 

фантазією (заняття-казка, заняття-театр тощо); заняття, що імітують певні види 

діяльності (заняття-екскурсії, заняття-експедиції тощо); заняття з ігровою 

змагальною основою (вікторини, КВК тощо); заняття з трансформацією 

стандартних способів організації (семінар, заняття-моделювання тощо); заняття 

– аналогії певних дій (заняття-суд, заняття-аукціон тощо); заняття-аналогії з 

відомими формами і методами діяльності (заняття-диспут, заняття-

дослідження, заняття-конференція). 

У Татарбунарському районному будинку дитячої та юнацької творчості 

Одеської області працюють об’єднання гуртків, які задовольняють потреби 

сучасності дітей різних вікових категорій та їх батьків. Найбільш популярне - 

об’єднання кулінарних гуртків «Смачна школа», яка працює для дітей всіх 

вікових категорій. В об’єднання входять гуртки двох напрямів: «Українська 

національна кухня» і «Екохарчування». Гурток «Українська національна кухня» 

відкриває для вихованців історію розвитку української кухні, діти вивчають 

технологію приготування простих і складних страв, готують обрядові страви. 

Відвідуючи гурток «Екохарчування» діти мають можливість навчитися 

правилам здорового харчування, розрізняти корисну і шкідливу їжу, 

дотримуватись режиму пиття та харчування, вживати їжу багату на вітаміни.  

В освітньому процесі Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді третій рік поспіль упроваджується 

науково-оздоровчий проект - обласна зимова наукова предметна школа. Мета 

проекту: поглиблене вивчення дітьми природничих дисциплін та їх професійна 

орієнтація на спеціальності, пов’язані із сільським господарством, медициною, 

педагогікою та охороною довкілля у поєднанні з повноцінним відпочинком і 

оздоровленням.  

Для створення системи екологічного виховання гуртківців 

педагогічними працівниками центру під час освітнього процесу активно 

використовують музейну педагогіку та  ігрові технології. 

Адміністрація та педагогічний колектив Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді  запроваджують новації в 

управлінську діяльність, в освітній менеджмент. З метою створення умов для 

надання дітям сільської місцевості рівних можливостей отримувати якісну 

позашкільну освіту,  обласним екоцентром відкрито філії: Шишацьку на базі 

Шишацької спеціалізованої школи імені В.І.Вернадського, філію у 

Полтавському районі на базі Терешківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, Кобеляцьку на базі Світлогірської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів. На сьогоднішній день вирішено питання про відкриття філії у смт. 

Решетилівка. Навчанням у філіях щороку охоплюється близько 600 дітей. 



 

 

У 2018 році у закладах позашкільної освіти Сумської області було 

продовжено реалізацію соціально-освітнього проекту «Голос крові: ми – 

Українці, методичних проектів «До вершини педагогічної творчості», 

«Інтерактивні технології в освіті для збалансованого розвитку». До участі в 

методичних проектах залучено 152 педагоги. 

З метою створення умов для рівного доступу дітей до якісної 

позашкільної освіти, популяризації сучасних форм роботи з дітьми, напрямів 

позашкільної освіти засобами просвітницької та соціально-педагогічної 

діяльності з 2018 року педагогами Сумського обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю було започатковано соціально-

освітній проект «Кожна дитина має право», у межах якого організовано роботу 

мобільних консультпунктів, проведено екскурсійно-краєзнавчі стартапи, селфі-

марафон «У кадрі – юні натуралісти!», мистецькі локації «Світ творчості», дні 

громадянської активності, день позашкільника Сумщини, тижні позашкільної 

освіти, ток-шоу «Успішні діти». 

Педагоги Тернопільського центру еколого-натуралістичної творчості 

протягом 2018 року провели 4 тренінги «З Україною в серці» та 6 тренінгів  

«Клімат змінюється – час діяти» для різних категорій педагогічних працівників 

закладів освіти Тернопільщини і ВО Бродівської РДА. Методичними 

працівниками обласного закладу було розроблено чотири великих 

довготривалих проекти: «Впровадження органічного землеробства в шкільне 

агробіологічне дослідництво»; «Біопаливні культури, їх біологія та особливості 

вирощування»; «Національно-патріотичне виховання школярів засобами 

еколого-натуралістичної творчості»; «Екологічна освіта та виховання для дітей 

з особливими потребами». 

Педагогами комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради  в рамках дослідно-

експериментальної роботи (відповідно до наказу МОН України від 13.05.2014 

№ 581 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі 

комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради за темою «Екологізація дослідницької 

діяльності учнівської молоді у взаємодії позашкільного навчального закладу із 

об’єктами природно-заповідного фонду») запроваджено нові форми роботи під 

час щорічної обласної наукової експедиції «Дослідження біорізноманіття 

Біосферного заповідника Асканія-Нова ім. Ф. Е. Фальц-Фейна». Робота 

проводилася як на території біосферного заповідника, так і в екосистемах 

напруженого антропогенного впливу. В програмі експедиції визначена 

змістовна екологічна лінія: природне степове ядро – буферні зони заповідної 

території – екосистеми з інтенсивним антропогенним впливом. Дослідницька 

робота проводилася в основному на аутекологічному рівні, але з елементами 

дем- та синекології. 

Творчою групою педагогів Хмельницького обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді  і науковців експериментального 

майданчика Національної академії педагогічних наук України було реалізовано 

4 науково-освітніх проекти: «Позашкільна освіта – науково-методичне 



 

 

забезпечення екологічної освіти та морально-духовного виховання дітей, 

учнівської і студентської молоді»; «Формування творчої і 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».  

В 2018 році в Чернівецькому обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді створено консалтингову службу з надання 

методичних та психолого-педагогічних консультацій учням, педагогам, 

батькам, до якої залучені психолог, методисти, завідувачі відділами, 

адміністрація закладу. В закладі започатковано такі форми роботи: педагогічна 

та методична гутірки. 

Педагогічний колектив комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» протягом січня 2017 року – травня 2018 року 

апробовував розроблену модель формування культуростворювальної позиції 

вихованців закладу позашкільної освіти, експериментально досліджував 

організаційно-педагогічні умови підвищення ефективності формування заданої 

якості (відповідно до наказу МОН України від 11.08.2014 № 923 «Про 

проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» упродовж 2014-2018 років за 

темою «Формування культуростворювальної позиції у вихованців 

позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму»). 

Одним зі шляхів підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу в закладах освіти є творчий пошук резервів і можливостей 

педагогічних досягнень або педагогічної інноватики на основі своєчасного і 

планомірного розповсюдження перспективного педагогічного досвіду. 

Вивчення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду в закладах 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму  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.  

Методичні служби закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму в 2018 році проводили  наполегливу роботу з 

вивчення передового педагогічного досвіду кращих освітян-натуралістів, яке 

здійснювалося через: опрацювання методичних документів на сайтах 

Національного, обласних еколого-натуралістичних центрів, Інституту 

модернізації змісту освіти; опрацювання методичних матеріалів з обласних та 

районних семінарів для директорів, методистів та керівників гуртків; 

відвідування відкритих занять та масових заходів; участь у семінарах, 

конференціях, тренінгах; обмін методичною літературою для керівників гуртків 

та вчителів. 

В закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму 

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, статей у газетах і журналах, видання брошур, монографій, збірників 

матеріалів конференцій і семінарів; наочно-демонстраційна популяризація 

передового педагогічного досвіду — організація виставок, спеціальні стенди 

при методкабінеті та ін. Однією з розповсюдженою формою методичної роботи 

щодо втілення у практику перспективного педагогічного досвіду є тиждень 

педагогічної майстерності.  

 

ІV. Популяризація еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти у засобах масової інформації, у соціальних 
мережах; робота сайту. 

 
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, публікація статей. 

Протягом 2018 року педагогічним колективом було підготовлено: 

- статей в місцеві газети – 28; 

- статей у фахові журнали «Рідна школа», «Паросток», «Рідна 

природа», «Позашкілля» – 4; 

- телепередач для державного телебачення ВІТА, «Вінниччина» та 

постійної рубрики у Вінницькому державного телебаченні «Дивосвіт природи» 

– 24; 

- виступів по радіо – 16.  

Волинським обласним еколого-натуралістичним центром у 2018 році 

було підготовлено: телепередачу «Земля-наш спільний дім»; репортажі: 

«Щедрість рідної землі», «Барвистий світ домашніх улюбленців», «Новорічний 

подарунок», «Мистецтво аквадизайну». 

Протягом року методисти Центру підготували 5 статей, надрукованих у 

науково-методичному журналі «Педагогічний пошук» та увійшли до збірників 

під час проведення Всеукраїнських, обласних методичних заходів. 

Районні позашкільні заклади еколого-натуралістичного спрямування 

Волинської області тісно співпрацюють з районними газетами: «Вісті 

Ковельщини», «Сільські новини», «Шацький край», «Наше місто», «Волинь».  
Робота еколого-натуралістичного відділу Нововолинського центру 

дитячої та юнацької творчості учнівської молоді презентувалась на 

телеканалах «Нововолинськ», «Аверс». Вихованці Шацького Будинку дитячої 

та юнацької творчості випускають газету БДЮТ «Сторінками позашкілля», де 

висвітлюють екологічну діяльність гуртків поряд з іншими напрямами. 



 

 

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. Робота КЗО «ОЕНЦДУМ» в галузі позашкільної екологічної 

освіти і виховання періодично висвітлюється на регіональних каналах 

телебачення. 

Найважливішу інформаційно-аналітичну функцію виконує створений 

КЗО «ОЕНЦДУМ» сайт dneprunnat@ukr.net, який на сьогодні є єдиним 

обласним освітнім сайтом, де висвітлюється вся інформація про стан 

позашкільної екологічної освіти в закладах освіти області.  

КЗО «ОЕНЦДУМ» налагоджена тісна співпраця з прес-центром 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації, який розміщує на сайті 

ДОН всю інформаційно-аналітичну інформацію за еколого-натуралістичним 

напрямом позашкільної діяльності, з якою мають змогу ознайомитись 

керівники управлінь і відділів освіти, ОТГ області. 

Колективи рай/міськ СЮН/ЕНЦ Дніпропетровської області активно 

співпрацюють на місцях 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, 

презентації результативності дослідницької діяльності за завданнями вчених. 

В 2018 році інформація про організацію та проведення масових заходів 

еколого-натуралістичного напряму, участь педагогів комунального закладу 

позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради в різноманітних науково-практичних семінарах 

та конференція розміщувалася на сайтах: 

- управління освіти і науки Житомирської обласної державної 

адміністрації: http://osvita.zt.gov.ua/ 

- Житомирської обласної ради: https://zt.gov.ua/ 

- Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова: 

www.zvir.zt.ua 

- Житомирського національного агроекологічного університету: 

http://znau.edu.ua/ 

Постійно оновлюється інформація про події Обласного еколого-

натуралістичного центру на власному освітньому сайті КЗПО ОЕНЦ ЖОР: 

http://centum.zt.ua/ 

З метою популяризації еколого-натуралістичного напряму позашкільної 

освіти Житомирська станція юних натуралістів співпрацює з районною газетою 

«Приміське життя». 

З метою підвищення іміджу позашкільного закладу, популяризації своєї 

діяльності в Центрі позашкільної освіти м. Коростеня функціонує сайт «Країна 

позашкілля» (www.korsyut.inf.ua), який висвітлює життя закладу. Масові 

заходи, науково-методична робота Центру постійно презентується на місцевому 

телебаченні «Коростень Медіа». Активно співпрацює ЦПО з місцевими 

dneprunnat@ukr.net
http://osvita.zt.gov.ua/
https://zt.gov.ua/
http://www.zvir.zt.ua/
http://znau.edu.ua/
http://centum.zt.ua/
www.korsyut.inf.ua


 

 

друкованими виданнями: газетами «Іскорость», «Вечірній Коростень», 

«Древлянський край». 

У засобах масової інформації протягом року висвітлювалась діяльність 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. Так, у програмі «Дивосвіт» регіонального каналу «Тиса-1» з вересня по 

березень включно виходили програми, присвячені природоохоронній тематиці, 

які готували гуртківці дитячої екологічної відеостудії «Дивосвіт», що діє на базі 

ЗОЕНЦ. Всього вийшло в ефір 14 телепрограм. 

В YouTube з квітня по травень було виставлено 5 відеорепортажів, у 

виготовленні яких активну участь брали гуртківці відео студії, а їх керівником 

були зафільмовані масово-виховні заходи, присвячені 100-річчю позашкільної 

освіти, які проходили у місті Луцьк Волинської області.  

Також, інформаційно-методичний відділ постійно інформував 

громадськість про діяльність Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру на своєму сайті та сайтах департаменту освіти і науки 

Закарпатської ОДА, Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. Зокрема, виставлено 20 інформаційних матеріалів. 

Протягом звітного періоду матеріали про діяльність Закарпатського 

обласного центру друкувалися в «Інформаційному бюлетні НЕНЦ». Зокрема: 

«День Землі», «День зустрічі птахів» (№ 4, квітень 2018), «День матері 

відзначили в ЗОЕНЦ», конгрес-тур «Педагогам і юннатам про Карпати», 

«Золотий нарцис заяскравів на Закарпатті» (№ 5, травень 2018). 

Адміністрацією та методичною службою з метою популяризації 

діяльності Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді у 2018 році підготовлені статті: «Деякі аспекти 

національно-патріотичного та духовного виховання учнівської молоді на 

засадах традицій екології особистості і середовища Запорізького козацтва» 

(Ярмощук М.А.); «Оцінка декоративності гібіскусу сирійського в умовах 

Запорізької області» (Авраменко Н.В.); «Розвиток пізнавальних інтересів 

засобами еколого-натуралістичного освітньо-виховного простору»     (Інденко 

Т.В.). 

Педагоги Токмацького центру дитячої творчості тісно співпрацюють з 

міськими ЗМІ «Наше місто Токмак», «Таврія», «Вісті Токмаччини». За 2018 рік 

підготували 4 публікації про позашкільне життя в ЦДЮТ. Працює сайт ЦДЮТ 

(tokmakcentrtvor.ucoz.ua).  

Педагоги Бердянського БДЮТ «Центр розвитку дітей та молоді» 

інформацію про діяльність гуртків висвітлюють на сайті закладу: 

bdutbvo.wixsite.com/bdut–berd та у засобах масової інформації підготовлено: 

інтерв’ю на телеканалі ТВ-5 «Несподівані явища природи», стаття у газеті 

«Бердянські відомості» «Про рекомендації підгодовування птахів у зимовий 

період», репортаж на каналі ТВ – Бердянськ; ТРК – ЮГ про проведення 

міського заходу «День зустрічі птахів». 

Мелітопольський ЦЕНТУМ (ЦПО) постійно висвітлює заходи з 

популяризації еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти на сайті 

закладу: http://centummelitopol.ucoz.ua та засобах масової інформації. 
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Інформація про роботу Івано-Франківського обласного еколого-

натуралістичного центру висвітлюється в засобах масової інформації: 

Фейсбуці, ресурсах Інтернету, а також в пресі, по радіо, телебаченню. 

Періодично друкуються статті в газетах та журналах, що видаються в області, 

зокрема, в «Освітянському слові». Протягом 2018 року працівниками обласного 

центру були написані та надруковані статті: «Учнівська ялинка в Дем’яновому 

Лазі», «Акція пам’яті», «З турботою про довкілля», «В ім’я Героїв України», 

«Найкращі у роботі на земельних ділянках», «Земля – наш спільний дім». 

Сайт ОЕНЦУМ (www.oencum.if.ua) постійно поповнюється матеріалами 

по віртуальних екскурсіях, звітами-презентаціями, буклетами та іншою 

інформацією. 

Робота комунального закладу Київської обласної ради «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини» постійно висвітлюється на радіо- та 

телеканалах регіонального та всеукраїнського значення, шпальтах місцевих 

газет «День», «Трибуна», «Боярка-інформ», «Перемога». Усі здобутки 

вихованців позашкільних навчальних закладів та їх педагогів висвітлюються на 

сайтах: Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(https://nenc.gov.ua/) КЗ КОР «Центр творчості дітей та 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. 
Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти Кіровоградської 

області ефективно співпрацюють із засобами масової інформації, які є в 

наявності в регіоні. Всі події, які відбувались в закладах області протягом 2018 

року висвітлювались на шпальтах районних та обласних газет: «Народне 

слово», «Кіровоградська правда», «Освітянське слово», «Екологічний вісник 

Кіровоградщини», «Слово і час», «Сільський вісник», науково-методичному 

щоквартальному журналі «Педагогічний вісник». 

Діяльність комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» та районних закладів 

позашкільної освіти області широко висвітлювалась на власних сайтах та 

сайтах управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 

облдержадміністрації, Кіровоградського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, сторінках соціальної мережі 

Facebook, на екранах місцевих ТРК. 

Адреса сайту комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»: //obl-cen.kr.sch.in.ua/, 

сторінка в соціальній мережі Facebook – www.facebook.com/ocentym. 

На сайті центру та Facebook систематично висвітлюються масово-

виховні заходи еколого-натуралістичного спрямування, участь юннатів у різних 

природоохоронних акціях, конкурсах, екологічних експедиціях, польових 

практиках, що проводить заклад, працює та постійно оновлюється фотогалерея 

різноманітних заходів, зльотів, виставок. 

www.oencum.if.ua
https://nenc.gov.ua/
www.kids-center.com.ua/)
www.kyiv-oblosvita.gov.ua
http://obl-cen.kr.sch.in.ua/
http://www.facebook.com/ocentym


 

 

Протягом звітного року педагогічні працівники ОЦЕНТУМ підготовили 

56 інформаційних матеріалів про події в закладі, 9 повідомлень педагогічних 

працівників були розміщені у періодичних виданнях та більше 110 повідомлень 

висвітлені на шпальтах районних та обласних газет. 

Сєверодонецький міський Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Луганської області проводить системну роботу щодо 

популяризації еколого-натуралістичної роботи на власному сайті: 

https://natekolog1955.wixsite.com/smcentum та на сторінці в Facebook: 

https://www.facebook.com/ 

Партнерами міського Центру є: мережа «Освіта в інтересах сталого 

розвитку» (http://ecoosvita.org.ua/pertners/inshi-partneri), Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді (https://nenc.gov.ua/), управління 

екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації 

http://www.eco-lugansk.gov.ua/ 

Так, за 2018 рік підготовлено та висвітлено відеосюжети: проект «City 

Flowers», «Фестиваль агіткоманд», «Екзотична флора у Сєвєродонецьку», День 

домашніх тварин. 

З метою ефективної популяризації діяльності комунального закладу 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» на сайті Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації 

«Освітній портал Львівщини» регулярно розміщується інформація про заходи, 

які відбуваються в Центрі, висвітлюються досягнення педпрацівників та їх 

вихованців. У звітному році в розділі «Заклади обласного підпорядкування» 

було опубліковано 39 дописів. Висвітлювалася робота ЛОЦЕНТУМ на 

телеканалі «Львів:UA» та обласному радіо. Користується популярністю 

сторінка закладу в соціальній мережі Facebook – «Екоцентр Лоцентум». Для 

дітей та педагогів області працює сайт locentum.lviv.ua, де можна ознайомитись 

з новинами життя Центру. 

Львівським міським дитячим еколого-натуралістичним центром 

відзнято декілька сюжетів про роботу закладу журналістами обласного 

телебачення, підготовлено 6 тематичних програм на обласному радіо. Про 

роботу закладу щомісяця друкуються матеріали в міських газетах «Ратуша», 

«Високий замок», «Експрес», «Львівська газета». Регулярно висвітлюється 

робота закладу у всеукраїнських виданнях «День», «Комсомольська правда в 

Україні». 

Для популяризації екологічних знань та ознайомлення широкого загалу з 

діяльністю юннатів Червоноградського ЦЕНТУМу, діє рубрика «Голос 

природи» на місцевій радіостанції «Новий Двір», на радіостанції 

Червоноградське «НЕО-радіо» прозвучали сім радіопередач на валеологічну та 

природоохоронну тематику. В міській газеті «Новини Прибужжя» опубліковано 

14 заміток на екологічну тему. 

Результати своєї роботи колектив Миколаївського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді постійно висвітлює на власному 

сайті, сторінці Facebook, електронній газеті Національного еколого-

натуралістичного центру, газеті «Рідне Прибужжя», «Освіта Миколаївщини». 

https://natekolog1955.wixsite.com/smcentum
https://www.facebook.com/
http://ecoosvita.org.ua/pertners/inshi-partneri
https://nenc.gov.ua/
http://www.eco-lugansk.gov.ua/
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Педколектив Центру ділиться власним досвідом та наробками під час виступів 

на обласному та міському телебаченні, сайтах: департаменту освіти і науки 

Миколаївської облдержадміністрації, Національного університету 

ім. Сухомлинського, бібліотеки ім. Кропивницького, Rupor.net.ua. 

За 2018 рік на публічній сторінці «Екологічний центр» здійснено 70 

публікацій. Середній охват публікацій 230 осіб. 

Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та 

виховання результати своєї діяльності з еколого-натуралістичного напряму 

висвітлює на порталі «Освіта Одещини» odessaedu.net, на сайті закладу 

http://odgymanosvitu.odessaedu.net та на сторінці у Fаcebook 

(https://www.facebook.com/Екологи-натуралісти-Одеського-обласного-

гуманітарного-центру-1832766340347343). Протягом року в газеті «Вечерняя 

Одесса» було надруковано 7 статей про роботу Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. Також висвітлювалась 

інформація на Одеському телебаченні: на обласному телебаченні, дитячої 

програми (3 передачі) та на телеканалі «Град» (3 передачі). 

Робота Балтського еколого-натуралістичного відділу комунального 

закладу «Центр дитячої творчості» постійно презентується на місцевих 

каналах телебачення ТРК «Балінформкомпанія», ТРК «Примор’я». Інформація 

про масові заходи висвітлюється також в міських газетах «Ваш Інтерес», 

«Народна трибуна». 

Екологічну роботу комунального закладу «Міський центр дитячої 

творчості» м. Білгород-Дністровського було висвітлено через соціальні мережі 

Facebook, у групі «Типичний Аккерман», міських газетах: «Торнадо», «Слово 

Приднестровья», «Аккерманский вісник», телевізійних каналах ТК «Бесарабія 

ТВ», «Южная волна». 

Вихованці гуртків та педагоги Березівського районного центру дитячої 

та юнацької творчості постійно висвітлюють свою роботу на сторінках 

районної газети «Степовий маяк». Протягом цього року опубліковано 14 статей 

про роботу гуртківців. 

Участь учнів Болградського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості у екологічних акціях, проектах та конференціях транслюється по 

місцевому телебаченню «Реал-ТВ», розміщуються на сайті http://bolgrad-

rcdut.at.ua/. 

Протягом року на сторінках міської газети «Кур’єр тижня», 

Ізмаїльському телебаченні, інформаційних порталах «Вечірній Ізмаїл», 

«Кур’єр» та «Бессарабія INFORM» систематично висвітлювалась навчально-

виховна та організаційно-масова робота Ізмаїльської стації юних натуралістів. 

Протягом року юннати неодноразова брали участь у зйомці дитячої програми 

«Планета фантазій». 

Одним із напрямів методичної служби Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та районних закладів 

позашкільної освіти області є популяризація діяльності закладу, вивчення, 

узагальнення та запровадження перспективного педагогічного досвіду. 

миколаїв
http://www.odessaedu.net/
http://odgymanosvitu.odessaedu.net/
https://www.facebook.com/Екологи-натуралісти-Одеського-обласного-гуманітарного-центру-1832766340347343
https://www.facebook.com/Екологи-натуралісти-Одеського-обласного-гуманітарного-центру-1832766340347343
http://bolgrad-rcdut.at.ua/
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Протягом 2018 року на сторінках обласних газет та журналів було 

надруковано 76 дописів та статей. Загалом педагогічними працівниками 

закладів позашкільної та загальної середньої освіти зроблено 354 виступів у 

ЗМІ: 

– педагогічними працівниками позашкільних навчальних закладів 

області – 107; 

– педагогічними працівниками ПОЕНЦУМ – 13. 

Розповіді працівників обласного еколого-натуралістичного центру про 

проведення обласних заходів, акцій демонструвалися у передачах місцевих 

телерадіокомпаній (ТРК «Лтава», студія «Місто», телебачення «Миргород»). 

Працівники центру виступали також на радіо «Ваша хвиля». 

Робота Центру систематично висвітлюється на сайтах закладу 

www.ekocentrpoltava.ucoz.com, Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді та в соціальній мережі Facebook. 

Районні філії закладу, районні та міські ЕНЦ, СЮН також тісно 

співпрацюють із засобами масової інформації: районними газетами 

(«Лубенщина», «Світлиця», «Наша районка», «Пирятинські вісті», 

«Пирятинська Правда», «Миргород – наш дім», «Зоря» та ін.), 

телерадіокомпаніями (ТРК «Лтава», студією «Місто», каналом 1+1 

телебаченням «Контакт», тощо). Відеоролики, що показують роботу закладів 

також транслюють в YouTube. 

З метою формування позитивного іміджу еколого-натуралістичної та 

дослідницької діяльності практикується активна співпраця комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради з засобами 

масової інформації для систематичних повідомлень про роботу закладу, 

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». 

Інформація про участь юннатів в обласних і Всеукраїнських заходах 

постійно розміщується на сайті управління освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації, сайті обласної ради, обласній газеті «Освіта 

Рівненщини» та на сайті закладу www.rivneosun.com.ua. 

Популяризація еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти в 

Дубровицькому районі здійснюється через газету «Дубровицький вісник», 

газету управління освіти, молоді та спорту Дубровицької райдержадміністрації 

«Освітянський вісник», сайтів управління освіти, молоді та спорту 

Дубровицької райдержадміністрації та Дубровицького центру позашкільної 

освіти. 

У Рівненському районі забезпечується висвітлення актуальних питань 

екологічного та національного виховання учнівської молоді в міськрайонному 

тижневику «Слово і час», КП «Міськрайонне радіомовлення «Радіо-Шанс» 

http://www.ekocentrpoltava.ucoz.com/


 

 

Рівненської районної ради, щомісячнику Рівненської районної дитячої спілки 

«Екіпаж» «Погляд». 

Діяльність екологічних гуртків закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти Сарненського району висвітлюється на шпальтах газети 

«Сарненські новини», в радіоефірі «Полісся», на сайтах закладів освіти та 

відділу освіти, молоді та спорту Сарненської райдержадміністрації, у 

соціальній мережі Facebook, на порталі «Освіта Сарненщини». Організований 

Green-Челендж «Моя мала Батьківщина» (фестиваль відеороликів з екологічної 

просвіти для школярів міста Сарни в соціальних мережах). 

Популяризація діяльності позашкільної освіти, здобутків вихованців, 

учнів, слухачів та перспективного досвіду педагогів комунального закладу 

Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю 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»; роботи сайтів закладів, 

спільнот у соціальній мережі Facebook, Google+, Twitter, Instagram, сторінки на 

Сумському порталі молодих та активних людей Sumylive.com. 

У 2018 році продовжувалася співпраця з засобами масової інформації. 

Матеріали щодо масової екологічної та природоохоронної діяльності юннатів 

було надруковано в місцевих газетах, підготовлено виступи на радіо, сюжети 

для телекомпанії UA:SUMY, телеканалів «1+1», АТV, «Кон-Такт», «Телеком – 

Сервіс», «Путивль TV». Загалом за звітній період було підготовлено: 10 

виступів на радіо, 51 публікація у регіональних періодичних виданнях, 5 статей 

у центральних фахових періодичних виданнях, 12 телепередач. 

У 2018 році на сайт ОЦПО та РТМ (http://www.ocpo.sumy.ua/) було 

підготовлено 16 матеріалів інформаційно-ресурсного центру за напрямами 

«Програмне забезпечення», «Науково-методичні матеріали», «Методико-

педагогічні заходи», «Перспективний досвід». Систематично оновлювалася 

інформація у розділах сайту Центру «Анонси», «Новини», «Організаційно-

координаційна робота», «Робота за напрямами позашкільної освіти», 

«Позашкільний олімп Сумщини», «Заклади позашкільної освіти області», 

«Психологічна служба», «Бібліотека». 

Популяризація діяльності закладів позашкільної освіти Сумської області 

здійснюється шляхом висвітлення їх роботи на власних сайтах та сторінках 

Facebook. 

Особлива увага в Тернопільському обласному центрі еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді приділяється створенню 

мережі інформаційно-комунікаційного обслуговування. ТОЦЕНТУМ має сайт, 

який дає можливість отримувати інформацію про роботу закладу 

http://ecocentr.edukit.te.ua/. 

Задля популяризації роботи Тернопільського обласного центру у 

соціальній мережі Facebook створено сторінку Центру 

http://www.ocpo.sumy.ua/
http://ecocentr.edukit.te.ua/


 

 

https://www.facebook.com/. Також в Центрі створюються медіатеки сучасних 

навчально-методичних матеріалів, для отримання інформації про нові напрямки 

розвитку еколого-натуралістичної роботи, в тому числі і через мережу Internet. 

Протягом 2018 року працівники обласного еколого-натуралістичного 

центру мали можливість виступити на всеукраїнському радіо – 4 рази; 

обласному радіо – 16; всеукраїнському телебаченні – 2; обласному телебаченні 

– 22; інтернет-виданнях – 13; всеукраїнській пресі (газети) – 2; обласних газетах 

– 4. 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. 

Харківська область. На персональному сайті Покотилівської станції 

юних натуралістів Харківської районної ради (http://pok-sun.blogspot.com/), 

висвітлюється та систематично оновлюється інформація про життя станції 

юннатів, досягнення гуртківців, педагогів та інші новини. Створена сторінка в 

соціальній мережі Instagram (pok_sun). 

Діяльність Балаклійської станції юних натуралістів Балаклійської 

районної ради освітлена на сайті http://balakliya-sun.edu.kh.ua/ 

З метою інформування широкого загалу громадськості про роботу 

комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради протягом навчального року було 

створено 12 сюжетів які були висвітлені у новинах ТРК Скіфія та ВТВ. 

Систематично педагоги та вихованці Центру брали участь у прямих ефірах 

ранкової телепередачі «Починайте ранок з нами», де ділились з телеглядачами 

досвідом щодо утримання тварин, розведення квітів, аспектів охорони природи. 

Впродовж року на сайті Центру розміщено більше 80 повідомлень про 

події в галузі еколого-натуралістичної освіти в області, близько 700 фотографій. 

Створено 2 нових розділи, розміщено 37 документів, що стосуються еколого-

натуралістичної освіти в області, 2 програми з позашкільної освіти, затверджені 

Департаментом освіти, науки та молоді Херсонської обласної 

держадміністрації, методичні матеріали, конспекти занять гуртків. 

Постійно надавала інформаційний матеріал на шпальта електронної 

газети «Нова Каховка онлайн» Новокаховська міськСЮН. За звітний період 

опубліковано 9 статей. В електронну газету НЕНЦ надіслано 3 статті. 

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, Хмельницького обласного управління лісового 

господарства, електронному віснику Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, газеті «Майбуття», «Подільські вісті». 

Протягом 2018 року на сайті Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді було розміщено 5 статей, на сайті Хмельницької 

https://www.facebook.com/
http://pok-sun.blogspot.com/)
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обласної ради – 12, сайті Хмельницької обласної державної адміністрації – 17, 

на сайті Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА – 14, електронному 

віснику Хмельницького ОІППО – 28. 

Робота Славутського ДЮЦТЕР постійно презентується на 

регіональному каналі телебачення «Контакт-Славута». Крім того, друкуються 

статті на шпальтах місцевих друкованих видань «Вісті громади», «Пульс». 

Дунаєвецька СЮН активно співпрацює з газетою «Дунаєвецький 

вісник», на сторінках якої висвітлює свої досягнення та роботу. Відео 

поширюються через власний канал на youtube, на сайті якого розміщені: 

мультимедійна презентація «Маліївці»; відеофільми «Птахи», «Мальовнича 

природа Дунаєвеччини»; короткоментражні фільми: «Весела наука», 

«Справедливість», «Збережемо планету», «Beware Car» (роботи вихованців 

гуртка «Хімія on-line»), «Вибір завжди за тобою!» (робота вихованців гуртка 

«Екожурналісти»). 

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». 

Робота закладу висвітлюється в обласних газетах «Черкаський край», «Місто», 

«Молодь Черкащини». Протягом року надавалась інформація у всеукраїнські 

видання: газету «Освіта України», журнал «Юний натураліст», «Обдарована 

дитина». 

Обласною телерадіокомпанією «Рось» висвітлена робота оздоровчого 

табору для обдарованої молоді «Еврика» та оздоровчого табору для переможців 

обласних, всеукраїнських вихованців Центру «Мальва». 

Вся організаційно-масова, методична робота Центру щотижня 

висвітлюється на сайті Департаменту освіти і науки Черкаської 

облдержадміністрації. 

Протягом 2018 року комунальний заклад «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» в рамках 

еколого-натуралістичної позашкільної освіти та виховання, працював над 

удосконаленням навчально-виховного процесу, запроваджував сучасні 

інноваційні технології та засоби навчання. Педагогами закладу опубліковано 28 

статей в місцевих газетах «Учнівський вісник», «Освіта Буковини», 

присвячених вирішенню місцевих екологічних проблем та ролі юннатівського 

активу в проведенні практичної природоохоронної роботи. 

Окрім цього заходи Центру періодично висвітлюються на наступних 

каналах місцевого телебачення: «5 канал», ТРК «Чернівці», на місцевому радіо. 

З метою більш повного висвітлення подій, що проводяться в закладі та 

організовуються колективом у всесвітній мережі Facebook вже три роки працює 

однойменна спільнота закладу, яка налічує майже 300 учасників. Завдяки цьому 

із діяльністю Центру можуть ознайомлюватись колеги-освітяни із Литви, 

Латвії, Естонії, Чехії, Ізраілю та США (в рамках співпраці з партнерськими 

закладами та педагогами). Для більш інтерактивного та швидкого надання 

консультацій та порад, на інформаційному сайті закладу відкрито дистанційно-



 

 

консультаційний пункт. 

Педагогами Чернівецького міського ЦЕНТУМ наприкінці року створено 

власний YouTube-канал закладу https://www.youtube.com/ 

channel/UCzMk4IarKRbIFWwkLeqVtbA/. На цьому каналі можна побачити 

відео із науковими роботами гуртківців, а також відео-матеріали із різних 

ресурсів, в яких висвітлено роботу закладу, педагогів тощо. 

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». 

З метою підвищення рівня національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді у комунальному закладі «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» започатковано видання газети «Голос патріота». 
Досвід роботи педагогів закладу з питань еколого-натуралістичної, 

природоохоронної, дослідницької роботи висвітлювався на сторінках 

інформаційного бюлетеня Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, сайтів ОБЛСЮН, Управління освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністрації. Зокрема, на сайти підготовлено та подано 70 

інформаційно-методичних матеріалів (анонси, листи, накази, звіти про 

проведення заходів тощо). 

 
V. Видавнича діяльність. 
 
Видавнича діяльність – одна із вагомих форм поширення 

перспективного досвіду, новаторства, творчого пошуку, пропаганди еколого-

натуралістичної освіти, яку реалізують методичні служби закладів 

позашкільної освіти 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. Також 

стимулом для розширення видавництва методичної літератури серед 

профільних закладів позашкільної освіти вже традиційно є участь у 

Всеукраїнських позашкільних педагогічних читаннях-виставці видавничої 

продукції з питань еколого-натуралістичної освіти, яка щорічно проводиться 

Національним еколого-натуралістичним центром. 

В 2018 році найбільшу кількість друкованої продукції було видано в 

Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій, 

Чернівецькій, Чернігівській областях. 

https://www.youtube.com/%20channel/UCzMk4IarKRbIFWwkLeqVtbA/
https://www.youtube.com/%20channel/UCzMk4IarKRbIFWwkLeqVtbA/


 

 

Протягом 2018 року 16 методичних матеріалів педагогічних працівників 

Вінницької обласної станції юних натуралістів взяли участі у конкурсі 

«Золота когорта позашкільників» та у Міжнародній виставці «Сучасні 

навчальні заклади – 2018». 

Протягом року підготовлено та видано: методичні рекомендації (21), 

методичні розробки (28), методичні збірки (17), пам’ятки (5), положення (12), 

проекти (12), робочі зошити (2), посібники (2), методичні бюлетені (4). 

Протягом 2018 року підготовлено: статей в обласну пресу – 26; статей у 

фахові журнали – 4; статей до Всеукраїнських збірників – 12. 

Важливим фактором популяризації діяльності Волинського обласного 

еколого-натуралістичного центру та його осередків є видавнича діяльність. 

Масовим тиражем видаються методичні розробки, які є актуальними та 

особливо затребуваними педагогами закладів освіти. Спільно із еколого-

натуралістичними осередками області були видані збірники: 

-  «Інформаційні технології у гуртковій роботі» (Пшибельський 

В.В.); 

- «Психологічні ігри та вправи для маленьких і дорослих» (Гринь Ю.В); 
- «Адміністрація ЗПО і педагогічний колектив: співпрацюємо 

ефективно» (Бобчук В.Т., Майсак Н.С.); 

-  електронний збірник тез доповідей обласної науково-практичної 

конференції «Екологія-ХХІ століття. Проблеми та перспективи» 

(Сподарик С.О.). 

Масовим тиражем (більше 100 примірників) видали буклети: 

«Волинський обласний еколого-натуралістичний центр ‒ напрямки діяльності» 

та «Дідух ‒ сакральний символ українського Різдва». 

Декілька років тому колективом комунального закладу освіти 

«Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді» було прийнято рішення про започаткування видання серії 

навчально-методичних посібників «Еколого-натуралістичний вісник 

Придніпров’я», яка б стала у нагоді педагогам різних освітніх ланок при 

проведенні гурткових занять, уроків, екскурсій, походів, експедицій, організації 

дослідницької та пошукової діяльності з дітьми різних вікових категорій. На 

сьогодні видано вже 32 випуски цієї серії. 

За останній рік на допомогу педагогічним працівникам закладів освіти 

області було видано 5 випусків: № 28 «Джерела народної творчості. Писанки 

Нижньої Наддніпрянщини»; № 29 «Рідкісні твердокрилі надродини Caraboidea 

(Coleoptera, Adephaga) Дніпропетровської області»; № 30 «Робочий зошит 

юного зоолога (біологічна індикація чтану навколишнього середовища з 

використанням безхребетних тварин: методи польових досліджень)»; № 31 

«Робочий зошит юного ботаніка та еколога»; № 32 «Школа юних ветеринарів». 

За кошти КЗО «ОЕНЦДУМ» у 2018 році був виданий довідник 

«Природно-заповідний фонд Дніпропетровської області» (автор Манюк В.В., 

кандидат біологічних наук, доцент), в якому містяться світлини та інформація 

про всі природно-заповідні об’єкти, що складають сучасну мережу ПЗФ 

області. 



 

 

В 2018 році КЗО «ОЕНЦДУМ» за сприяння науковців, працівників ЗПО 

області вийшов з друку плакат «Природний заповідник «Дніпровсько-

Орільський». 

Всі видання Дніпропетровського обласного центру, видані впродовж 

2018 року, були надіслані для участі у Всеукраїнській виставці видавничої 

продукції з позашкільної освіти – 2018. 

У КПНЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Дніпровської районної ради налагоджено випуск методичного збірника «Вісник 

натураліста». На сьогодні колективом видано вже 28 випусків цього видання. 

Двічі на рік випускається стінна газета «Юннатівський вісник», де 

відображаються цікаві справи юннатів та результати участі в масових заходах. 

У звітному році Нікопольським ЕНЦ була продовжена робота по 

популяризації екологічних знань серед учнів та населення міста через видання 

циклу плакатів «Природа Нікопольщини». На 2018 році видані наступні 

плакати серії «Природа Нікопольщини»: «Річка Солона», «Річка Мала 

Кам'янка», «Червоногригорівські плавні», «Олексіївська затока», «Річка 

Кам’янка», «Каменувата балка». Плакати рекомендовані як навчальні 

посібники для вчителів біології та вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Видані за кошти бюджетних асигнувань екологічного фонду Нікопольської 

міської ради. 

У звітному році був підготовлений макет книги-фотоальбому «Природні 

ландшафти Нікопольщини» та зданий до друку. У ньому сконцентровані усі 

матеріали, які відображають біологічну різноманітність рослинного та 

тваринного світу балок, річок та заток Нікопольського краю, проблеми екології 

природних ландшафтів. 

З метою забезпечення інформаційно-методичного супроводу роботи 

навчально-виховних закладів області з еколого-натуралістичного спрямування 

педагогічним колективом комунального закладу позашкільної освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 

запроваджено видання інформаційно-методичних матеріалів «Екологічні 

орієнтири». Так, у 2018 році видано такі посібники: «Зимуючі птахи» (Члек 

О.О., Шубович Л.А.); «Досвід тренерів з національно-патріотичного 

виховання» (Стадник О.О.). 

За 2018 рік на допомогу педагогічним працівникам гуртків еколого-

натуралістичного спрямування методичною службою Центру позашкільної 

освіти м. Коростеня було розроблено методичні рекомендації з «Впровадження 

новітніх технологій в навчально-виховний процес гуртків еколого-

натуралістичного напрямку», «Організація пошуково-дослідницької роботи в 

позашкільних навчальних закладах», «Роль юннатівського активу в 

природоохоронній діяльності рідного краю», «Методичні рекомендації ведення 

фенологічних спостережень за живою та неживою природою», «Правила 

оформлення дослідницьких робіт з еколого-натуралістичного спрямування», 

«Екологічний тренінг – як ефективний компонент формування екологічної 

компетентності особистості» тощо. Всі розробки представлені на педагогічній 

виставці закладу разом з конкурсними роботами гуртківців. 



 

 

Протягом освітнього року в Закарпатському обласному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді випущено методичні розробки: 

«Бережімо Великодні традиції», «Дзвони Чорнобиля», «Я громадянин України 

– європейської країни», «Національно-патріотичне виховання засобами 

еколого-натуралістичної творчості», «З Україною в серці» (методист Кремінь 

О.І.); «Особливості зимового харчування. Як бути здоровим взимку?», «Барви 

рідної землі», «22 квітня – Міжнародний День Землі», «30 листопада – 

Всесвітній День домашніх тварин», «Міжнародний день рослин» (методист 

Токарєва О.І.) окремі інформаційні матеріали про ЗОЕНЦ, виїзні форми роботи, 

польові практики, екологічні табори, експедиції, що увійшли до енциклопедії 

позашкільної освіти. (Геревич О.В.) 

Відповідно до теми методичних днів Хустською райСЮН випущено 

рекомендації: «Розвиток інтересу до професійної діяльності через навчання у 

гуртках «Юні фермери» (Курятник Л.М.), «Профорієнтаційна робота з учнями в 

шкільних лісництвах» (Гобан Г.В.), «Національно-патріотичне виховання учнів 

на заняттях гуртків «Флористика» (Вахріна В.О.), «Організація та проведення 

масових природоохоронних заходів в гуртках СЮН» (Волошин Р.Ю.), 

«Використання екологічних ігор на заняттях гуртків молодшого віку» (Продан 

І.В.). 

Протягом навчального року педагогічні працівники Тячівського 

райЕНЦ розробили та видали: літопис проведення природоохоронної акції 

«День юного натураліста» (Малешко Е.Й); збірник «Дитячо-юнацька еколого-

патріотична гра «Паросток» (авторська група: Поп Л.М., Маджара В.В., 

Малешко М.С., Копинець О.В., Декет О.Д., Мадар Н.І., Ферима А.І., Горничар 

Я.І.); навчальні програми «Природа крізь призму англійської мови» (Мошкіна 

Т.Ф.), «Юні валеологи» (Поп Л.М.); брошури: «Щоденник спостережень» 

(Сасин О.В.), «Організація експериментально-дослідницької роботи з учнями 

молодшого шкільного віку» (Бердар Н.В.), «Екологічне виховання дітей 

молодшого шкільного віку в гуртку «Основи екологічних знань» (Ковач С.М.), 

«Традиції святкування Великодня в селі на Тячівщині» (Сасин О.В.), 

«Розвиток творчих здібностей учнів в гуртках» (Копинець О.В.), «Художнє 

конструювання штучних квітів на заняттях гуртка» (Кирита М.В.), «Зимуючі 

птахи у прислів’ях та приказках» (Мошкіна Т.Ф.), «Акваріум. Акваріумні 

рибки» (Копинець О.В.), «Професійна орієнтація учнів під час занять гуртка 

«Юні лісівники» (Ферима А.І.), «Виховання естетичних смаків гуртківців на 

заняттях гуртка декоративно-ужиткового мистецтва» (Мадар Н.І.). 

У 2018 році педагогами Запорізького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді видано збірки: «Бібліотечка 

позашкільника», випуск № 5 (збірник авторських програм гуртків еколого-

натуралістичної творчості); «Методична скринька» (досвід еколого-

натуралістичної творчості педагогів області); «Гра як засіб активізації 

пізнавальної діяльності вихованців позашкільного закладу еколого-

натуралістичного профілю»; «Поради юному науковцю»; «Методичні 

рекомендації по створенню Музеїв Хліба та куточків бережливого ставлення до 

нього в закладах загальної середньої та позашкільної освіти»; «Біоіндикація 



 

 

забруднення атмосферного повітря за допомогою лишайників та пов’язаних з 

ними безхребетних». 

У 2018 році колективом Мелітопольського ЦЕНТУМ (ЦПО) було 

підготовлено та видано: збірку «Квіти – символи народів світу» та два 

інформаційно-рекламні банери. 

В Івано-Франківському обласному еколого-натуралістичному центрі 

учнівської молоді протягом звітного року випущено ряд методичних буклетів, 

серед яких: методичні рекомендації «На допомогу керівникам гуртків», 

«Дивовижна теплиця», «Юний бджоляр», «Спостерігаємо та досліджуємо в 

кутку живої природи», «Тематика та методика дослідницької роботи в 

учнівських лісництвах», «Добірка вправ та вікторин для вихованців гуртків». В 

наступному році планується продовжити випуск Методичного вісника та 

удосконалити роботу з медіа простором. 

Протягом 2018 року було поповнено багатофункціональну медіатеку 

комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» матеріалами з досвіду роботи педагогів-позашкільників. 

Педагогами Київщини було підготовлено та видано: розважально-пізнавальний 

журнал «Прудкий пензлик» (ДЕНЦ «Камелія»); навчальну програму «Студія 

пісочної анімації «Карамель-Ка» (Сокольвак А.В. ДЕНЦ «Камелія»); збірники 

«Світ цікавого дозвілля» (Глущенко О.І. ЦЕНТ Біла Церква) та «Екологічний 

ерудиціон» (Глущенко О.І. ЦЕНТ Біла Церква); навчально-методичний комплект 

«Природа рідного краю» та практико-орієнтований проект «Чиста планета – наш 

подарунок нащадкам» (Глущенко О.І., Мазун Ю.М. ЦЕНТ Біла Церква); 

методичні розробки: «Інтерактивні технології навчання в гуртках еколого-

натуралістичного напряму», «Реалізація діяльнісного підходу в гуртках еколого-

натуралістичного напряму» та «STEM-освіта» (Черниш Н.А., Мазун Ю.М. ЦЕНТ 

Біла Церква); «Досвід роботи з вихованцями закладу позашкільної освіти з 

розвитку емоційного інтелекту на засадах людино центрованого 

терапевтичного підходу».//Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний 

пошук – 2018»//Збірник статей та доповідей, Київ: «НЕНЦ», 2018. – С.185-188. 

(Малишева Т.В. Києво-святошинський РЦЕНТУМ). 

З метою підвищення якості позашкільної освіти, поліпшення її науково-

методичного забезпечення, розвитку творчого потенціалу, поширення 

передового педагогічного досвіду у 2018 році методичними працівниками 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» були видані збірки: 

- «Свій голос віддаю на захист природи» (Масина О.М., Довга Л.І.). в 

якій розміщені роботи переможців обласного конкурсу «Свій голос віддаю на 

захист природи», що проводився з метою формування екологічної культури 

особистості, її підготовки до цілісного сприйняття сучасних екологічних 

проблем, свідомого розуміння процесів, що відбуваються в результаті людської 

діяльності, за двома номінаціями: малюнок та літературний твір. 

- «Проект організації геологічної пам’ятки природи урочище 

«Червоний Камінь» (Стеблина О.О., Федоров В.М.). У збірці розкривається 

організація та методика проведення геологічних польових досліджень. 



 

 

- «Екологічне виховання особистості в умовах закладу позашкільної 

освіти» (Химчак Г.Т.)., до якої ввійшли статті педагогічних працівників 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» щодо формування в учнівської 

молоді практичних вмінь і навичок розв’язання екологічних проблем, 

раціонального природокористування, формування патріотичних та морально-

правових якостей у спілкуванні з природою. 

- «Учнівські лісництва Кіровоградщини» (Химчак Г.Т., Кротенко 

О.М.). В збірці подані матеріали про учнівські лісництва Кіровоградської 

області та методичні рекомендації щодо організації роботи в шкільних 

лісництвах. 

- «Робочий щоденник Х обласного зльоту учнівських лісництв «Юні 

господарі землі» (Лоцман Т.В., Кротенко О.М.). У виданні розкривається 

організація дослідницької діяльності учнів в учнівських лісництвах. Увага 

акцентується на організації та проведенні комплексної польової практики з 

питань лісознавства, екології та біології. 

Необхідно зазначити, що в 2018 році педагогічними працівниками 

ОЦЕНТУМ були надруковані тези статей: «Новації в позашкіллі 

Кіровоградщини» (Поркуян О.В.) в збірнику статей «Новації в позашкільній 

освіті» (м. Суми); «Національно-патріотичне виховання в системі виховної 

роботи комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» (Поркуян О.В.,          Танасійчук 

Л.А.) в збірнику статей учасників Всеукраїнського семінару директорів 

обласних позашкільних еколого-натуралістичних закладів освіти «Світ 

творчості -2018» (м. Вінниця); «Соціальне партнерство позашкільного-

навчального закладу» (Химчак Г.Т.) в збірнику матеріалів учасників 

Всеукраїнського семінару-практикуму заступників директорів обласних 

еколого-натуралістичних центрів «Створення цілісного освітньо-виховного 

простору, спрямованого на розвиток пізнавального інтересу учнів до 

навколишнього середовища» (м. Запоріжжя); «Учнівські лісництва – важлива 

ланка екологічного виховання» (Кротенко О.М.) в збірнику тез учасників 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Відтворимо ліси разом» (м. 

Київ); «Трудове виховання учнівської молоді Кіровоградщини в історичному 

вимірі» (Лоцман Т.В.) в збірнику матеріалів та тез учасників ІІ етапу 

Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 

об’єднань, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

«Компетентнісний підхід в роботі учнівських аграрних об’єднань та їх роль у 

допрофесійній орієнтації школярів» (Тернопіль). 

Відсутність фінансування не дає можливості Сєверодонецькому 

міському Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Луганської області розвивати видавничу діяльність. Але протягом року 

ведеться робота по оновленню створеного Каталогу кімнатних рослин, збірки 

сценаріїв виступів екологічних команд. 

В 2018 році комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» за 



 

 

фінансової підтримки обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища Львівської обласної ради підготував та видав: 

 «Вісник ЛОЦЕНТУМ», випуск № 19 «Навчально-організаційна робота 

учнівських лісництв Львівщини» (збірка методичних розробок і документів на 

допомогу керівникам і педпрацівникам закладів освіти, керівникам учнівських 

лісництв, ланок юних лісівників, профільних учнівських творчих об’єднань); 

 плакати: «Рідкісні тварини лісу», «Рідкісні рослини лісу», «Листя та 

хвоя деревних і чагарникових порід України»; 

 п’ять буклетів: «Про ліс (цінність лісової екосистеми)», «Лісові 

тварини-дуплогніздники», «Старі дерева» (значення опалих дерев для 

екосистеми лісу), «Ліси Львівщини», «Недеревні ресурси лісу»; 

 закладки для книг – «Лікарські рослини лісу», «Первоцвіти, занесені до 

Червоної книги», «Первоцвіти», «Мохи та лишайники лісу», «Комахи лісу», 

«Земноводні і плазуни лісу», «Птахи лісу», «Ссавці лісу». 

Львівський МДЕНЦ, за підтримки міського фонду навколишнього 

природного середовища та інших доброчинних організацій видали тематичний 

зоологічний календар на 2019 рік, кишеньковий календарик-візитівку з 

символом 2019 року, повністю оновлений буклет з інформацією про діяльність 

Центру. 
Видавнича робота – одна із форм методичної діяльності еколого-натуралістичного 

підрозділу Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. 

У 2018 році керівниками гуртків комунальної установи «Центр дитячої 

та юнацької творчості» м. Подільська було розроблено та видано малим 

тиражем навчальній посібник «Зелені друзі рідного краю» (Роскола Н.Ф.) та 

науково-популярне видання для дітей та юнацтва «Скарбничка Лісовичка» 

(Захарченко О.В.). 

В цьому ж році підготовлено для друку розмальовка для дітей 

молодшого шкільного віку «Первоцвіти Червоної книги України» (Карай І.А., 

Арцизький районний ЦДЮТ). Вона розрахована для учнів 7-8 років, містить 

кольорові фотографії та чорно-біли малюнки для творчого розвитку учнів, а 

також інформаційні матеріали про первоцвіти Червоної книги України, 

вікторину та кросворд «Первоцвіти». Розмальовку можна використовувати на 

заняттях гуртків еколого-натуралістичного напряму для активізації 

пізнавальної діяльності вихованців. 

З 2010 року в Окнянському будинку дитячої та юнацької творчості за 

підтримки адміністрації БДЮТ видається збірка – «Сорока-білобока» (Жембій 

В.В., Островська Р.О.), яка має великий успіх серед гуртківців. До цієї збірки 

входять статті та методичні рекомендації членів та керівника учнівського 

лісництва «Дивосвіт» з питань роботи шкільного лісництва, співпраці з лісовим 

господарством, відкриті заняття, методичні рекомендації теоретичних та 

практичних занять, сценарії виховних заходів, природоохоронні завдання, 

дослідницько-експериментальна та пошукова діяльність, методи вивчення видів 

рослин та лісових деревних та кущових порід тощо. Вже випущено 35 збірок, 

які неодноразово є переможцями та призерами обласного та Всеукраїнського 

конкурсу-виставки видавничої продукції з еколого-натуралістичного напряму. 



 

 

Адміністрація та педагогічний колектив Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді приділяють велику увагу 

видавничій діяльності. Видаються інформаційно-методичні вісники, буклети, 

настільні та настінні календарі, навчально-методичні посібники. 

Інформаційно-методичний вісник виходить накладом 60 примірників 

щомісяця. Розповсюджуються 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. 

У 2018 році педагогічним колективом Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру видано: 

- інформаційно-методичні вісники (420 примірників); 

- календар природозахисних, екологічних, соціальних дат, акцій та 

подій; 

- збірники сценаріїв: «У країні дитячих розваг», «Ярмарок сценаріїв»; 

- буклети: «Обласна екологічна експедиція «Чиста хвиля», «Табір 

«Еколог» (по 200 прим.) 

- календарі на 2019 рік: «Табір «Еколог», «Обласна фотоолімпіада 

«Пізнай свій рідний край». 

- методичні посібники: «Талант – то крапля здібностей і море праці», 

«Організація екологічної стежки і навчальних екскурсій на ній», «Інноваційні 

технології у закладі позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму». 

Видавничою діяльністю займаються й інші заклади позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму Полтавської області. Так, у 2018 році ними 

було видано: 50 методичних посібників, 52 електронних посібника, 7 буклетів, 

1 інформаційний бюлетень, 6 стінгазет, 5 робочих зошитів, 8 сценаріїв 

виховних заходів та інших методичних матеріалів – 61. 

Протягом 2018 року педагогічними працівниками комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради були надруковані 

наступні статті: «Про стан екологічної освіти в Рівненській області: досвід 

екоосвітньої діяльності, стан та перспективи наукових досліджень в галузі 

охорони довкілля» (Власюк І.М.); «Розвиток пізнавального інтересу до 

навколишнього середовища в умовах закладу позашкільної освіти» (Власик 

Н.Ф.); «Професійна орієнтація молоді: сучасні тенденції та перспективи» 

(Мороз Є.П.); «Формування пізнавального інтересу учнів до навколишнього 

середовища» та «Інноваційні технології в роботі гуртків еколого-

натуралістичного спрямування» (Мороз Є.П.); «Біла книга позашкілля» про 

ліквідацію комунального закладу Станція юних натуралістів Радивилівської 

районної ради (Гайдаченко Л.П.); «Реалізація міжнародної науково-освітньої 

програми GLOBE в закладі позашкільної освіти» (Гайдаченко Л.П.); «Охорона 

лісів – справа всенародна» (Мороз Є.П.); «Національно-патріотичне виховання і 

використання національно-культурних традицій» (Воробей В.Ф., Мороз Є.П.). 

У 2018 році було підготовлено до друку і випущено 3 екологічних вісника. 



 

 

Результати особистих пошуків педагогів закладу було представлено на 

Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок з еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю: 

 «Збірка сценаріїв конкурсно-розважальних програм на 

природоохоронну тематику» (Шехтер Л.М.) та методична розробка 

«Організація науково-дослідницької роботи – один із способів розвитку 

творчих здібностей школярів на заняттях гуртків природничого профілю» 

(Луцишин С.М.) нагороджені дипломом І ступеня; 

 «Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму «Художнє плетіння» (авторський колектив: Дем’янюк А.Г. та Редько 

Т.В.) нагороджені дипломом ІІ ступеня нагороджений; 

 методична розробка «Використання інтерактивних методів на гуртку 

«Рослини – символи України» (Ромашко Р.Я.) відзначена диплом ІІІ ступеня. 

Протягом звітного періоду на допомогу педагогам закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти методичною службою комунального закладу 

Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю підготовлено: 

інструктивно-методичні матеріали: збірник положень про проведення 

обласних масових заходів з учнівською молоддю у 2018 – 2019 навчальному 

році за еколого-натуралістичним напрямом; циклограма діяльності закладів 

позашкільної освіти у 2018 – 2019 навчальному році; 

науково-методичні видання: 

  «Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект» (збірник містить 

науково-методичні матеріали щодо організації освітньої діяльності з 

урахуванням завдань освіти для сталого розвитку, удосконалення системи 

методичної роботи в закладі позашкільної освіти, упровадження 

інноваційних технологій у зміст освітньої діяльності дитячих творчих 

об’єднань, розробки навчальних занять із використанням STEAM-

технологій); 

  «Організація освітнього процесу в закладах позашкільної освіти» (у 

посібнику висвітлено сутність сучасного освітнього процесу в закладі 

позашкільної освіти, представлено організаційно-технологічні матеріали 

організації освітньої, пізнавальної, дослідницької, дозвіллєвої діяльності 

вихованців); 

  «Новації в позашкільній освіті» (у збірнику презентовано інноваційні 

форми і методи роботи з дітьми та учнівською молоддю, що забезпечують 

урізноманітнення видів творчої діяльності вихованців закладів 

позашкільної освіти України, підвищення ефективності соціокультурної 

взаємодії суб’єктів освітньої діяльності в позашкільному освітньому 

соціумі); 

  «Сучасні тенденції розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти у 

світлі педагогічних ідей В.О. Сухомлинського» (матеріали, що ввійшли до 

збірника, висвітлюють роботу педагогів-практиків щодо впровадження в 

освітній процес педагогічний ідей Василя Сухомлинського, спрямованих 



 

 

на виховання дітей засобами природи, формування в них навичок 

дбайливого ставлення до природних багатств); 

інформаційно-просвітницькі видання: «Козацька спадщина Сумщини» 

(краєзнавче лото зміст якого сприяє формуванню в дітей почуття патріотизму, 

вихованню на засадах козацької педагогіки, розвитку пізнавальної активності; 

навчає співпрацювати для досягнення спільної мети). 

На сучасному освітньому етапі видавнича діяльність є одним з 

найважливіших напрямів методичної роботи Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Протягом 

2018 року педагогічним колективом Центру створено 25 методичних розробок 

та рекомендацій, проектів, статей, розроблено конспекти гурткових занять, 

виховних заходів. Серед них: «Формування соціальних компетентностей 

вихованців гуртків закладів еколого-натуралістичного профілю» (Кухарська 

Т.А.), «Організація та робота учнівських лісництв Тернопільщини» (Дулеба 

У.В.), «Формування дослідницьких компетентностей вихованців закладу 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму в гуртках зоологічного 

профілю» (Березіцька М.М.), «Озеленення закладів освіти та його вплив на 

формування екологічних компетентностей школярів» (Герц І.І., Шум’як Н.Р.), 

«Учнівські лісництва. Формування екологічної компетентності школярів» 

(Каменярська Л.Р.), «Впровадження елементів органічного землеробства в 

шкільне агробіологічне дослідництво (садівництво)» (Сворінь Н.В., Федун 

Г.Р.), «Формування предметних компетентностей в гуртках агробіологічного 

профілю» (Сидій У.Я.), «Клімат змінюється. Час діяти! (тренінг з кліматичної 

освіти)» (Шум’як Н.Р.), «Екскурсія по місту для ознайомлення із 

синантропними видами рослин і тварин (заняття гуртка «Природа рідного 

краю»)» (Мисак Г.Я), виховний захід «Ми діти твої, Україно» (Михайлиця І.П., 

Сворінь Н.В.) та інші. Видання призначені для керівників гуртків та вчителів 

закладів загальної середньої освіти. 

Відповідно до плану видавничої діяльності комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» підготовлені 

до друку та надруковані: «Збірка науково-дослідницьких робіт юннатів 

еколого-натуралістичного відділу – учасників обласних та всеукраїнських 

виставок, конкурсів, конференцій, трудових акцій» (електронне видання) та 

«Інформаційно-методична збірка для керівників гуртків, методистів 

позашкільних закладів освіти еколого-натуралістичного напряму. 

«Рекомендації. Робочі матеріали. Документи освіти» (електронне видання). 

Педагоги Лозівської станції юних натуралістів Лозівської міської ради 

Харківської області в 2018 році до Всеукраїнської газети «Позашкілля» 

направили слідуючі матеріали: дидактичну розробку заняття гуртка «Усе про 

ліс» (Богуславська С.М.), методичні розробки: «Хижацтво. Значення хижаків як 

санітарів природи» (Гавриленко Г.В.), «Аплікація із соломки»  та «Створення 

композицій в стилі «ікебана» (Шукалюкова Л.В.), «Народна криниця» 

(Богуславська С.М.). До Всеукраїнської газети «Біологія. Шкільний світ» було 

надіслано методичну розробку екологічного заходу «Весняний вернісаж» 

(Шукалюкова Л.В.). 



 

 

Методичною службою комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради 

розроблено методичний посібник «Екологізація дослідницької діяльності 

учнівської молоді у взаємодії позашкільного навчального закладу із об’єктами 

природно-заповідного фонду» у якому представлено результати дослідно-

експериментальної роботи Центру. 

Посібник адресовано практичним працівникам системи освіти, 

педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів. Корисним він 

буде науковцям, аспірантам, студентам. У своєму змісті посібник має 

теоретичну і практичну частину. 

Новокаховською міськСЮН підготовано 5 методичних розробок та 

сценарій виховного заходу «На крилах весни прилітають птахи». Генічеською 

райСЮН підготовлено 7 методичних матеріалів. Каховською СЮН випущено 2 

методичних бюлетеня та 2 буклети: «Вимоги до програм з позашкільної 

освіти», «Цікаве і корисне методисту позашкільного закладу». Новотроїцькою 

райСЮН розроблено та оформлено 3 брошури для керівників гуртків шкіл 

району, організаторів еколого-натуралістичної роботи. 

25 років на базі Хмельницького обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді діє експериментальний майданчик Національної 

академії педагогічних наук України. Педагоги закладу забезпечили успішну 

реалізацію науково-освітнього проекту майданчика «Позашкільна освіта – 

науково-методичне забезпечення екологічної освіти та морально-духовного 

виховання дітей, учнівської і студентської молоді», в рамках якого 

надруковано 30 змістовних посібників навчально-методичного, інформаційно-

довідкового та природничо-краєзнавчого змісту, 12 з них – з грифом 

Національної АПН України. 

Усі книги, надруковані Хмельницьким ОЕНЦУМ загальним тиражем 

понад 30 тисяч примірників, безкоштовно передано у навчально-виховні 

заклади Хмельницької області для учнів і педагогів. Ця література 

неодноразово презентувалась на науково-практичних конференціях, 

методологічних семінарах в НАПН України, міжнародних та національних 

освітянських виставках, де отримувала високу оцінку і нагороди. Значна 

частина книг була оцифрована і стала основою електронної бібліотеки юннатів 

Хмельниччини та Національного ЕНЦУМ Міністерства освіти і науки України. 

17 квітня 2018 року під час ХII Обласного Форуму «Книжкова весна на 

Хмельниччині», приуроченого до Всесвітнього дня книги і авторського права, у 

Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці було оголошено 

книгу «Ліси Хмельниччини» (видавництво – ТзОВ «Поліграфіст») кращою 

книгою Хмельниччини в номінації довідкової літератури та нагороджено 

Дипломом обласного читацького рейтингу її авторів – журналіста О.О. 

Тимощука та педагогів М.А. Зведенюка і В.В.Климчука. 

«Ліси Хмельниччини» (3000 екз.), яку натуралістам вдалось випустити у 

світ завдяки підтримці лісівників області, поповнили скарбничку навчальних, 

науково-популярних і довідкових видань природничо-краєзнавчого змісту 

Хмельницького ОЕНЦУМ для учнівської та студентської молоді краю, які 



 

 

згідно підсумків обласних читацьких рейтингів визнавались найбільш 

популярними книгами року у попередні роки в т.ч. «Річки Хмельниччини» 

(2000 екз.), «Історія міст і сіл Хмельниччини» (1500 екз.), «Хмельниччина» 

(5500 екз.). 

21 серпня, під час освітянського хакатону «Реалізація наскрізних 

змістових ліній Нової української школи в контексті сучасного освітнього 

простору», який проводився на базі Хмельницького НВК № 10 Департаментом 

освіти і науки міста Хмельницького з участю місцевих освітян, науковців 

Хмельницького та Кам’янець-Подільського імені Івана Огієнка національних 

університетів, представників Хмельницьких ОІППО і ОЕНЦУМ, ТзОВ 

«Поліграфіст» і ЗМІ, відбулася презентація авторського навчального посібника 

природничо-краєзнавчого змісту «Флора Хмельниччини», який Хмельницький 

ОЕНЦУМ безоплатно передав у всі заклади загальної середньої освіти області. 

Видання приурочене 100-річчю Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, 55-річчю Хмельницького національного 

університету та 65-річчю Хмельницької обласної станції юннатів, нині – 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. У книзі фахово 

зібрано й узагальнено відомості про багатства і неповторну красу рослинного 

світу краю, його охорону й збереження, раціональне використання і 

відновлення, описано історію ботанічних досліджень в регіоні та наведено 

систематичний аналіз флори, охарактеризовано рідкісні й червонокнижні види і 

описано інвазійні види. Кожну рослину проілюстровано кольоровим фото, 

більшість із яких – авторські. 

З метою підвищення рівня професійної майстерності, обміну 

педагогічним досвідом педагогами Славутського ДЮЦТЕР були підготовлені 

такі методичні матеріали: «Робочий зошит юного квітникаря» (Огородник І.Ф.); 

«Електронний посібник юного акваріуміста» (Кмитюк С.Л.). 

Кожного року методистами комунального закладу «Черкаський 

обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» 
видаються методичні посібники, рекомендації та розробки, згідно напряму 

діяльності та плану роботи. Зокрема: «Відродження народних традицій, 

культури у гуртках декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва» 

(Іващенко Н.П.); «Використання народних традицій та обрядів в роботі гуртків 

еколого-натуралістичного напряму» (Левченко Т.С.); «Організація методичної 

роботи у закладі позашкільної освіти» (Іващенко Н.П.); «Учнівські лісництва – 

школа наукового світогляду, трудових цінностей та екологічної свідомості 

особистості» (Давиденко Л.В.). 

Багато методичних розробок відзначені сертифікатами КНЗ «Черкаський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників», 

відзначаються на всеукраїнських та міжнародних рівнях (Всеукраїнська 

серпнева конференція, конкурс методичних рекомендацій, розробок, що 

проводить НЕНЦ, Всеукраїнська педагогічна конференція, Міжнародний 

симпозіум «Освіта і здоров'я підростаючого покоління» Міжнародна 

конференція «Медичні педагогічні аспекти здоров'я людини»). 



 

 

Педагогічні працівники комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» розробили 18 

інструктивно-методичних матеріалів, які опубліковані у збірках Всеукраїнських 

наукових та науково-практичних конференцій. Серед них: 

«Новації педагогічного колективу обласного еколого-натуралістичного 

позашкільного закладу Чернівецької області» та «Національно-патріотичне 

виховання засобами позашкільної педагогіки еколого-натуралістичного 

спрямування» (Головченко Л.Ю.); 

«Пріоритетні аспекти екологічного виховання в Чернівецькому 

ОЦЕНТУМ» (авторський колектив: Хлус Л.М., Кузьмінська В.В., Головченко 

Л.Ю.); 

«Окремі аспекти створення цілісного освітнього-виховного простору для 

покращення екологічної свідомості учнів» (Черлінка Л.В.); 

«Навчальні програми та зміст роботи учнівських лісництв (на прикладі 

Горошовецького учнівського лісництва)» (авторський колектив: Фуштей І.Д. 

Хлус Л.М., Хлус К.М., Фуштей Л.І.); 

«Перелітні птахи рідного краю» (Кузьмінська В.В.); 

«Екологічний дизайн, як один із шляхів вирішення екологічних 

проблем» (Грицюк Т.П.); 

«Створення цілісного освітньо-виховного простору як пріоритет у 

виховній роботі КЗ «Чернівецький ОЦЕНТУМ» (Чебан Т.Н.) 

«Використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського у практиці 

дослідницької роботи в Чернівецькому ОЦЕНТУМ» (Хлус Л.М., Хлус К.М.); 

«Фауна пластинчастовусих (Coleoptera: Scarabaeoidea) Буковини» 

(Худий О.О., Волощук Є.С., Наук. керівник Хлус Л.М.); 

«Активна природоохоронна діяльність вихованців учнівського лісництва 

як умова  творчої самореалізації та професійного самовизначення» 

(Кузьмінська В.В. Грицюк Т.П.). 

Значну увагу методисти комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» приділяють видавничій діяльності, забезпеченню 

закладів освіти області методичними матеріалами, необхідними для організації 

змістовного освітнього процесу та поширення досвіду роботи педагогів-

позашкільників. 

Працівниками закладу було розроблено та видано щомісячні 

інформаційно-методичні вісники, «Робочий зошит практичних занять для 

учасників літньої навчальної практики з предметів природничого циклу» 

(авторський колектив ОБЛСЮН), методичні рекомендації «Формування 

екологічної компетентності вихованців закладів позашкільної освіти через гру 

та масові заходи» (Воробей О.Ф.), «Поради садівникам» (Корень Т.І.), 

«Практичні роботи із зоології» (Бицько Т.М.), «Зовнішнє та внутрішнє 

озеленення закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти» 

(Велігорська С.В.), «Проведення практичних занять у гуртках еколого-

натуралістичного профілю» (авторський колектив ОБЛСЮН), навчально-

методичний посібник «Дослідницька діяльність учнівських лісництв» 

(Велігорська С.В.). Крім того, були підготовлені розробки занять, сценарії 



 

 

виховних заходів, буклети, рекомендації, навчальні програми з різних напрямів 

еколого-натуралістичної діяльності. 

Було підготовлено 4 навчальні програми, які увійшли до збірника за 

загальною редакцією доктора педагогічних наук В.В. Вербицького, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України. 

Систематично розроблялися та готувалися до друку інструктивно-

методичні матеріали, положення, тематика і методика науково-дослідницьких 

робіт. Протягом року підготовлено 127 інформаційно-аналітичних та 25 

інструктивно-методичних матеріалів. 

 

VІ. Організаційно-масова робота з дітьми та учнівською молоддю 
в закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної 
освіти області. 
 
6.1.Участь у міжнародних, всеукраїнських заходах з еколого-
натуралістичного напряму позашкільної освіти. 
 

Одним з важливих напрямків роботи позашкільних навчальних закладів є 

організаційно-масова робота, яка містить у собі організацію дозвілля дітей та 

підлітків, спілкування з однолітками в різних формах ігрової та дозвіллєво- 

розважальної діяльності, поліпшення психологічного здоров’я дітей, створення 

умов для професійної орієнтації та самовизначення особистості. Тому мета 

сучасного освітнього процесу -  не тільки сформувати в учнів та вихованців 

необхідні  компетенції, дати знання з різних предметів, а й виховати 

громадянина,  сім’янина, професіонала, патріота; інтелектуально розвинену, 

духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам 

глобалізації життя. 

Усі масові заходи носять пізнавальний характер. За формою проведення 

це конкурси, виставки, зльоти, змагання, вікторини, усні журнали, тематичні 

брейн–ринги, ігри та інше, які дозволяють визначити рівень знань, умінь і 

навичок вихованців, забезпечити змістовне дозвілля дітей і відповідає плану 

масових заходів закладу. 

Всі області України протягом звітного періоду брали активну участь у 

проведені організаційно-масових заходів, про що свідчить таблиця більшості 

Міжнародних та Всеукраїнських масових заходів. 

 



 

 

 Результативність участі та перемог областей у Міжнародних та Всеукраїнських заходах 
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1. Міжнародний 
конкурс еколого-

валеологічної 

спрямованості 
«Загадкове життя 

домашніх 

улюбленців» 

+
 +

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

2. Конкурс 

раціоналізаторських 
і винахідницьких 

проектів 

+
 +

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

 

+
 

+
  

3. «Енергія та 

середовище» 

 +
 

+
 

+
 

+
  +
   +
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  

4. «Інтел-Еко Україна 
2018» 

 +
 

+
 

+
 

+
 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 +
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
   +
 

5. «Екософт» +
 +

 

+
 

+
 

+
    +
 

+
   +
  +
 

+
  +
  +
  +
 

+
 

+
  

6. «Україна – сад» +
  +

  +
 

+
 

+
  +
 

    +
     +
     +
 

+
 

7. «Вчимося за 

повідувати» 

+
 +

 

+
  +
  +
 

+
 

+
 

 +
 

+
 

+
   +
 

+
 

+
   +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

8. «Птах року» +
 +

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

 +
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

9. «Біощит» +
 +

 

+
 

+
 

+
  +
 

+
   +
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
   +
 

+
  +
 

+
 

10. «Юннатівський 

зеленбуд» 

+
 +

 

+
  +
  +
 

+
  +
 +
   +
 

+
 

+
 

+
 

+
   +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

11. «Дослідницький 

марафон» 

+
 +

 

+
  +
  +
 

+
  +
 +
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

12.  «В об’єктиві 
натураліста» 

+
 +

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

 +
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 



 

 

13. «Парки – легені 
міст і сіл» 

+
  +

 

+
    +
 

+
 

 +
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

14. «Кролик» 

 

+
  +

 

+
 

+
  +
 

+
   +
   +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
 

15. «Зоологічна 

галерея» 

 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

16. «Годівничка»  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

17. «День зустрічі 
птахів» 

 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

18. «Юний селекціонер 

і генетик» 

+
 +

 

+
  +
   +
 

+
 

    +
   +
    +
     

19. «Навчально-

дослідні земельні 

ділянки» 

+
 +

 

+
  +
 

+
 

+
 

+
  

 

+
   +
  +
 

+
 

+
   +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

20. «Юні зоологи-

тваринники» 

+
 +

 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 +
 

+
   +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

21. «Квітуча Україна»  +
 

+
  +
 

+
  +
   +
 

+
    +
 

+
 

+
 

+
 

+
    +
  

22. «Зелена естафета» +
  +

   +
 

+
    +
 

+
   +
 

+
 

+
 

+
     +
 

+
  

23. «Виробничі 

бригади» 

+
 +

 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

 +
    +
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
 

24. «Експедиційно-

польовий збір юних 

екологів» 

+
  +

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  

 

+
 

+
  +
  +
 

+
 

+
 

+
    +
 

+
 

+
 

25. «Експедиційно-
польовий збір юних 

зоологів» 

+
 +

 

+
 

+
  +
 

+
   

 

+
     +
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
  +
 

+
 

26. «Експедиційно-
польовий збір юних 

ботаніків»  

+
  +

   +
 

+
  +
 

 

 +
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
    +
  +
 

+
 

27. «Ліси для 
нащадків» 

+
 +

 

+
  +
  +
 

+
 

+
 

 +
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

28. «Дотик природи» +
 +

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  

29. «Конкурс 

колективів 

екологічної 
просвіти» 

+
 +

 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

30. «Зліт учнівських 

лісництв» 

+
 +

 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

 +
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

31. «Всеукраїнський 

форум учнівських 

трудових 
об’єднань»  

+
 +

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 



 

 

32 «Юний бджоляр»  +
 

+
       +
      +
 

+
 

+
       +
 

33 «Цікава школа» +
  +

 

+
 

+
  +
 

+
   +
   +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
  

34 GLOBE Календар – 

20 років в Україні 

+
 +

  +
 

+
   +
 

+
 

 

  +
   +
 

+
 

+
 

+
   +
 

+
 

+
 

+
 

35 Х REALITI HACK  +
 

+
  +
      +
 

+
   +
 

+
 

+
 

+
 

+
   +
  +
 

+
 

36 Конкурс з 
флористики та 

фітодизайну «100 

славних років 
позашкіллю» 

+
  +

 

+
  +
  +
  

 

+
    +
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
   +
  

37 «Дивовижна 

теплиця» 

+
  +

  +
   +
        +
 

+
 

+
      +
  

38 «Плекаємо сад» +
 +

 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

 +
    +
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

39 «Юний дослідник» +
 +

 

+
 

+
 

+
  +
  +
 

 +
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
  +
 

+
 

+
 

+
 

40 «Моя країна – 

Україна» 

+
 +

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

41 «Новорічна 

композиція» 

+
 +

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

42 «Український 

сувенір» 

+
 +

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 +
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

 

 

 

 



 

 

 

6.2. Організація та зміст обласних заходів з еколого-
натуралістичного напряму позашкільної освіти. Приклади 
найцікавіших та найпотужніших масових заходів. 

 
З метою підвищення рівня трудового виховання учнівської молоді та 

ефективності навчальної й науково-дослідної роботи на шкільних навчально-

дослідних земельних ділянках з 11 по 13 вересня 2018 року в Тернопільській 

області проводився ІІ етап Всеукраїнського зльоту трудових аграрних 

об’єднань. У заході взяли участь команди 18 областей України. Юні аграрії 

представили свої роботи під час конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт у чотирьох секціях - «Овочівництво», «Садівництво», «Рослинництво»,           

«Тваринництво»; виставки-презентації «Щедрість рідної землі» та відкритого 

творчого звіту учнівських виробничих бригад. 

В рамках Зльоту відбулися педагогічні читання «Компетентнісний 

підхід в роботі учнівських аграрних об’єднань та їх роль у допрофесійній 

орієнтації школярів» для керівників делегацій, на яких учасники обговорили 

питання діяльності учнівських аграрних об’єднань в умовах переходу до 

компетентнісного навчання. 

Цікавою для учасників Зльоту стала екскурсія до компанії 

«Агропродсервіс» (с. Настасів, Тернопільський район), де ознайомились з 

виробництвом - оглянули роботу лабораторій, технічного парку, елеваторних 

комплексів, заводу з переробки соєвих бобів, насіннєвого заводу, яблуневих 

садів. Учасники відвідали Національний заповідник «Замки Тернопілля», 

зокрема, Збаразький замок – фамільну резиденцію князівських родів на 

Тернопіллі. 

Тернопільську область на Зльоті представили вихованці 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді – члени трудового аграрного об’єднання «Органік», учні 

Тернопільської ЗОШ № 13     ім. Андрія Юркевича Тищук Яна, вихованка 

гуртка «Юні рослинники», член ТАО «Органік», отримала диплом І ступеня 

у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт (секція «Овочівництво»), а 

команда області нагороджена Дипломами ІІ ступеня за виставку-презентацію 

«Щедрість рідної землі» та у загальнокомандному заліку. 

 04 жовтня 2018 року був встановлений Національний рекорд України 

«Найбільша кількість уроків добра». Національним Реєстром Рекордів 

України було зареєстровано 6 542 уроки у 791 навчальному закладі. До 

участі в проведенні уроків долучився і колектив Львівського міського 

дитячого еколого-натуралістичного центру. Було проведено 5 уроків, 

організовано 10 тематичних екскурсій «Врятовані нами» центром реабілітації 

для диких та хижих тварин Львівського міського дитячого еколого-

натуралістичного центру, для учнів шкіл міста , якими охоплено 200 дітей. 

Заходи до Всесвітнього дня захисту тварин у Львівському міському дитячому 

еколого-натуралістичному центрі тривали і в суботу 06 жовтня 2018 року, а 



 

 

 

саме - відбулася виїзна екскурсія до ведмежого притулку «Домажир» 

(с.Домажир, р-н Яворівський, обл. Львівська) реабілітаційного центру, метою 

якого є допомога та порятунок ведмедів із притравлювальних станцій, 

пересувних зоопарків, цирків, готелів та ресторанів. 

У листопаді 2018 року Івано-Франківським обласним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді вперше було проведено 

обласний турнір  «Юний бджоляр». Для організації роботи на локаціях 

зібрана колекція продуктів бджільництва (мед, квітковий пилок, перга, віск, 

прополіс), виготовлені рамки, навощені та натягнуті дротом. До цієї 

підготовки долучились вихованці гуртка «Юний бджоляр» Івано-

Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник гуртків              Дронів М.С.). 

 У Турнірі взяли участь 8 команд: 4 команди, учасники яких є 

вихованцями профільних гуртків та 4 команди, учасники, яких є аматорами 

бджільництва.  

Відповідно до умов Турніру учасники презентували домашнє завдання  

«Я на пасіці», де розповідали про бджолині сім’ї та їх кількість, про родинні 

пасіки тата, діда, на яких допомагають та проводять практичну роботу, яке 

доповнювали демонстрацією фото (відео) матеріалів та продуктів 

бджільництва.  

Діти виконували завдання на локаціях з визначення рослин-медоносів 

за наданими зразками (І локація), виявляли свої знання про продукти 

бджільництва, їх властивості та використання (ІІ локація), демонстрували 

свої вміння та навички щодо виготовлення пасічного інвентаря (ІІІ локація). 

Найбільшу кількість балів учасники змогли отримати на локаціях.  

Підсумовуючи результати роботи на локаціях, журі зазначило, що 

найбільші труднощі виникали при визначенні найпоширеніших рослин-

медоносів за наданими зразками (соняшника, гречки, липи, акації, гірчиці) та 

продуктів бджільництва (перга). Тому, на гурткових заняттях необхідно 

приділяти більше уваги вивченню видового складу цих рослин, властивостям 

та застосуванням бджоло-продуктів. 

Робота на локаціях дала змогу оцінити рівень набутих знань, навичок 

та вмінь, що відповідає завданням Турніру. 

Під час Турніру досвідом роботи в галузі бджільництва поділилися: 

Лецин К.Я., керівник громадської організації «Гільдія медоварів 

Карпатського краю – виробників медових напоїв і оздоровчої 

бджолопродукції» та                  Юсько І.В., керівник громадської організації 

«Спілка пасічників Прикарпаття».   

16 травня 2018 року на базі комунального закладу „Станція юних 

натуралістів” Рівненської обласної ради відбувся обласний фестиваль 

екологічної творчості молоді „Свіжий вітер”. Конкурс сприяв формуванню 

екологічної культури молоді, залученню дітей та підлітків до 

природоохоронного руху, розвитку творчих здібностей підростаючого 

покоління. Програма заходу передбачала виступи за двома номінаціями: 



 

 

 

„Екологічна мода” та „Екологічний театр”. У фестивалі взяли участь 85 учнів 

(17 команд).  До заходу долучилися заклади загальної середньої освіти 

об’єднаних територіальних громад. Окремі команди виступали у двох 

номінаціях. У номінації „Екологічна мода” 11 команд юних екологів 

представили колекції одягу, зачісок та візажу, створені з використанням 

природного матеріалу та матеріалів  вторинного  використання. Покази 

супроводжувались описами моделей. Виступи учасників у номінації 

„Театральна композиція” засобами мистецтва привертали увагу глядачів до 

постановки та розв’язання екологічних проблем краю. Було представлено 10 

вистав на тему „Екологічна варта власного майбутнього”. Значну увагу 

колективи приділили різноманіттю природних багатств України. Учасники 

фестивалю висвітили екологічні проблеми Рівненської області та закликали 

до збереження природних багатств України.  У костюмах акторів 

використовувалась національна символіка, зі сцени звучали заклики до 

єдності представників різних регіонів для вирішення проблем довкілля. 
Виступи усіх екотеатрів та театрів екологічної моди спонукали глядачів до 

намірів та вчинків вільних від корисливості, шкідливості та споживацького 

ставлення до природи.  Переможцями визнано: у номінації „Екологічна 

мода”- Гра Прі команду „Зорепад мрій” Птицької загальноосвітньої  школи 

І-ІІ ступенів Дубенської районної ради; І місце - команду „Полісянка” 

Володимирецького  навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” Володимирецької районної 

ради; драматичний гурток „Барвінок” Оржівського навчально-виховного 

комплексу „школа-колегіум” Рівненської районної ради; команду „Eko-girls” 

Яринівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сарненської районної 

ради; ІІ місце - команду „Майбутнє „UA” Красносільскої загальноосвітньої 

школи             І-ІІ ступенів Гощанської районної ради; команду „Шанс” 

Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської ради; команду 

„Екобум” Рівненського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - спеціалізована спортивна школа” №26 Рівненської 

міської ради; ІІІ місце - команду „Аква-віта” Здовбицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Здолбунівської районної ради; команду „Екологи” 

Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Корецької районної 

ради; команду „Зелена планета” опорного закладу „Крупецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Крупецької сільської ради 

Радивилівського району Рівненської області”; команду „Україна” 

Рокитнівського навчально-виховного комплексу „Школа І-ІІІ ступенів - 

ліцей” Рокитнівської районної ради. У номінації „Театральна композиція” - 

Гран Прі - команду „Little nature lover” Яринівська загальноосвітня школа                          

І-ІІ ступенів Сарненської районної ради; І місце - команду „Дивосвіт” 

комунального закладу „Бабинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 

Бабинської сільської ради Гощанського району; команду „Аква-віта” 

Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Здолбунівської районної 

ради;   команду „Шанс” Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської 

міської ради; ІІ місце - команду „Полісянка” Володимирецького  навчально-



 

 

 

виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад” Володимирецької районної ради; команду „Fresh wind” 

Вербенського ліцею Демидівської селищної ради Демидівського району; 

команду „Україна” Рокитнівського навчально-виховного комплексу „Школа 

І-ІІІ ступенів - ліцей” Рокитнівської районної ради; ІІІ місце - команду 

„Кульбабка” навчально-виховного комплексу „Межиріцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” 

Острозької районної ради; команду „Зелена планета” опорного закладу 

„Крупецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Крупецької сільської ради 

Радивилівського району Рівненської області”; команду „Екологічний радар” 

Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №23 Рівненської міської 

ради.  

З метою залучення учнівської молоді до дослідницької та 

природоохоронної роботи щодо захисту, збереження та відновлення 

родючості ґрунтів Херсонщини, пошуку шляхів отримання якісної 

екологічно-чистої сільськогосподарської продукції проведено обласну акцію 

«Збережемо родючість рідної землі».  

Починаючи з березня 2018 року, школярі Херсонської області 

розпочали експериментально-дослідницьку роботу сільськогосподарського 

напрямку з використанням органічного препарату «Біо-гель». На розгляд 

оргкомітету акції надійшло 35 робіт з 7 районів області. 8 листопада 2018 

року підбито підсумки акції та нагороджено 14 переможців з 5 районів 

області. 

 З метою масового залучення учнівської молоді до охорони та 

відродження малих річок Запорізької області, їх паспортизації та вивчення 

екологічного стану і біорізноманіття, 27 квітня 2018 року комунальним 

закладом «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради було проведено 

обласний Форум «Екологічна варта»  (тема «Малі річки області»), в 

якому брали участь 298 школярів. Під час заходу працювала  виставка 

матеріалів з досвіду роботи учнівської молоді «Охорона та відродження 

малих річок», презентовано досвід «Шляхи збереження та вивчення малих 

річок» та проведена квестова програма «Що ти знаєш про малі річки?». 

 Учасники заходу обмінялися досвідом природоохоронної 

просвітницької діяльності учнів з різних куточків нашої області набутим під 

час екологічних експедицій, природоохоронних рейдів, моніторингових 

спостережень. Моніторингові дослідження річки Молочна проведені 

гуртківцями Мелітопольського «ЦПО», річки Вербівки – учнями Вербівської 

ЗОШ Пологівського району, річки Верхня Терса школярами 

Новомиколаївської СЗОШ № 1 Новомиколаївського району, річки Янчул – 

члени екологічного об’єднання «Адоніс» Приютненського НВК 

Гуляйпільського району; екологічний стан річки Верхня Хортиця вивчили 

вихованці Запорізької СШІ «Козацький ліцей» ЗОР; учні Новоукраїнської 

ОЗШ Більмацького району представили фотоматеріали упорядкування 

береги річки Гайчур; стан ставків села Матвіївки вивчили вихованці 



 

 

 

Матвіївської СЗОШІ; моніторинг екологічного стану річки Суха Московка 

провели учні НВК № 42 м. Запоріжжя; учні Новопетрівської ЗОШ 

Осіпенківської сільської ради Бердянського району під час курортного 

сезону проводили рейди по догляду та прибиранню берегів річки Берди; 

команда Кушугумського НВК «Інтелект» ЗОР допомагали місцевій владі в 

облаштуванні зони відпочинку на березі річки Кучук-Кум; вихованці 

Енергодарського ЦТКС під час експедицій вивчили флору та фауну річок 

Білозерка та Конка, озер м. Енергодара. Більшість учнівських команд 

створили творчі проекти по відродженню малих річок. 

Запорізьким ОЦЕНТУМ проведена обласна заочна експедиційна 

кампанія «Цінні природні комплекси», метою якої є залучення учнівської 

молоді до вивчення збереження цінних природних ресурсів рідного краю, 

поповнення «Банку еколого-природоохоронної діяльності», пошук та 

вивчення зникаючих цінних та унікальних об’єктів. В заході брали участь 

330 школярів: 80 учасників проводили колективні дослідження та пошуки, 

250 учасників проводили еколого-моніторингові спостереження. Самими 

активними учасниками були учні Новопилипівської ЗОШ Мелітопольського 

району, Запорізького професійного ліцею сервісу , Гуляйпільської ЗОШ № 2. 

Вихованці гуртків «Екологічна валеологія» Запорізького ОЦЕНТУМ вивчали 

біоценоз штучного дендропарку ім. Клімова та малої річки Суха Московка, а 

учні Енергодарського НВК № 1 надали характеристику видовому складу 

грибів, лишайників, вищих рослин лісового ценозу заказника місцевого 

значення «Камꞌянсько-Дніпровський лісгосп». Учнівська молодь 

Добропільської ЗОШ та Гуляйпільської ЗОШ № 2 Гуляйпільського району 

досліджували рослинний і тваринний світ річки Гайчур, визначали рідкісні, 

типові і зникаючі рослини степового комплексу та обґрунтували проект 

заповідного урочища. 

Яскравим прикладом творчості юннатів Закарпатської області  став 

обласний фестиваль „Воскресни, писанко!”. Вихованці Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді  стали 

активними учасниками фестивалю і представили великодні композиції у 

формі дерев та кошиків із писанками, виконаними у різних техніках: 

традиційна писанка розтопленим воском (батикова техніка), „Дряпанка”, 

„Мальованка”, „Зернівка”, писанка прикрашена бісером, писанка в техніці 

квілінг, писанка, виготовлена з глини, а також в інших техніках.  

1 червня 2018 року  з метою реалізації державних дослідницьких 

програм, концепції екологічної освіти в Україні, виховання бережливого 

ставлення до природи та до 100-річчя позашкільної освіти, відділом 

організовано і проведено навчально-пізнавальну екскурсію із юннатами 

ЗОЕНЦ в с. Колочава в музей „Старе село” та на Синевирське озеро. Взяло 

участь 38 юннатів. 

Крім того, для юннатів ЗОЕНЦ  організовано наступні навчально-

пізнавальні екскурсії: 



 

 

 

         - в урочище Пасіки Великоберезнянського району, з метою 

ознайомлення з пам’ятками та об’єктами заповідного фонду, вивчення 

пізньоцвіту осіннього (15 учасників); 

        - „Лісоутворюючі породи підзамкової гори”, з метою ознайомлення з 

лісоутворюючими породами Карпатських лісів та осінніми змінами в природі 

(15 учасників); 

       - „Ранньоквітучі рослини Закарпаття” до околиць Невицького замку, з 

метою ознайомлення з ранньоквітучими рослинами Ужгородського району, 

червонокнижною флорою (39 учасників). 

      Одним із важливих напрямів діяльності Волинського обласного  еколого-

натуралістичного центру   є  організаційно-масова робота, основним 

осередком якої є  організаційно-масовий відділ. 

Організація дозвілля дітей та підлітків, спілкування з однолітками в 

різних формах ігрової та дозвілево-розважальної діяльності, поліпшення 

психологічного здоров’я дітей, створення умов для професійної орієнтації та 

самовизначення особистості–пріоритетні напрями роботи організаційно-

масового відділу. 

Значного поширення набули такі форми організації та дозвілля дітей та 

підлітків як: екологічний театр, альтернативні виховні заходи (коли 

вихованцям надіється право вибирати будь-який з кількох запропонованих), 

«усний журнал», «жива газета», «філософський стіл», діалог «Два погляди на 

один факт», лицарський турнір, День матері, операції «Чиста планета»; 

традиційні свята «День довкілля», «День відкритих дверей», «Новорічний 

вогник»; свята народного календаря – Андрія Первозванного, Святого 

Миколая – угодника, Великдень; тематичні виставки «Світ моїх захоплень», 

«Природа нас попереджає», «Всесвітній день енергозбереження»; тематичні 

тижні «Психології», «Безпеки життєдіяльності», місячники – захисту 

первоцвітів, зимуючих птахів, охорони навколишнього середовища, 

народознавства «Я, родина, Україна». 

14 березня 2018 року в Хмельницькому обласному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді   відбувся обласний збір юних 

натуралістів Хмельниччини, приурочений 100-річчю позашкільної освіти 

України.  

Переможці заходу отримали призи: книги «Хмельниччина», «Ліси 

Хмельниччини», «Гриби Хмельниччини», «Природа Малополіського 

Погориння (рослинний світ)». 

Грамотами ХОЕНЦУМ та цінними подарунками нагороджено юних 

натуралістів, які на секційних конкурсах-захистах продемонстрували 

високий рівень виконання індивідуальних дослідницько-експериментальних 

робіт і глибокі якісні знання за обраною темою в галузях лісівництва, 

рослинництва і зоології та набуті практичні професійні навички й уміння, 

вийшли переможцями збору і посіли призові місця. 

11 жовтня 2018 року в Хмельницькому обласному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді відбулась ХІІ обласна дитяча 

науково-практична конференція для школярів та юннатів-гуртківців 



 

 

 

Хмельниччини. У конференції взяли участь науковці Хмельницького 

національного університету - доктор сільськогосподарських наук, професор, 

завідувач кафедри екології Н. Г. Міронова, С. М. Шевченко, кандидат 

сільськогосподарських наук, О. О. Єфремова, кандидат технічних наук, 

доценти кафедри екології, А. Я. Ганзюк, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри хімії та хімічної інженерії. Від Хмельницького обласного управління 

лісового та мисливського господарства - головний спеціаліст - юрист-

консульт Я. Ю. Втерковський, а від Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА - начальник 

відділу організації виробництва, продукції рослинництва, механізації та 

земельних відносин В. С. Сердюк і головний спеціаліст цього відділу В. 

Л.Лахмотова.  

В ході конференції проводились презентації дитячих науково-

дослідницьких робіт в галузі екології, біології, біохімії, сільського і лісового 

господарства та засідання круглого столу, обговорення представлених 

школярами та юннатами робіт, обмін досвідом їх виконання та надання юним 

дослідникам природи кваліфікованих порад і консультацій місцевими 

науковцями, лісівниками, аграріями, педагогами. 

Відповідно до підсумків конференції Хмельницький ОЕНЦУМ 

нагородив переможців та кращих учасників грамотами і цінними 

подарунками (науково-популярна література природничо-краєзнавчого 

змісту - ілюстровані книги «Хмельниччина», «Ліси Хмельниччини», «Флора 

Хмельниччини»). 

У рамках співпраці з Деснянським басейновим управлінням водних 

ресурсів комунальним закладом «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» організовано та проведено конкурс малюнків «Природа. 

Вода. Людина» з нагоди відзначення Всесвітнього дня води у 2018 році, а 

також учать у святкуванні щорічного свята Дня Десни. 

Вихованці комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» взяли активну участь у конкурсі малюнків «Природа. Вода. 

Людина». Переможці конкурсу були відзначені дипломами та подарунками. 

Зокрема, Чала Марія, вихованка гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» 

комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

зайняла І місце у двох номінаціях «Живий світ водойм» та «Чернігівщина – 

край річок та озер». 

Свято Дня Десни відзначалося 8 вересня 2018 року під гаслом 

«Збережемо річку для наступних поколінь» у серці міста Чернігів, в сквері 

імені Богдана Хмельницького. Організаторами свята виступили Деснянське 

басейнове управління водних ресурсів та NGO «For the Desna River Revival» 

(ГО «За відродження Десни»), за підтримки: Державного агентства водних 

ресурсів України, Чернігівської обласної державної адміністрації та 

Чернігівської міської ради. 

До заходу долучилися поважні гості: заступник голови обласної 

державної адміністрації, заступник міського голови з питань діяльності 



 

 

 

виконавчих органів ради, заступник голови Державного агентства водних 

ресурсів України. 

В ході офіційної частини дійства були відзначені переможці конкурсів 

«Десна в об’єктиві», «Кращий логотип свята», «Краща стаття екологічного 

спрямування». Також у сквері розгорнулася алея майстрів, виставка робіт 

фіналістів фотоконкурсу та дитяче AQUA-містечко. 

Функціонували різноманітні майстер-класи на річкову тематику, до 

організації та проведення яких залучились і педагоги комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів». Зокрема, досліди під 

мікроскопом, пізнавальна вікторина, ART-сушка дитячих малюнків,  

виготовлення паперових тварин «Мешканці водойм», фотозона та багато 

іншого. 

Для всієї родини атмосферу грандіозного дійства створювали кращі 

артисти міста у ході концертної програми «Десно моя синьоока». 

У лютому - березні 2018 року заклад освіти «Гомельський державний 

обласний еколого-біологічний центр дітей та молоді» (Білорусь) спільно з 

комунальним закладом «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

провели 7-й Міжрегіональний екологічний інтернет-турнір «Еколог-онлайн». 

Метою заходу була активізація взаємодії та встановлення дружніх 

взаємозв’язків між здобувачами освіти закладів загальної середньої і 

позашкільної освіти Чернігівської (Україна) та Гомельської (Білорусь) 

областей, пропаганди ідей охорони природи, збереження біологічного 

різноманіття транскордонних територій. 

Турнір проводився між учнівськими командами Чернігівської і 

Гомельської областей з використанням мережі Інтернет у якості 

комунікативного засобу. Чернігівщину у цьому році представляли команди 

«Флорена» та «Біла троянда» - вихованці комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів», «Это мы» - учні 

Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської 

молоді, «Еконекст» - учні Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, «Куличок» - 

вихованці Куликівського районного Центру позашкільної освіти. 

У ході турніру між юннатами сформувалися дружні стосунки. Участь 

у грі сприяла формуванню активної життєвої позиції щодо збереження 

навколишнього середовища, розвитку інтелектуального потенціалу, 

оволодінню сучасними інформаційними та комунікативними технологіями, а 

також навичками використання цих технологій у освітньому процесі, 

формуванню світоглядної культури особистості, індивідуального досвіду, 

творчості. 

Заслуговує на окреме висвітлення урочисте відкриття в жовтні 2018 

року на території комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» контактного 

зоомайданчика імені Василя Аксенина. До вже наявної тваринної бази 

живого куточка (акваріумні рибки, морські свинки, папуги, шиншили, 

фазани, перепілки та інші) цього року додалися нові, подаровані 

громадською організацією Фельдман-Екопарк (м.Харків) у межах 



 

 

 

Європейської програми збереження видів в умовах неволі (камерунські кози, 

карликові вівці, в’єтнамські свині).  

В майбутньому на базі контактного зоомайданчика будуть проводитися 

як оглядові, так і тематичні екскурсії, експериментальна та практична робота. 

З метою екологічного виховання дітей та учнівської молоді, залучення 

їх до вирішення екологічних проблем, збереження різноманіття рослинного 

та тваринного світу 26 − 27 червня 2018 року комунальним закладом 

Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи 

з талановитою молоддю  було проведено обласний експедиційно-польовий 

збір команд юних екологів з теми «Залучення учнівської молоді до 

спостережень за станом довкілля». 

У зборі взяли участь команди Ямненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Великописарівської районної ради, Конотопської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10, комунального закладу позашкільної освіти 

Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва», Охтирського міського 

центру позашкільної освіти – Малої академії наук учнівської молоді, 

Шосткинської міської станції юних натуралістів. 

Програмою збору було передбачено проведення практичних занять 

«Методика проведення метеорологічних спостережень, вивчення 

кліматичних умов окремих територій», «Терміни і видові назви рослин і 

тварин латинською і англійською мовами», «Геоботанічний опис 

рослинності», «Сучасні технології вирощування сільськогосподарських 

культур в умовах зміни клімату», «Агроекологічний моніторинг ґрунтів», 

«Сучасні технології вирощування декоративних і лісових культур в умовах 

зміни клімату»; екскурсії до дендрарію СНАУ імені В.М. Кохановського. До 

проведення практичних занять були залучені науково-педагогічні працівники 

Сумського національного аграрного університету. 

Учасники збору взяли участь у квесті «Спортивна ботаніка», метою 

якого було ознайомлення з видовим складом дендрарію університету, 

фотографування запропонованих видів рослин.  

Найцікавішим обласним заходом комунального закладу Київської 

обласної ради  «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» (еколого-

натуралістичний відділ) у 2018 році став обласний зліт учнівських 

лісництв, в якому взяло участь 12 лісництв Київщини. Захід проведено на 

базі Дзвінківського навчально-науково-виробничого центру Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Родзинкою заходу 

стала екскурсія до науково-дослідницької лабораторії біотехнології рослин та 

лісової пожежної станції Боярської лісової дослідної станції, де діти мали 

можливість спостерігали за рослинами, що вирощувалися з ізольованих 

тканин деревних рослин в умовах ІN VITRO. Також діти самостійно 

піднімали в небо квадрокоптер і спостерігали за станом лісу через web-

камери.   

23-24 квітня 2018 року комунальним закладом позашкільної освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної 

ради спільно з Житомирським національним агроекологічним університетом 



 

 

 

було започатковано проведення І Великого екологічного квесту «Захисник 

природи». 

Метою заходу є залучення учнів закладів загальної середньої освіти та 

вихованців закладів позашкільної освіти області до науково-дослідницької і 

практичної діяльності в галузі екології та технології захисту довкілля, 

залучення педагогічних працівників закладів освіти області до популяризації 

ефективного використання та збереження навколишнього середовища. 

Квест проводиться у два етапи: І етап – відбірковий (заочний), ІІ етап – 

«Екологічний слід» - фінальний. 

Після відкриття квесту відбувся захист екологічних проектів 15 команд 

із районів, міст та об'єднаних територіальних громад Житомирщини. Юні 

екологи запропонували вирішення екологічних проблем в своїх регіонах. 

20 вересня 2018 р. відбувся обласний конкурс з акваріумістики та 

мистецтва аквадизайну «AQUA SCAPE», з метою популяризації 

акваріумістики, залучення учнівської молоді до акваріумістики та мистецтва 

аквадизайну, сприяння розвитку юннатівської акваріумістики в 

Житомирській області. У ньому взяли участь вихованці закладів 

позашкільної освіти міст Бердичева, Житомира, Коростеня та учні 

Новогуйвинської гімназії Житомирського району. До складу журі була 

запрошена фахівець з акваріумістики, викладач Східноєвропейського 

національного університету ім. Л.Українки (м. Луцьк) – Світлана Буднік і 

доценти кафедри загальної екології Житомирського національного 

агроекологічного університету – Микола  Світельський та Оксана Іщук. 

Конкурсанти протягом години створювали авторські композиції з 

аквадизайну в запропонованих організаторами однакових акваріумах. За 

умовами конкурсу грунт, рослини – гідробіонти та риб вони привозили з 

собою, а лампи, аератори, нагрівачі запропонували організатори конкурсу. 

Глядачі з ентузіазмом підтримували команди аматорів – акваріумістів та 

щиро  висловлювали своє захоплення. Після І етапу – створення 

внутрішнього інтер’єру акваріуму – настав етап захисту креативної ідеї . На 

суд журі були представлені наступні конкурсні композиції: «Озеро за склом», 

«Підводний світ», «Акваріум майбутнього» та «Білосніжка і сім гномів». 

З 02 жовтня 2017 року по 01 лютого 2018 року Одеським обласним 

гуманітарним центром позашкільної освіти та виховання було  

проведено обласний етап національного заочного туру міжнародного 

конкурсу «Традиції народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального 

використання, збереження водних ресурсів». В якому взяли участь 29 

представників з                       м. Ізмаїл, Арцизького, Болградського, 

Лиманського, Овідіопольського, Татарбунарського районів. 

На конкурс було представлено 19 робіт школярів, до яких входили 

науково-дослідницькі проекти, презентації, які присвячені традиціям народів 

України, Болгарії і Молдови щодо раціонального використання та 

збереження водних ресурсів. Переможці обласного етапу взяли участь у 

заочному етапі Національного туру Міжнародного конкурсу «Традиції 



 

 

 

народів України, Болгарії і Молдови щодо раціонального використання та 

збереження водних ресурсів».  

З 31 жовтня по 12 грудня пройшла обласна природоохоронна акція, 

присвячена  «Міжнародному дню Чорного моря». Головними завданнями 

акції є: поширення та поглиблення знань учнівської молоді про Чорне море, 

про природну спадщину; підвищення рівня екологічної культури в області; 

організація природоохоронних акцій на узбережжі Чорного моря та схилах 

лиманів. В рамках акції в Одеській області було проведено 515 заходів, в 

яких взяло участь 27659 учнів з загальноосвітніх та позашкільних закладів 

освіти з 18 міст та районів Одеської області: Київського та Малиновського 

районів м Одеси, м.м. Білгород-Дністровського, Ізмаїл, Теплодар, 

Чорноморськ та Южний, Арцизького, Болградського, Ізмаїльського, 

Кілійського, Лиманського, Подільського, Роздільнянського, Саратського та 

Татарбунарського районів області, Дальницької та Маразліївської об’єднаних 

територіальних громад.  

З метою духовного збагачення особистості та виховання екологічної 

свідомості підростаючого покоління через участь учнівської молоді  

у практичних природоохоронних заходах та заходах з широкої екологічної 

пропаганди щодо охорони ранньоквітучих рослин, збереження і відновлення 

видового різноманіття рослинного світу; виявлення, вивчення та збереження 

старовікових і цікавих дерев, які мають історичну і естетичну цінність;  

цінних природних об’єктів – балок, які можуть слугувати основою розбудови 

екологічної мережі з вересня 2017 року по липень 2018 року проводився 

Обласний природоохоронний конкурс “Природна скарбниця Придніпров’я”, 

в якому взяли участь навчальні заклади 7 міст, 5 районів та 3 ОТГ 

Дніпропетровської області (44 роботи, 24 переможця). 

Конкурс проводився з врахуванням форми подачі звітних матеріалів 

(індивідуальні та колективні роботи) за номінаціями: “Балки Придніпров’я”  

(9 робіт), “Дерево життя” (9 робіт) та “Первоцвіти Дніпропетровщини”  

(26 робіт). 

Активно взяли участь у Конкурсі учасники з мм. Дніпра, Кам’янського, 

Кривого Рогу, Марганця, Новомосковська, Верхньодніпровського, 

Новомосковського районів та філії “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Для активізації подальшої участі у Конкурсі широкого кола 

педагогічних працівників та учнівської молоді закладів загальної середньої, 

професійно-технічної, вищої і позашкільної освіти педагогічними 

працівниками комунального закладу освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 

обласної ради, науковцями Дніпровського та Київського національних 

університетів, представниками Дніпропетровського осередку Українського 

товариства охорони птахів та Державного регіонального проектно-

вишукувального інституту “Дніпроводгосп” розроблено навчально-

методичний посібник серії “Еколого-натуралістичний вісник Придніпров’я 

№ 27 “Обласні масові заходи природоохоронного спрямування (методичні 

поради для участі)”. 



 

 

 

З метою розширення знань учнівської молоді з наукової інформації про 

стан популяції білого лелеки в області, активізації громадської позиції молоді 

щодо збереження природи рідного краю, розвитку естетичних відчуттів при 

спілкуванні з природою КЗО “ОЕНЦДУМ”, за сприяння Публічного 

акціонерного товариства “ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО”, з квітня по жовтень 

2018 року проводився щорічний обласний конкурс “Лелека”. 

У Конкурсі взяли участь навчальні заклади 4 міст, 5 районів та 3 ОТГ  

(16 робіт від понад 180 учасників). 

Конкурс проводився за номінаціями: “Наукові дослідження” (11 робіт)  

та “Еколого-просвітницька діяльність” (5 робіт) з урахуванням вікових 

категорій та форми подачі робіт. 

Активно взяли участь у Конкурсі учасники з м. Дніпра, 

Васильківського району, а також Гречаноподівської та Вербківської 

сільських рад. 

Еколого-просвітницька діяльність активно проводилась у закладах 

освіти міст Першотравенська та Синельникового, Вербківської сільської 

ради. Учні взяли участь у: 

конкурсах малюнків “Збережемо птаха – символ життя”, екологічних 

іграх “В країні пернатих друзів”, святах та вікторинах; 

виступах екологічних агітбригад; 

перегляді фільмів “Лелека на гнізді”, “Лелека білий” 

пошуку віршів, легенд та повір’їв про лелек; 

підготовці рефератів, експрес-повідомлень та презентацій; 

виготовленні листівок та буклетів “Збережи лелеку” тощо. 

Педагогічним колективом Вінницької обласної станції юних 

натуралістів розроблено два положення про обласну весняну акцію 

«Прикрасимо дім, в якому ми живемо» та обласний конкурс «Країна 

веселкова». 

В акції «Прикрасимо дім, в якому ми живемо» взяли участь учні, 

вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці, педагогічні 

працівники позашкільних закладів еколого-натуралістичного спрямування. 

Мета акції – виховання господаря, формування творчої працелюбної 

особистості, виховання бережливого ставлення до природи, екологічної 

культури, активної громадянської позиції до проблем, екології 

навколишнього середовища. Основні завдання акції: 

- залучення учнів до оздоровлення довкілля, збереження існуючих 

та насадження нових зелених насаджень, благоустрою парків, скверів, 

бульварів, територій навколо навчальних закладів, своїх осель, братських 

могил; 

- створення нових парків, лісів, лісопарків, скверів, квітників, 

клумб; 

- посилення практичної природоохоронної роботи. 

В акції взяли участь всі заклади освіти. На конкурс надіслано 26 робіт. 

Переможцями обласної акції «Прикрасимо дім, в якому ми живемо» є 



 

 

 

заклади освіти Хмільницького, Тиврівського, Козятинського. Тульчинського 

району. 

В рамках обласного еколого-природоохоронного конкурсу «Країна 

веселкова», з метою формування екологічної свідомості, культури школярів 

та їх готовності до активних дій з охорони природи, в закладах освіти області 

проводився обласний конкурс «Країна веселкова» за рівнями: молодших 

школярів-барвінчат «Сім криниць людяності», учні середнього та старшого 

шкільного віку «Рух небайдужих», «Богатирські паростки», «Краю мій 

лелечий». 

Дієвим засобом природоохоронної роботи та екологічного виховання 

школярів стали масові натуралістичні заходи, в яких учні приймають активну 

участь. 

Відповідно до річного плану роботи обласної станції юних натуралістів 

на 2018 рік та наказу департаменту освіти і науки Вінницької 

облдержадміністрації від 26.10.2018 р. № 451 «Про проведення в області 

Тижня екології та охорони природи» на базі закладу з 02 по 08  листопада 

2018 року проведений обласний Тиждень екології та охорони природи. 

Масовими заходами у закладі під час проведення обласного Тижня екології 

та охорони природи було охоплено 320 учнів з 19 районів і 6 міст області. 

Сорок  сім років на Вінниччині триває конкурс «Джерело», який має 

важливе практичне значення у відродженні водних джерел, відновленні 

їхньої вологості, а також поліпшені стану водних ресурсів області. 

Активними зусиллями широкого загалу шкільної молоді під 

керівництвом досвідчених вчителів-природознавців щороку в області 

впорядковується, береться на облік, догляд і охорону близько 3 тисяч джерел 

ґрунтової води, чимало берегів річок і водойм закріплюється вербовими 

кілками та обсаджується деревами й чагарниками. Всього учасниками 

конкурсу було виявлено, взято на облік та під охорону 2746 джерел ґрунтової 

води, з яких 2398 джерел було розчищено та впорядковано протягом 

поточного звітного періоду. 

Крім цього, під час проведення конкурсу «Джерело» було розчищено й 

упорядковано 575 ділянок берегів та русел ручаїв, струмків, річок, водойм 

протяжністю 11,7 км, а також проведено закріплення їх берегів вербовими 

кілками в кількості 57480 штук протяжністю 96,3 км та заліснено 27,3 га 

берегів річок і водойм. 

З 9 до 11 жовтня 2018 року на базі обласного дитячо-юнацького 

оздоровчого табору «Еколог» (с. Міські Млини Зіньківського району), що є 

структурним підрозділом  Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру, проведено обласний збір юних екологів та 

дослідників сільського і лісового господарства «здобутки юних».  

У зборі взяли участь 120 школярів. Це команди із 33 територіальних 

одиниць Полтавської області.  

Для учасників заходу педагогічні працівники обласного еколого-

натуралістичного центру підготували пізнавально-розважальні заходи: 



 

 

 

«Україна моя від «А» до «Я», еколого-патріотичний квест, спортивну естафету 

«Ми – за здоровий спосіб життя!», святкові дискотеки.  

Цікавою формою для дітей і дорослих виявилась робота творчої 

майстерні «Зробимо разом», під час якої вони виготовляли панно «Я голосую 

за…».  

Працівники Комунальної установи «Обласний молодіжний центр 

Полтавської обласної ради організували для учасників збору тренінгову 

програму.  

Для керівників команд було проведено конкурсно-розважальну 

програму «Наші учителі можуть», психологічний тренінг «Подолаймо стрес 

разом» та заняття з працівниками Комунальної установи «Полтавський 

обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». 

Під час обласного збору підведені підсумки чотирьох обласних та понад 

30 обласних етапів всеукраїнських конкурсів, акцій, проектів. Активну участь 

у конкурсах, акціях, проектах взяли учні міст Горішні Плавні, Кременчука, 

Полтави, Глобинського, Зіньківського, Карлівського, Котелевського, 

Полтавського районів, Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді та його філій у Полтавському, Кобеляцькому, 

Шишацькому  районах. 

Учнівські колективи області нагороджені дипломами Департаменту 

освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, грамотами, а їх керівники -  

листами подяки ПОЕНЦУМ.   

Позитивний настрій учасників заходу створювали виступи творчих 

колективів Опішнянського Будинку дитячої та юнацької творчості, 

Сагайдацького навчально-виховного комплексу, Калениківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Решетилівського району та Чорнухинської 

районної станції юних натуралістів. 

Особливого значення набуває досвід позашкільного закладу по 

залученню вихованців до участі в організації захоплюючих і масштабних 

справ, таких як фестивалі, конкурси, змагання і т.д. 

Важливим напрямком роботи комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» є організація і проведення обласних та виховних заходів з 

еколого-натуралістичного напряму.  

21 лютого 2018 року педагогічними працівниками ОЦЕНТУМ було 

проведено  фінальний етап обласного конкурсу «Вчимось досліджувати та 

охороняти природу» з метою впровадження інноваційних підходів до 

організації екологічної освіти школярів, широкого охоплення учнівської 

молоді науково-дослідницькою роботою з еколого-натуралістичного 

напрямку. Для участі у заочному етапі обласного конкурсу було надіслано 95 

науково-дослідницьких робіт з районів області. 

У фінальному етапі  взяли участь 50 учнів  загальноосвітніх і 

позашкільних  закладів освіти Бобринецького, Голованівського, 

Добровеличківського, Долинського, Знам’янського, Компаніївського, 

Кіровоградського, Маловисківського, Новгородківського, 



 

 

 

Новомиргородського, Новоукраїнського, Новоархангельського, 

Олександрівського, Олександрійського, Петрівського, Світловодського, 

Устинівського районів, міст Бобринця, Знам’янки, Кропивницького, 

Новоукраїнки, Олександрії та Малої Виски. 

Юні дослідники презентували свої дослідницько-експериментальні 

роботи в трьох секціях «Юний дослідник», «Молодь за чисте довкілля» та 

«Юні господарі землі». У конкурсних роботах порушувались актуальні 

питання механізмів впливу різних аспектів діяльності людини на природні 

системи, закономірності реакцій біологічних об’єктів на антропогенні 

впливи. Тематика проектів була різноманітною і стосувалася вивчення 

видового складу та біорізноманіття певних територій, охорони рідкісних 

видів тварин і рослин, вивчення лікарських рослин. У більшості робіт юні 

екологи запропонували план обґрунтованих дій щодо поліпшення 

екологічної ситуації регіону, в тому числі із залученням до екологічної 

просвіти учнівської молоді. 

 

 

 

 

 

6.3. Організація та зміст заходів з патріотичного виховання 
(кількість проведених заходів, залучених дітей та опис кращих 
заходів). 
 

Діяльність закладів позашкільної освіти із національно-патріотичного 

виховання здійснюється в контексті Стратегії національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом 

Президента України від 13.10.2015 № 580/2015, відповідно до Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.07.2015 № 641. 

Новітні процеси, що відбуваються в державі, актуалізували завдання 

виховання громадянина, яке реалізується через виховний простір  

закладу освіти. Громадянське суспільство потребує відтворення почуття 

істинного патріотизму, як духовно-моральної цінності, формування в молоді 

активної, соціально значущої позиції, яку вона може проявити в усіх видах 

діяльності, перш за все, пов’язаних із захистом інтересів своєї родини, 

рідного краю, реалізацією особистого потенціалу на благо української 

держави. 

Становлення української державності, побудова громадянського 

суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство 

передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають 

основні напрями виховної роботи з учнями  та модернізації навчально-

виховного процесу. 

Виховна система національно-патріотичного виховання була і 

залишається пріоритетним напрямком роботи позашкільних закладів освіти 



 

 

 

еколого-натуралістичного спрямування. 

Питання патріотичного виховання підростаючого покоління, що 

покликане сприяти духовній цілісності українського народу й об’єднанню 

різних регіонів країни, стають у наш час актуальними, як ніколи, тому 

науково-методична проблема  над якою працює педагогічний колектив 

закладу «Через екологію та творчість до духовності  дитини». З метою 

систематизації роботи з патріотичного виховання  в Тернопільському 

обласному центрі еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді 
реалізується освітньо-виховний проект «Національно-патріотичне виховання 

засобами еколого-натуралістичної творчості».  Провідною ідеєю проекту є 

творчий пошук ефективних форм освітньо-виховної  роботи щодо 

відродження національних традицій, української культури, звичаїв народу, 

формування в дітей та молоді патріотизму і національної гідності. Проектом 

передбачено проведення циклу різноманітних за формою і змістом заходів: 

акцій, флеш-мобів, патріотичних експедицій, туристських походів, святкових 

і пізнавальних програм, конкурсів, фестивалів, цікавих зустрічей,  тренінгів, 

міні проектів тощо. 

Однією із форм роботи, в рамках даного  проекту, було проведення 

місячника національно-патріотичного виховання «Я – громадянин України – 

Європейської країни». 

Розпочався місячник круглим столом «Національно-патріотичне 

виховання засобами еколого-натуралістичної творчості», під час якого 

керівники гуртків презентували свою роботу з національно-патріотичного 

виховання в широкому колі. 

Відповідно до плану роботи Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості, в розрізі методичної теми, в рамках 

місячника національно-патріотичного виховання,  з метою  духовно-

професійного зростання була організована екскурсія до Марійського 

духовного центру                   с. Зарваниця. Педагоги Центру відвідали Собор 

Зарваницької Матері Божої, Підземну церкву Пресвятої Трійці, храм копії 

хатини Матері Божої, Хресну дорогу, український Єрусалим. 

Протягом місяця різноманітними формами та методами з національно-

патріотичного виховання залучено понад 420 учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Тернополя та 22 педагоги. 

Запорізьким обласним центром еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді протягом звітного року 1680 юних патріотів Запорізького 

краю залучено до обласних етапів Всеукраїнських заходів (дитячо-юнацька 

патріотична гра «Паросток», конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя країна – 

Україно», виставка - конкурс «Український сувенір», родинний конкурс 

«Український коровай»).  

У рамках проведеної гри «Паросток» були організовані зустрічі з 

ветеранами юннатівського руху, учасниками ООС, волонтерами, круглі столи 

за участю науковців, представників громадських організацій, виховні заходи 

(«Армія країни – сила народу!», «Ми пишаємось рідною землею», «Нашому 

роду нема переводу», «Екологічні проблеми побутових відходів»). Учнівська 



 

 

 

молодь обласного Центру надавала допомогу людям похилого віку, самотнім 

непрацездатним громадянам, стали учасниками волонтерського руху, 

Українській армії (проведені обласні благодійні акції «Великодній кошик для 

бійця», «Допоможемо Українській армії», «Ліки для військових», 

«Новорічний подарунок для бійця» ). 

З метою виховання дітей на національних традиціях продовжена 

співпраця обласного  Центру з Запорізькою обласною федерацією козацького 

бойового мистецтва «Спас». В літній період з метою громадянсько-

патріотичного виховання для дітей відпочиваючих в таборі «Хортицька Січ – 

2018» педагогами ЗОЦЕНТУМ проведено масові заходи (виховна година 

«Славні імена земляків», творча скарбничка «Обереги для дому», 

інтелектуальні ігри «Традиції мого народу» та інші). 

В позашкільних закладах   еколого-натуралістичного напрямку 

створені куточки хліба та народознавства, де проводились заходи з 

національно-патріотичного виховання. 

Для вихованців Бердянського ЦДЮТ «Центр розвитку дітей та молоді» 

масові заходи проводились за участю батьків та представників громадськості 

(до Дня Конституції України «Конституція очима дітей», до Дня пам’яті та 

примирення «Пам’ять – енергія вічності!», до Дня захисника України «Край 

мій рідний – земля козацька», до Дня збройних сил України «Це мужності і 

геройства свято!»). 

Для юннатів Мелітопольського «Центру позашкільної освіти»  

проведено конкурс віршів  «Мої вірші тобі, Україно»,  конкурс малюнків  

«Ми за мир», бесіди (до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, «Герої 

Небесної Сотні», «Чорнобиль – біль Української землі». «Ніхто не забутий, 

не що не забуте»). 

Вихованню патріотичних почуттів гуртківців Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Токмака сприяла участь у конкурсі авторської поезії та 

прози «Я за єдину Україну», виставці - конкурсі «Знай і люби свій край», 

«Берегиня роду Українського», конкурсі «Збережемо Україну разом», 

фестивалі патріотичної пісні «Україна – це ми». 

Значна робота педагогічного колективу Волинського обласного 

еколого-натуралістичного центру спрямована на виконання завдань щодо 

виховання в учнів патріотичного обов’язку, любові до своєї Батьківщини та її 

історичної культурної спадщини, почуття національної гідності, готовності 

до військової служби та захисту України, повазі до державної символіки, 

чинного законодавства та засад демократичної правової держави. 

Реалії сьогодення визначили пріоритетні напрями роботи з 

національно-патріотичного виховання гуртківця. Актуальними серед юннатів 

стали зустрічі з учасниками бойових дій на Сході України, волонтерами. 

Проведено цілий ряд заходів патріотичного спрямування: 

 Акції: «Від серця до серця!», «Великодний кошик для солдата», 

«Подарунок для героя». 

 Відкриті виховні години: «Не зорі падають із неба. Зірки ідуть на небеса», 

«Відкриймо серця для добра і любові».  



 

 

 

 Виставки, присвячені Дню Гідності і Свободи, Дню пам’яті Героїв 

Небесної Сотні. 

 Виховні заходи: «Героїв варто пам’ятати», «Свічка плакала в скорботі». 

 Майстер-класи із виготовлення сувенірів для бійців Української армії, 

конкурси малюнків, фотовиставки «Річниця майдану», «Пам’ятаймо 

героїв». 

 Керівники гуртків залучали дітей до активних форм роботи. Брали участь 

в організації екскурсії до Алеї Слави воїнів АТО, проводили уроки 

пам’яті, зустрічі з військовослужбовцями, героями АТО, волонтерами. 

 Висвітлювали в засобах  масової інформації заходи національно-

патріотичного спрямування, які проводились в екологічному центрі. 

 У рамках спільних дій учнів-учителів-батьків були написані листи 

солдатам, виготовлені обереги, зібрані і передані подарунки 

співвітчизникам, які перебувають в зоні бойових дій. 

Неабияке значення для виховання свідомого громадянина є 

прищеплення шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів, до пам'яті 

про тих, хто загинув, захищаючи Україну; поваги до воїнів – захисників, 

кордонів Батьківщини. Діти з щирою вдячністю йдуть разом із батьками та 

керівниками гуртків до обеліска Слави, покладають квіти. Дуже великий 

вплив мають бесіди, зустрічі з ветеранами, воїнами АТО. 
Вихованці комунального закладу позашкільної освіти «Обласний 

еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради разом з 

керівниками гуртків долучилися до мистецької акції «Творимо мир разом», 

яка відбулася в Житомирському гарнізонному будинку офіцерів. Особливо 

зворушливою була зустріч із учасниками бойових дій, 

військовослужбовцями 95 окремої аеромобільної бригади, які повернулися із 

зони АТО. Юннати також взяли участь в майстер-класах з виготовлення 

новорічно-різдвяних подарунків для українських воїнів, які захищають 

цілісність нашої держави. Дитячі сувеніри разом із солодощами були 

передані волонтерами для бійців. 

Неодноразово вихованці гуртків відвідували поранених бійців, які 

перебувають на лікуванні в Житомирському військовому шпиталі. Під час 

зустрічей відбулося зворушливе спілкування між воїнами та гуртківцями. 

Діти дарують їм обереги зроблені власними руками, солодощі та фрукти. 

Великий вплив на формування національної самосвідомості у молодших 

юннатів мають зустрічі з козаками, які традиційно проходять напередодні 

Дня захисника України та Дня Козацтва. Щорічно в актовій залі КЗПО 

«ОЕНЦ» ЖОР відбулася зустріч вихованців гуртків з отаманом козацтва – 

генералом Тузом Анатолієм Леонтійовичем. Цей захід відбувається за 

сприяння батьківського комітету та педагогів центру. Юннати захоплені 

розповіддю про справжніх козаків, які виборювали свободу та незалежність 

нашої держави – неньки України.  

Комунальний заклад позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради та Житомирський 



 

 

 

військовий інститут ім. С.П.Корольова започаткували проведення обласного 

фестивалю патріотичних дій «Патріот-Fest». 

Педагогічний колектив   комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» приділяє значну увагу формуванню 

національної свідомості вихованців. Педагоги ОБЛСЮН цілеспрямовано 

виховують громадянина-патріота України, здатного розбудовувати Україну 

на засадах сталого розвитку та раціонального природокористування. 

До Дня пам’яті та примирення та 73-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні вихованці комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів»  взяли участь в акції «Маки пам’яті». Юні 

натуралісти самостійно виготовили вітальні листівки та стилізовані маки 

пам’яті - символ пам’яті про тих, хто загинув у всіх війнах минулого. 

Юннати комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» відвідали Чернігівський геріатричний пансіонат та привітали зі 

святом учасників та інвалідів Другої світової війни подарунками, сувенірами, 

виготовленими своїми руками, а також квітами, вирощеними на навчально-

дослідній земельній ділянці ОБЛСЮН. В рамках акції «Зелений вінок 

Пам’яті» юннати здійснили покладання живих квітів до меморіалів і місць 

поховань загиблих у Другій світовій війні; до Дня Скорботи і вшанування 

пам'яті жертв війни в Україні організовано та проведено інформаційно-

просвтіницькі бесіди з вихованцями профільних гуртків «Пам’ять живе у 

наших серцях». 

До Дня Конституції України на базі комунального закладу «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів» організовано національно-патріотичну 

виставку творчих робіт юннатів «Молодь - надія Держави!». Організовано та 

проведено тематичні бесіди з вихованцями профільних гуртків ОБЛСЮН 

«Конституція – оберіг нашої державності», «Україна - навіки єдина, 

непоборна і свята земля!». 

Постійно проводяться тематичні заняття з гуртківцями ОБЛСЮН, 

спрямовані на висвітлення теми захисту рідної держави, бойових традицій та 

військової звитяги українського народу. Юннати відвідують музей Бойової 

слави, вшановують сучасних героїв-захисників України та пам’ять загиблих 

за свободу, єдність і незалежність українського народу, територіальну 

цілісність на сході України, військовослужбовців, які відстоюють свободу 

країни в зоні АТО, Героям Небесної Сотні (зокрема, «Герої Небесної Сотні», 

«Герої Дебальцевого», «Перший батальйон Чернігівщини»). 

З нагоди відзначення 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів з 

Чернігівщини та Дня партизанської слави 21 вересня 2018 року для 

вихованців комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» проведено усний журнал «75-річниця вигнання нацистських 

окупантів з Чернігівщини. День партизанської слави», тематичні бесіди 

«Вічна Слава. Вічна Шана!..», «Людина між війною і миром», «Незгасна 

пам’ять і урок сьогодні», засідання в клубі «Сімейне коло» - «Не звільняється 

пам’ять, відлунює знову роками». 



 

 

 

Система організаційно-масової та виховної роботи закладів 

позашкільної освіти Сумської області спрямована на виховання 

справжнього громадянина, патріота рідної землі, створення умов для 

формування творчої, гармонійно розвиненої, екологічно освіченої 

особистості, здатної до самореалізації, самовдосконалення та активних дій, 

спрямованих на охорону довкілля. 

Творчому пошуку ефективних форм навчально-виховної роботи з 

формування в дітей і молоді патріотизму та національної гідності сприяли 

обласні соціально-освітні проекти, реалізовані в закладах освіти у 2018 році, 

зокрема, «Голос крові: ми – Українці», «Козацький АРТ», «Кожна дитина має 

право». У межах зазначених проектів проведено низку різноманітних за 

формою і змістом заходів: екскурсій, туристських і краєзнавчих походів 

рідним краєм, науково-практичних учнівських конференцій, патріотичних 

експедицій, конкурсно-пізнавальних програм, фестивалів, флеш-мобів, 

благодійних акцій, учасниками яких стали близько 85 тисяч учнів закладів 

загальної середньої освіти, вихованців закладів позашкільної освіти. 

У межах проекту «Голос крові: ми – Українці!» у 2018 році було 

організовано роботу локацій за такими напрямами: пошуково-дослідницьким 

«Не забувайте незабутнє, і не знецінюйте коштовне», художньо-мистецьким 

«І в Україні серцю миле все», волонтерсько-благодійним «Лише тим історія 

належить, хто за неї бореться й живе», національно-родинним «Без роду 

немає народу».  

Учасники проекту долучилися до вивчення історичної й культурної 

спадщини Сумщини, збору матеріалів про національні мистецькі традиції 

рідного краю, створення Книги Пам’яті, участі в презентаційних, конкурсних 

благодійних заходах, зокрема – обласних конкурсах: дитячої творчості «Я 

люблю свій рідний край», дерев-родоводів «Нехай квітує дерево родинне», 

художньо-технічної творчості «Колиска роду – українська хата», мистецьких 

родоводів «Стежками роду», написання есе, творів, віршів «Будь вільною, 

моя Україно»; акцій благочинності й милосердя «Малюнок захиснику 

Вітчизни», «Зігрій своїм теплом солдата», «Повертайся додому живим» «Це 

наше рідне – наше українське», «Патріотична хвиля»; Всеукраїнського флеш-

мобу «Дзвін миру» тощо. 

У процесі виконання завдань проекту відбулися туристсько-краєзнавчі 

походи, експедиції, екскурсії, профільні табори, зустрічі з 

військовослужбовцями Збройних Сил України, учасниками АТО. У 

вищезазначених заходах взяло участь понад 15 тисяч дітей та учнівської 

молоді.  

За звітний період до участі в міських, районних освітніх проектах 

«Знаємо. Вміємо. Діємо», «Сходинки до духовності», «Від дитячих сердець 

до сердець українців-героїв», «Патріот», «Моя країна – Україна, а 

Шосткинщина її частина», «Любов, яка вселяє віру», «Український віночок», 

«Моє село – окраса Конотопщини», «Джерела пам’яті людської», «Добра 

справа», «Я люблю Україну», «Школа мужності» та інших було залучено 



 

 

 

понад 50 тисяч учнів, вихованців закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти.  

У закладах освіти міст Суми, Глухів, Лебединського, 

Великописарівського, Середино-Будського, Краснопільського районів у 

квітні й жовтні 2018 року організовано проведення місячників військово-

патріотичного виховання, у межах яких відбулися різноманітні за формою і 

змістом виховні заходи. 

30 жовтня 2018 року у комунальному закладі „Станція юних 

натуралістів” Рівненської обласної ради пройшла дитячо-юнацька еколого-

патріотична гра „Паросток” під гаслом „Ми паросток плекаємо і усіх 

закликаємо”. Після відкриття та оголошення умов та правил гри дітей було 

поділено на три команди, вручено маршрутні листи, в яких було вказано 

етапи проходження модулів конкурсу. Діти мали зібрати символічні ключі з 

ключовими словами зашифрованого гасла. Патріотичний модуль „Рослини-

символи України” включав ознайомлення учасників гри не тільки з 

лікарськими властивостями рослин – символів України, але й майстер-клас 

„Виготовлення маків та волошок з тканини”. Діти виготовили квіти, які в 

кінці гри вплели у символічний вінок єдності, краси та величі українського 

народу. Тварин-символів України юннати вивчали на зоологічному модулі та 

контактно спілкувались з мешканцями  живого куточка Станції. Як визначати 

сторони горизонту, як працювати з компасом та які ж секрети 

метеорологічних спостережень? Саме на ці питання знайшли відповіді 

юннати, відвідавши модуль метеорологічний „Природа і погода”, на якому 

вони могли практично визначити сторони горизонту та закріпити свої знання, 

відповівши на запитання вікторини. Метою дендрологічного модуля „Зелена 

естафета”  - проінформувати учасників про етапи висаджування дерев та 

кущів, після чого вони мали продемонструвати на практиці, як висаджувати 

рослини. В результаті учасники заходу заклали спіреєву алею на навчально-

дослідній земельній ділянці. Майстер-клас „Виготовлення оберегів” захопив 

конкурсантів під час екологічного модуля „Екотворчість”. Діти довідались 

про лікувальні властивості верби, значення оберегів та майстрували 

подарунки власноруч. Виготовлені обереги будуть представлені на 

благодійному ярмарку. У станційній світлиці „Берегиня” учасники гри  

познайомились з предметами старовини, після чого мали назвати знаряддя 

праці українців, які є у Світлиці та розповісти про їх використання у побуті. 

Кожна команда отримала інформацію про символи українського рушника та 

взяла участь у колективній творчій справі „Україна вишивана” на 

етнографічному модулі, оздобивши паперовий рушник аплікаціями у різному 

стилі, який продемонстрували у кінцевій частині гри. Після підведення 

підсумків гри кожна команда отримала призове місце за кількістю балів та за 

швидкість проходження усіх етапів гри. Усім юним натуралістам було 

вручено сертифікати учасника гри „Паросток” та заохочувальні призи, які 

виготовили вихованці та керівники гуртків „Екологічний театр”  та  „Юні 

голубівники”. 



 

 

 

Основною метою національно-патріотичного виховання учнівської 

молоді  Івано-Франківському обласному еколого-натуралістичному 

центрі учнівської молоді  є виховання свідомого патріота. Серед основних 

його завдань вагоме місце надається формуванню у гуртківців національних 

цінностей та патріотичних переконань. Спостерігається пряма залежність: 

чим активніше вихованці включаються до різноманітних форм і видів 

активної творчої діяльності в умовах інновацій, тим успішніше формуються 

їхні переконання щодо  важливості і необхідності ціннісного ставлення до 

Батьківщини, до суспільства, до праці, до самих себе. На сьогоднішній день 

актуальним є проведення благодійний ярмарок-виставок, флешмобів «З 

Україною в серці».  Так, у грудні  було проведено благодійну акцію 

милосердя «ДОБРО починається з тебе», в рамках якої відбувся майстер-клас 

з розпису імбирно-медових пряників, для дітей Онкогематологічного  

відділення ОДКЛ.  

 Діти та учнівська молодь Київської області постійно беруть участь у 

найбільш масштабній  довгостроковій обласній акції «Діти Київщини – 

воїнам АТО», яка стартувала у вересні 2014 року з метою активізації 

миротворчого руху дітей і молоді Київщини, виховання патріотизму, збору 

коштів та надання посильної допомоги воїнам АТО, пораненим захисникам 

Вітчизни, які знаходяться на лікуванні у шпиталях та лікарнях. Понад 200 

тис. учнів та вихованців стали протягом цих років учасниками благодійних 

концертів, виставок-ярмарків дитячих творчих робіт, ярмарків солодощів, 

флешмобів, зустрічей з воїнами АТО тощо. 

Під час обласного збору лідерів органів учнівського самоврядування 

проведено патріотичну акцію «Тепло долонь і серця – захисникам України». 

Діти-лідери надіслали відео-листівку привітання військовослужбовцям та 

учасникам АТО. 

У закладах позашкільної освіти Київської області організовано 

волонтерський рух. Діти та учнівська молодь залучені до співпраці з 

громадськими об’єднаннями патріотичного спрямування, волонтерами, 

здійснюють шефство над ветеранами війни та самотніми людьми похилого 

віку, доглядають за могилами воїнів, загиблих у роки Другої світової війни, 

обелісками, меморіалами Слави; беруть участь у благодійних, волонтерських 

акціях тощо. 

На заняттях гуртків  комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» постійно звертається увага на формування національної 

свідомості і на вивчення українських народних свят та традицій (прикмети, 

загадки, пісні, тощо), історію їх походження, прищеплюється любов до 

держави, природи; українського народу та звичаїв.  

У лютому вихованці гуртка «Юні друзі природи» Львівського   

МДЕНЦ взяли участь у обласній виставці-конкурсі дитячого малюнка і 

плакату «Їх було лише 300..», присвяченій 100-річчю героїчного подвигу 



 

 

 

українських студентів з більшовицькими бандами під залізничною станцією 

Крути. 

На базі  Стрийської міської станції юних натуралістів КЗ ЛОР 

«ЛОЦЕНТУМ» провів розширену обласну методичну раду на тему:  «Країні 

Позашкілля – 100 років», на якій проведено тренінг з національно-

патріотичного виховання «З Україною у серці» та відбувся обмін досвідом з 

організації юннатівської роботи. 

Щорічно для вихованців Червоноградського ЦЕНТУМ проводять 

тематичні  виховні години, бесіди, зустрічі з кадровими військовими, 

волонтерами демобілізованими учасниками АТО. 

Педагогічним колективом комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради 

протягом звітного періоду проводились заходи з національно-

патріотичного виховання: свято «Козацькому роду – нема переводу», 

зустрічі з волонтерами ХЦБ ЗСУ, написання листів та виготовлення 

поробок воїнам, що перебувають на території Операції Об′єднаних Сил,   

виставка творчих робіт та малюнків юннатів до Дня визволення м. 

Херсона від фашистських загарбників та до Дня Козацтва в обласному 

госпіталі для інвалідів та ветеранів війни, виставка квіткових 

композицій до Дня Примирення в обласному госпіталі; привітання 

волонтерів Херсонського Центру Допомоги військовим ЦСУ з 

Міжнародним днем волонтера в Україні. 
Також великого значення патріотичному вихованню надавали педагоги 

рай (міськ) СЮН. Так, для юннатів Генічеської райСЮН організовано Свято 

Захисника України, народознавчий захід «Святий Миколай, до діток 

завітай!». 

Педагогами Каховської міськСЮН проводились виховні години в 

гуртках, уроки мужності, тематичні вечори-зустрічі з військовослужбовцями, 

майстер класи для сімей учасників антитерористичної операції, вихованці 

брали участь у мітингу, присвяченому визволенню рідного міста, вечорі-

реквіємі, присвяченому вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні, акції 

«Запали свічку» на знак вшанування пам’яті жертв Голодомору.  

На базі Новотроїцької рай СЮН створено куточок національної 

символіки «Виховуємо патріотів». Один раз на місяць випускаються 

стіннівки «По рідній Україні». 

Освітяни області і педагоги Хмельницького обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді   приділяють значну увагу 

формуванню у вихованців національної свідомості. Під час навчальних 

та відкритих занять педагоги обговорюють з юннатами походження та 

формування української нації, український народний характер і 

менталітет, світові уявлення та вірування українців. Вихованці 

дізнаються про українську народну і національну символіку, народну 

музичну культуру українців та їхній етикет.  

Важливу роль у патріотичному вихованні відіграють заходи на 

підтримку воїнів АТО (ООС). Так, напередодні Великодня вихованці гуртків 



 

 

 

«Юні майстри народних ремесел» та «Писанкарство» долучилися до 

виготовлення віночків для упорядкування могил солдатів, загиблих в АТО. 

Під час проведення заходів до дня міста педагогами закладу був проведений 

майстер-клас з виготовлення підкови-оберега з природного матеріалу. Всі 

бажаючі могли виготовити підковки, які згодом були передані в одну з 

військових частин міста. 

Одним із пріоритетних напрямків роботи ряду закладів освіти області є 

формування в учнів бережливого ставлення до хліба. З цією метою у 

переважній більшості навчальних закладів обладнано куточки бережливого 

ставлення до хліба. Тут проводяться уроки, екскурсії для учнів та гостей. У 

2018 році у закладах загальної середньої освіти діяло 328 куточків 

бережливого ставлення до хліба та 9 музеїв хліба. 

В комунальному закладі «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» педагогами постійно 

ведеться робота по національно-патріотичному вихованню. Проводяться 

заходи до Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня гідності 

та свободи, Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій, Дня 

пам’яті та примирення,   конкурси патріотичної пісні. В День Конституції 

України діти малюють стінгазети, малюнки на одну загальну тематику – 

єдність всієї України. Проводяться конкурси малюнків на асфальті. Це 

забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості 

вихованців, розвиток їх здібностей та обдарованості. До масових заходів 

активно долучаються батьки юннатів.  

В закладі діють постійні фотовиставки «Одна єдина соборна Україна», 

«Вони захищають Україну», «Революція гідності» та «Книга пам’яті 

Чернівецької області», світлини яких відображають патріотів Буковини, 

рідних і знайомих, які знаходяться в зоні АТО або віддали своє життя за мир 

і спокій в державі.  

Відповідна робота з учнівською молоддю  в комунальному закладі  

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради» проводиться  згідно Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді. 

У 2018 році на базі Музею Хліба, що функціонує в закладі, було 

проведено 45 екскурсій для учнів шкіл та позашкільних навчальних закладів, 

3 народознавчих свята. 

         Вихованці Уманського центру еколого-натуралістичної творчості 

співпрацюють з волонтерським центром «Самооборона» з волонтерами 

Коренюком С.М., Панасенком А.Л. Готують для воїнів АТО листи, малюнки, 

обереги. Відправляють  смаколики, предмети гігієни, теплі речі. 

       В Черкаській районній СЮН систематично організовуються 

зустрічі з учасниками АТО, ліквідаторами аварії на ЧАЕС, учасниками 

бойових дій «Непроголошені війни Радянського Союзу» тощо. 

Педагогічними колективами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді та районних еколого-

натуралістичних центрів і станцій постійно проводиться активна робота з 



 

 

 

національно-патріотичного виховання. У 2018 році з юннатами закладу 

проводилися різноманітні заходи:    

- бесіди („Я – громадянин-патріот незалежної держави України”, „Пам’яті 

вдячні нащадки”, „Моя рідна Україна”, „Знати і поважати Герб своєї 

Вітчизни, її прапор і гімн”, „Наша Вітчизна – Україна”, „Державна символіка 

Батьківщини”, „Твої права і обов’язки”, „Патріотизм – нагальна потреба 

України”, „Моя земля – земля моїх предків”, „Україно, матінко моя”, 

„Символи України”, „І синє небо, і жовте колосся”, „Народні символи” 

тощо); 

 - уроки пам’яті („Їх славні імена в літописі Другої світової війни”, 

„Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься”); 

 - години спілкування („Я – громадянин і патріот держави”, „Я – 

українець!”, „Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки 

Батьківщину!”); 

 - відзначення визначних дат в історії нашої держави ( „День 

Гідності та Свободи”, „День Соборності”, „День Незалежності”, „День 

Конституції”); 

 - масово-виховні заходи („День захисника України”, „Визволення 

України від фашистських загарбників”, „Спогади про голодомор”, ”День 

матері” тощо); 

 - участь у акціях („Голуб миру”, „Збирай кришечки і протези для 

поранених”, „Браслет нескореним”.). 

З метою формування у вихованців патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України, 

виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки для вихованців Миколаївського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді проведено такі масові заходи:    

 «Козацькі розваги» до Дня захисника Вітчизни; 

 брейн-ринг «Шляхами козацької слави» до Дня Українського козацтва; 

 участь у міських заходах до Дня Перемоги: мітинг-реквієм «Вічна 

пам’ять героям»; 

 заняття з нагоди Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля; 

 волонтерську акцію «З добрим ранком, ветерани»; 

 фотоконкурс  «Пам'ять крізь віки»; 

 День вишиванки; 

 проведення першого заняття у 2018/2019 навчального року «Я 

громадянин України − європейської держави»; 

 бесіди: «Моя рідна Україна», «Наша вітчизна Україна», «Державна 

символіка Батьківщини», «Твої права і обов’язки», «Рід, родина, рідня», 

«Патріотизм – нагальна потреба України», «Велика Вітчизняна війна у 

спогадах її учасників», «Велика ціна визволення України» тощо. 

Педагоги еколого-натуралістичного підрозділу Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання є 

координаторами 



 

 

 

роботи з національно-патріотичного виховання для районних еколого-

натуралістичних центрів та станцій юних натуралістів. Завдяки вдалому 

керівництву у 2018 році були створенні умови для популяризації кращих 

здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого 

і сучасного українського народу, підтримки професійної й самодіяльної 

творчості. Відбулося активне залучення до патріотичного виховання дітей та 

молоді учасників бойових дій на Сході України, членів сімей Героїв Небесної 

Сотні, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, 

спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію; 

залучення молоді до участі у збереженні і підтримці єдності українського 

суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і злагоди; 

Сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на утвердження 

здорового способу життя молодих громадян з урахуванням принципів 

національно-патріотичного виховання. Налагоджена співпраця з військовими 

формуваннями України як мотивація готовності до вибору військових 

професій. 

 Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання, де 

рекомендовано, виокремити як один з найголовніших напрямів виховної 

роботи, національно-патріотичне виховання, на базі Вінницької обласної 

станції юних натуралістів  впроваджено довгостроковий проект 

«Патріотизм в юннатівському колі». 

Враховуючи чотирьох етапну структуру виховання почуття 

патріотизму: пізнавальний, емоційно-ціннісний, етап спонукання набутим Я 

– образом, вчинкові-діяльнісний (або етап духовної практики) – 

(класифікація за професором І. Д. Бехом ) робота проводилась у відповідних 

площинах та з усіма віковими категоріями дітей, педагогами та батьками.   

 В рамках проекту співпрацюємо із навчальними закладами  

прифронтової зони (селище Гранітне Волноваського району, Новгородська 

школа – інтернат Донецької обл., Троїцьке, Ст. Луганська, школи 

Старогнатівки та Мирного).   Саме тому в процесі реалізації проекту 

використовувались різні форми патріотичного виховання: масові заходи, 

виховні бесіди з гуртківцями, заняття з елементами тренінгових вправ з 

патріотичного виховання для педагогів та вихованців різних вікових 

категорій. 

Впродовж навчального року педагоги Вінницької обласної станції 

юних натуралістів проводили інформаційно-посвітницьку роботу з батьками, 

спрямовану на формування толерантності, поваги до культури, історії, мови, 

звичаїв та традицій як українців так і представників різних національностей. 

Відбулись тематичні батьківські збори «Калинова родина», відеолекторії 

«Маю честь захищати Батьківщину». 

Педагогічним колективом Балаклійської станції юних натуралістів 

Балаклійської районної ради Харківської області систематично 

проводяться заходи, виховні години спрямовані на формування духовних 

цінностей учнів та їх батьків, почуття патріотизму, національної свідомості, 

любові до Української держави, пошани до державної символіки суверенної 



 

 

 

України – бесіди, години спілкування, диспути: «Наші символи – наші 

святині», «Моя земля – незалежна держава», «Моя Україна – найкраща у 

світі». 
Велика увагу приділяється оновленню змісту освіти, приведення її у 

відповідність із європейськими стандартами, новими підходами. У зв’язку з 

цим в закладі був проведений захід щодо ознайомлення учнів з матеріалами 

«Революція Гідності 2013-2018 рр.» та «Агресія Росії проти України». В 

закладі були відзначені: Роковини Голодомору, День Соборності, перемога 

над нацизмом у Другій Світовій війні 1939-1945 рр. На виконання листа 

Міністерства освіти і науки України від 13.08.2017 №1/9-412 на 

Балаклійській станції юних натуралістів проведені виховні заходи про 

мужність і героїзм в ім’я свободи, незалежності та демократичного розвитку 

нашої України за темами: «Символи моєї держави», «Орден моєї сім’ї», 

«Ветерани поруч»; вихованці гуртків відвідають історичні музеї міста, місця 

бойової слави та інші історичні міста України. 

У виховній роботі комунального закладу освіти  «Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 

обласної ради  національно-патріотичне виховання є одним з пріоритетних 

напрямів діяльності. Патріотичне виховання спирається на 

загальнопедагогічні принципи виховання, такі як дитиноцентризм, 

природовідповідність, культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових 

та індивідуальних особливостей. Водночас патріотичне виховання має власні 

принципи, що відображають його специфіку.  

Упродовж 2018 року КЗО “ОЕНЦДУМ” проводив інформаційно-

просвітницькі, урочисті, пізнавально-виховні заходи, спрямовані на: 

поглиблення знань вихованців про найважливіші події в історії рідного краю, 

України із проведенням історичних паралелей з реаліями сьогодення; 

утвердження у свідомості вихованців переконань про єдність і соборність 

України (Сходу і Заходу); спонукання до активного прояву соціальної позиції 

“патріот-громадянин”; усвідомлення спорідненості категорій – моральність і 

патріотизм; соціалізацію, розвиток комунікативних здібностей; вироблення 

умінь протидії маніпулятивним і пропагандистським впливам; підвищення 

медійної та правової грамотності. 

Важливе місце у вихованні юннатів Міського ЕНЦДУМ виконкому 

Марганецької міської ради займає їх участь у національно-патріотичних 

заходах, пов’язаних з життям міста, тематичних вечорах, читацьких 

конференціях, зустрічах з видатними людьми, виставках. 

Були проведені такі заходи: з нагоди Дня Соборності України, “Ми 

пам’ятаємо”, “Пам’яті жертв Голокосту”, “Крути-подвиг і трагедія”, заходи 

до 74-річниці визволення Марганця. 

Педагогічний колектив Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді  застосовує у своїй роботі 

системний підхід. Він характеризується сукупністю виховних цілей, 



 

 

 

діяльнісна сторона яких скерована на взаємодію суб’єктів виховного впливу, 

організацію функціонування та розвиток виховної системи.  

Широкі можливості для патріотичного виховання надає зміст програм 

гуртків еколого-природничого профілю. Природа є потужним фактором 

виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, могутнім засобом виховання 

в дітей ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед національної 

свідомості.  

Відповідно до плану роботи Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді протягом року для вихованців 

було проведено низку заходів, присвячену пам’ятним датам. 

Освітній процес у Миргородській районній станції юних 

натуралістів тісно пов’язаний з виховним. З вихованцями було проведено 

ряд бесід на такі теми: «Державні символи України», «День боротьби зі 

СНІДом», «День людей з обмеженими можливостями», бесіди до Дня 

української мови та писемності, до Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом, до річниці проголошення ЗУНР, до Дня жертв голодомору.  

У Миргородському міському центрі еколого-натуралістичної 

творчості сформовано ефективну систему роботи з національно-

патріотичного виховання дітей. 

Однією з нових форм  патріотичного виховання є використання  

козацько-лицарських традицій, системи ідей, моральних заповідей, звичаїв, 

інших засобів впливу на дітей та молодь з метою виховання палких патріотів, 

стійких до випробувань громадян України з глибокою національною 

свідомістю, державотворчими прагненнями та уміннями. 

У Карлівській районній станції юних натуралістів педагогічним 

колективом в системі національно-патріотичного виховання проведено 

11 заходів заходів, якими охоплено 255 вихованців. 

У Лубенській міській станції юних техніків та натуралістів 

патріотичне виховання здійснюється як на заняттях гуртків, так і під час 

масової роботи.  Протягом року проведено 15 заходів, в яких взяли участь 

405 вихованців. 

Для вихованців Пирятинської районної станції юних натуралістів у 

листопаді проводився тиждень пам’яті загиблих небесної  сотні. 

Вихованці станції 9 травня проводили волонтерську акцію для воїнів 

АТО. Під час свята діти дарували червоні маки, та була організована 

скринька для збору благодійних внесків воїнам АТО. Відбулася поїздка до 

сусіднього села Крячківка, де діти привітала  ветеранів та людей  похилого 

віку зі святом перемоги, а також була проведена виховна бесіда на тему 

«Мир у нашій  країні».   

Протягом року  на базі Чорнухинської районної станції юних 

натуралістів проведено 4 заходи з патріотичного виховання, до яких 

залучено 55 дітей:  

- три роки поспіль колективи  районної Станції юних натуралістів та 

Будинку дитячої та юнацької творчості напередодні 9 травня виготовляють 



 

 

 

«Мак пам’яті» з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Європі, Дню 

перемоги, Дню пам’яті та примирення; 

- До Дня захисника України, відбулася зустріч вихованців станції з 

учасником бойових дій АТО Олексієм Семеновичем Голиком. 

Зміст роботи позашкільних закладів з питань патріотичного виховання у 

Кіровоградській області відповідає вимогам часу і соціальному замовленню. 

Слід відзначити в цьому напрямі заклади освіти Долинського, 

Олександрійського, Петрівського, Маловисківського районів та 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 

На належному рівні в загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти 

області проводяться урочистості, святкування героїчних дат, річниць, 

визначних подій в історії держави, населених пунктів. Значно підвищено 

рівень краєзнавчої роботи, продовжено участь учнів загальноосвітніх шкіл та 

членів гуртків у туристсько-краєзнавчій експедиції «Краса і біль України», 

історико-географічній експедиції «Сто чудес України», конкурсі «Я – 

громадянин України». 

У  рамках проекту «Я і моя армія» благочинні акції на підтримку 

українських бійців проводяться у всіх загальноосвітніх та позашкільних 

еколого-натуралістичних закладах освіти області. Акції «Зігрій солдата», 

«Діти - янголи миру», «Оберіг для бійця». Учні, батьки, і педагоги активно 

долучаються до волонтерського руху, а доброчинні справи продовжують від 

початку бойових дій на Сході України. 

Почуття патріотизму є однією з провідних цінностей, якими має 

оволодіти підростаюча особистість. Великою мірою, без цього почуття її 

соціальне життя буде неповноцінним, надзвичайно збідненим, оскільки воно 

перебуватиме поза важливими зв’язками і відносинами, які визначають її 

соціальну позицію, суспільно значуще функціонування, внутрішнє душевне 

задоволення, самооцінку, життєвий успіх. 

 
VII. Робота на НДЗД, об’єктах захищеного ґрунту, куточку 

живої природи тощо. 
 

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 навчально-дослідних земельних ділянках закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти 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 загальної середньої та 

позашкільної освіти України в 2018 році функціонувало близько 3959 



 

 

 

навчально-дослідних земельних ділянок (в 2017 році – 5352), з них – 1877 

відповідає Положенню про них. 53 % діючих НДЗД в закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти 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 599 403 196 

2 Волинська 470 302 168 

3 Дніпропетровська 320 77 243 

4 Донецька - - - 

5 Житомирська 215 8 207 

6 Закарпатська 35 13 22 

7 Запорізька 93 36 57 

8 Івано-Франківська 179 21 158 

9 Київська - - - 

10 Кіровоградська 218 1 217 

11 Луганська 1 - 1 

12 Львівська 135 55 80 

13 Миколаївська 3 3 - 

14 Одеська 46 18 28 

15 Полтавська 165 78 87 

16 Рівненська 215 125 90 

17 Сумська 335 85 250 

18 Тернопільська 266 133 133 

19 Харківська 2 - 2 

20 Херсонська 4 1 3 

21 Хмельницька 382 382 - 

22 Черкаська 130 100 30 

23 Чернівецька 109 16 93 

24 Чернігівська 37 20 17 

Всього: 3959 1877 2082 

 

Заслуговує на увагу зміст та організація роботи на навчально-

дослідній земельній ділянці Вінницької обласної станції юних 

натуралістів. Її площа 0,70 га, відповідає вимогам «Положення», має всі 

відповідні відділи. В 2018 році на НДЗД закладу проведено більше 200 

науково-обґрунтованих дослідів з актуальною тематикою та виробничим 

спрямуванням. 

На високому рівні організована робота на НДЗД навчальних закладів 

Ямпільського, Гайсинського, Тульчинського, Хмільницького, 

Шаргородського, Барського, Погребищенського, Вінницького, 

Калинівського, Козятинського, Чернівецького, Тростянецького районів 

Вінницької області. Фактично всі ділянки в згаданих закладах відповідають 

Положенню. 



 

 

 

Навчально-дослідна земельна ділянка Краснопільської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Гайсинського району є справжньою навчально-методичною базою 

для організації роботи з учнівською молоддю, юннатами профільних гуртків, 

членами ВМАН, вчителями закладів освіти району та області. В цьому році 

учні заклали і провели на навчально-дослідній земельній ділянці та в природі 

35 дослідів, з них 30 виробничих за рекомендаціями спеціалістів, вчених 

науково-дослідних установ району, області та України: Вінницького 

національного аграрного університету, Інституту ботаніки АН України, 

Уманського державного аграрного університету, ЗАТ НВО «Зернопродукт» 

та інших. 

В Волинській області функціонує 470 навчально-дослідних 

земельних ділянок з яких 302 є зразково-показовими, тобто повністю 

відповідають Типовому Положенню. Тут, на практиці можна побачити 

структуру, організацію досліджень, агротехнічні прийоми роботи тощо. 

При Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі 

функціонує навчально-дослідна земельна ділянка площею ‒ 0,20 га, а при 

Ківерцівському районному ЕНЦ площею ‒ 0,10 га. Вихованці позашкільних 

закладів в 2018 році заклали і провели понад 35 дослідів з різноманітними 

сільськогосподарськими культурами. 

В області було запроваджено нову форму експериментально-

дослідницької роботи – закладання «Теплі грядки Розума» (Радомишль, 

Лаврів, Забороль, Баїв, Городище 2 ‒ Луцького району; Радошин ‒ 

Ковельського району; смт Колки Маневицького району). Принцип грядки – 

відтворення природних процесів простим і доступним методом. Це 

отримання високих урожаїв, екологічно чистих овочів, фруктів, ягід при 

мінімальних затратах, на будь-якому ґрунті, в будь-якому кліматі і при будь-

якій погоді. 

Однією з кращих у Маневицькому районі є НДЗД ЗОШ І-ІІІ ступенів-

ліцей смт Колки. Впродовж року на навчально-дослідній земельній ділянці 

були проведені досліди: «Вплив вапнування ґрунту на врожай 

сільськогосподарських культур», «Вплив строків висіву насіння на врожай 

моркви», «Вплив строків проріджування на врожай столового буряка», 

«Особливості агротехніки та акліматизації лікарських рослин», «Вплив 

пікірування на особливості росту сальвії». 

За статистичними даними в 2018 році в Дніпропетровській області 

працювало 320 навчально-дослідних земельних ділянок. Серед профільних 

позашкільних закладів освіти 9 мають НДЗД, загальна площа – 5,1675 га. 

Завдяки співпраці педпрацівників КЗО «ОЕНЦДУМ» з вченими 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету, 

Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, ботанічного саду 

ДНУ, Українського державного хіміко-технологічного університету, 

Інституту зернового господарства НААН України, урізноманітнюються 

тематики дослідницької роботи юннатів за сільськогосподарським 

напрямком. Впродовж року на НДЗД вихованцями Центру були проведені 

досліди: «Агробіологічна оцінка томатів ранньої групи стиглості вітчизняної 



 

 

 

та зарубіжної селекції», «Вплив препарату Превікур Енерджі на схожість, 

ріст та врожайність гарбуза столового», «Вплив обробки насіння буряку 

кормового мікродобривами на врожайність» та інші. Взагалі, вихованцями 

позашкільних закладів області в 2018 році було закладено і проведено понад 

50 дослідів з різноманітними сільськогосподарськими культурами. 

У 2018 році в Житомирській області значно зменшилась кількість 

навчально-дослідних земельних ділянок. Так, при міських закладах загальної 

середньої освіти їх кількість зменшилась з 27 до 14, а в сільській місцевості з 

233 до 201. Це пов’язано з процесом оптимізації закладів загальної середньої 

освіти у сільській місцевості. 

Найбільша кількість шкільних НДЗД в Чуднівському (21), 

Житомирському (20), Пулинському (18) Романівському (14), Черняхівському 

(14) Андрушівськом (14) районах. 

В області із 6 позашкільних закладів еколого-натуралістичного 

спрямування лише в двох є навчально-дослідні земельні ділянки: 

комунальний заклад позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради та Центр позашкільної 

освіти 32м.. О. Разумкова м. Бердичева. 

В 9 закладах загальної середньої освіти Пулинської селищної ради 

функціонує 7 навчально-дослідних земельних ділянок, які відповідають 

Положенню про НДЗД. Найкраще організовано роботу на навчально-

дослідних земельних ділянках Вацлавпільської гімназії, Очеретянській філії 

ОЗЗСО Пулинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Староолександрівській ЗОШ І-ІІ 

ступенів. У 2018 році на НДЗД були закладені наступні досліди: «Вплив 

передпосівного обробітку насіння (обігрівання, замочування) на строки 

появи сходів кабачків», «Залежність врожайності буряка сорту «Циліндр» від 

кількості та якості внесених добрив», «Врожайність капусти при постійному 

поливі та без поливу». 

Із 4 позашкільних закладів Закарпатської області еколого-

натуралістичного спрямування, 2 з них мають НДЗД (Закарпатський 

обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Хустська 

райСЮН). Ділянка ЗОЕНЦ не повністю відповідає Положенню. 

У 58 закладах загальної середньої освіти Виноградівського району є 33 

НДЗД, з них 12 відповідають Положенню. Ефективність організації роботи 

на пришкільних ділянках, яка виражається в якості і кількості врожаю, 

естетичному вигляді, оформленні, відповідно до основних вимог 

«Положення про пришкільні ділянки», є найкращою у Сасівській, 

Широківській, Королівських № 1, 2, Чорнотисівській загальноосвітніх 

школах І-ІІІ ступенів, Новоселицькій, Веряцькій загальноосвітніх школах І-ІІ 

ступенів, НВК «Хижанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ», 

«Широківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ДНЗ», «Боржавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ДНЗ». 

У 2018 році в Запорізькій області працювало 93 навчально-дослідні 

земельні ділянки, з яких 36 відповідали Положенню про них. 



 

 

 

Вихованці Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді протягом багатьох років співпрацюють з 

кафедрою ботаніки і генетики рослин Запорізького національного 

університету. Цього року за завданням вчених юні генетики разом зі 

студентами на селекційно-генетичній ділянці Центру зробили оцінку 

ефективності міжсортової гібридизації льону олійного, провели міжвидову 

гібридизацію різних видів гірчиці (біла, сиза, чорна), виявили особливості 

запилення та самозапилення різних сортів декоративного соняшника, 

створили селекційний матеріал льону декоративного різними методами. 

У 2018 році в Івано-Франківській області функціонувало 174 заклади 

загальної середньої освіти та 5 закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного спрямування в яких є навчально-дослідні земельні ділянки 

(НДЗД) або окремі відділки. 

Площа навчально-дослідної земельної ділянки Івано-Франківського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді становить 

0,193 га. Для практичної та дослідницької роботи юннати та педагоги 

ОЕНЦУМ розширили асортимент рослин і тварин у відділках НДЗД: 

культивують 75 видів квітково-декоративних рослин, 23 види лікарських 

рослин, 56 видів деревно-чагарникових рослин, 42 види овочевих культур, у 

кутку живої природи доглядають за 13 видами тварин та 15 видами рослин. 

На базі Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції 

функціонує НДЗД площею 0,95 га. Протягом року гуртківцями станції були 

закладені і проведені такі досліди: «Сортовипробування огірків у весняних 

теплицях»; «Вплив посадкового матеріалу на врожайність картоплі»; «Вплив 

системи удобрення на врожай капусти»; «Вплив передпосівної обробки 

насіння квасолі на ріст і розвиток рослин»; «Сортовипробування моркви»; 

«Вплив передпосівного намочування насіння на врожай кормового буряка»; 

«Вплив ультрафіолетового випромінювання на врожай огірків»; «Вплив 

оптимального строку посіву перцю солодкого на якість розсади». 

В 2018 році в Кіровоградській області при закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти функціонувало 218 навчально-дослідних 

земельних ділянок загальною площею 121,11 га. Найкраще дослідницька 

робота учнів організована і проводиться на НДЗД закладів освіти 

Бобринецького, Долинського, Олександрівського, Олександрійського, 

Новоукраїнського районів, Світловодської міської СЮН та комунального 

закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді». 

НДЗД Кіровоградського ОЦЕНТУМ займає 2 га площі. Відповідно до 

Положення про НДЗД має всі відділи. Вихованцями гуртка «Юні 

рослинники» (керівник Мохонько А.А.) були розроблені та впроваджені в 

практику науково-дослідницькі роботи «Вплив інокулянту «Різолік Топ» на 

врожайність та якість сорту сої Аполо», «Особливості вирощування печериці 

двоспорової у домашніх умовах», «Вплив біогумусу на ріст і розвиток 

рослин», «Фітонцидна активність кімнатних рослин», «Вплив зовнішнього 

середовища на процес проростання цвілевих грибів», «Зміни властивостей 



 

 

 

бульб картоплі у процесі зберігання», «Вплив органічних добрив на розвиток 

цибулевих». 

Сєвєродонецький міський Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Луганської області має земельну ділянку 

площею менше 0,5 га зайняту деревами, чагарниками, однорічними, 

багаторічними, лікарськими рослинами. Дослідна ділянка є базою для 

практичних занять, дослідницької роботи, уроків праці. 

В Львівській області в закладах загальної середньої освіти 

функціонувало 130 навчально-дослідних земельних ділянок та 5 у закладах 

позашкільної освіти (Львівський ОЦЕНТУМ, площа – 0,85 га; Львівський 

МДЕНЦ – 0,644 га; Дрогобицький РЕНЦУМ – 1 га; Стрийська СЮН – 1,1 га; 

Червоноградський ЦЕНТУМ – 0,25 га). 

НДЗД Львівського ОЦЕНТУМ займає площу 0,85 га та складається із 

відділків: Колекційна ділянка; «Пейзажний парк»; «Регулярний парк»; 

Навчально-тематичні мікроландшафти відкритого ґрунту; «Японський сад» та 

колекційна ділянка хост; «Український сад»; «Вертикальний сад ліан»; 

«Етносад»; «Лісовий біотоп»; Лабораторія закритого ґрунту «Теплиця-

оранжерея»; Вуличний зоолого-тваринницький комплекс. 

Територія НДЗД Львівського міського дитячого еколого-

натуралістичного центру є ботанічною пам’яткою природи місцевого 

значення «Дендропарк Бенедикта Дибовського» і входить до складу ПЗФ 

України, площа її складає 0,644 га. ЛМДЕНЦ має в розпорядженні колекцію 

рослин відкритого ґрунту, яка налічує більше ніж 400 видів рослин. 

В Миколаївській області навчально-дослідні земельні ділянки 

функціонують при Миколаївському обласному еколого-натуралістичному 

центрі учнівської молоді (площа 4019 м
2
), Миколаївській міській станції 

юних натуралістів (площа 0,50 га) та Первомайській станції юних 

натуралістів (площа 1168 м
2
). 

За статистичними даними при закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти Одеської області в 2018 році функціонувало 46 НДЗД, з 

них 18 – відповідають Положенню про них. Еколого-натуралістичним 

центрам та відділам належить лише 5 навчально-дослідних ділянок. 

Дослідницька робота в еколого-натуралістичному підрозділі 

Одеського обласного гуманітарного центру проводиться за принципами 

екологічного землеробства, які передбачають систему виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Слід відмітити роботу на НДЗД Ізмаїльської міської станції юних 

натуралістів. Це спеціально організована територія, яка створює сприятливі 

умови спілкування дітей з природним середовищем та з зеленою 

лабораторією для проведення навчальних та практичних занять, 

передбачених програмами з природознавства, біології, трудового навчання. 

У 2018 році в Полтавській області було 10 закладів позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного напряму, у 6 з них є НДЗД, які займають 

загальну площу 1.83 га. Найкраще організована робота на НДЗД в 

Пирятинській районній станції юних натуралістів, Кременчуцькому еколого-



 

 

 

натуралістичному центрі учнівської молоді, Чорнухинській районній станції 

юних натуралістів, Новосанжарській районній станції юних натуралістів, 

Миргородському центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді та в Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі 

учнівської молоді. 

Лубенська ЗОШ № 4 Полтавської області єдина в місті школа 

зберегла навчально-дослідну земельну ділянку, яка відповідає Положенню 

про НДЗД. Загальна площа – 0,51 га. 0,22 га – це площа, на якій висаджено 

овочеві культури, лікарські рослини, декоративні рослини. Під фруктовими 

деревами та ягідними кущами – 0, 29 га. 

В 2018 році за статистичними даними в Рівненській області 

працювало 711 шкіл, з них 215 мають навчально-дослідні земельні ділянки 

(НДЗД), з них відповідає Положенню – 125. Протягом року на НДЗД області 

проведено 1055 дослідів та експериментів за рекомендаціями вчених, 

наукових установ і спеціалістів місцевих господарств. 

Дослідництво стало невід’ємною частиною навчально-виховного 

процесу у закладах загальної середньої та позашкільної освіти Гощанського, 

Дубенського, Костопільського, Рівненського, Рокитнівського районів та 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради. 

На базі 12 закладів загальної середньої освіти Рівненського району 

створені учнівські виробничі бригади, які в основному залучені до роботи на 

шкільних навчально-дослідних ділянках. Школярі займаються не лише 

вирощуванням сільськогосподарських рослин, але й експериментальною 

дослідницькою діяльністю. Найкращі серед них – учнівські бригади 

Зорянського, Великоомелянського, Великоолексинського навчально-

виховних комплексів, Колоденської, Корнинської, Великожитинської 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Козлинської загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів. 

У 2018 році в Сумській області функціонувало 325 навчально-

дослідних земельних ділянок, загальною площею 134 га., з них – 78 

відповідають Положенню про учнівську навчально-дослідну земельну 

ділянку. У закладах позашкільної освіти області функціонувало 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. 

В Тернопільській області нараховується 723 заклади загальної 

середньої та 3 позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування. Із 

них 266 шкіл і 2 позашкільних заклади мають навчально-дослідні земельні 

ділянки, загальною площею 12344 ар, 50% відповідають Положенню. 



 

 

 

Навчально-дослідна земельна ділянка (НДЗД) Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичного творчості учнівської молоді є 

кращою в області. В 2017-2018 навчальному році в рамках довгострокового 

проекту «Впровадження елементів органічного землеробства в практику 

роботи шкільних НДЗД» вихованцями гуртка «Юні овочівники» (керівник 

Федун Г.Р.) проведена та презентована на обласному рівні дослідницька 

робота на тему: «Одержання біогумусу методом вермикультивування». Мета 

дослідження: виявити та дослідити висунутих раніше тверджень про 

відновлення родючості ґрунту методом вермикультивування. В результаті 

дослідження вихованці зробили висновок, що метод вермикультивування є 

перспективний напрямок, що дозволяє формувати і розвивати екологічні 

основи сільськогосподарського виробництва і базується на діяльності живих 

організмів. 

Харківська область. На базі Лозівської станції юних натуралістів 

Лозівської міської ради функціонує навчально-дослідна земельна ділянка 

(квітники) площею168 м
2
. 

Ботаніко-рослинницький відділ Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської районної ради складається з оранжереї та НДЗД. 

Колекція рослин нараховує понад 300 видів відкритого і 100 видів закритого 

ґрунту. 

У Херсонській області при закладах позашкільної освіти еколого-

натуралістичного спрямування в 2018 році функціонувало 4 навчально-

дослідні земельні ділянки, загальною площею 2,385 га. 

Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради має загальну площу земельної 

ділянки – 0,345га. В наявності є акт землекористування. 

На навчально-дослідній земельній ділянці Каховської СЮН 

вихованцями закладу закладені та проведені досліди: «Вирощування з 

насіння дуба черешчатого і догляд за ним», «Вирощування томатів черрі у 

відкритому ґрунті з використанням Біо-гелю», «Вирощування огірків сорту 

«Зозуля» у теплиці з використанням «Біо-гелю». 

Згідно з цифровими інформаційно-аналітичними даними у 

Хмельницькій області в 2018 році діяло 382 учнівські навчально-дослідні 

земельні ділянки, в тому числі в ЗОШ І ст. – 26, ЗОШ І-ІІ ст. – 141, ЗОШ І-ІІІ 

ст. – 215, їх загальна площа – 43548,5007 га, загальна площа орної землі – 

189,388 га. 

Робота з юннатами на ділянках Хмельницького ОЕНЦУМ 

організовувалась відповідно до Положення про учнівську навчально-

дослідну земельну ділянку. У 2018 році вихованці гуртків заклали та провели 

ряд дослідів на НДЗД: «Вплив підживлення на врожай картоплі», «Вплив 

регуляторів росту рослин на врожайність столового буряка», «Ефективність 

внесення добрив під моркву», «Вплив прогрівання насіння на врожай 

картоплі», «Вплив строків сівби на ріст проса» та ін. 

Цікавим для учнів Івашковецької ЗОШ І-ІІ ступенів Новоушицького 

району стало дослідити алелопатичні взаємодії між рослинами на прикладі 



 

 

 

картоплі, кукурудзи, цибулі, квасолі та столового буряка, а також усвідомити 

роль алелопатії рослин в сільському господарстві. Для закладання досліду 

учні збирали інформацію про кожну з вказаних культур і взаємовплив 

рослин між собою. Отримані в результаті досліджень дані спільного 

вирощування основних овочевих культур в польових умовах показали 

ефективність цього способу, що дає можливість підвищити урожайність 

культур. 
Навчально-дослідні ділянки в Черкаській області в 2018 році були 

наявні у 2-х закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

спрямування (м. Шпола, Черкаський район) та у 128 закладах середньої 

освіти, але через малі розміри не всі відповідають Положенню. 

Дослідницька робота на НДЗД проводиться згідно програм та за 

завданням спеціалістів наукових закладів: Черкаського інституту 

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 діють 109 навчально-дослідні земельні 

ділянки, загальна площа яких складає 39,40 га. З них: відповідають 

Положенню – 16; частково відповідають Положенню (відсутні окремі 

відділи) – 93. 

Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді має НДЗД, площею 0,95 га. Ділянка центру відповідає 

Положенню, є акт землекористування. На ній функціонує мікроботсад 

(дендрологічний відділок НДЗД) з цінними рідкісними трав’янистими 

рослинами та деревними інтродуцентами, а також розміщена колекційна 

ділянка, що включає колекцію лікарських та декоративних рослин. Квітково-

декоративний відділок нараховує: 70 видів дерев та кущів, 25 видів 

однорічників, 83 види багаторічників. В «садочку запахів» зібрано понад 60 

пряно-ароматичних рослин. Функціонує також плодово-ягідний і зоолого-

тваринницький відділки. 

Цікаву і змістовну роботу «Вивчення гіберелінового впливу на 

партенокарпічні кишмишові сорти винограду» провели вихованці секції 

«Екологія» очно-заочної біологічної школи Чернівецького ОЦЕНТУМ на базі 

Новоселицької гімназії. Метою роботи було дослідити вплив фітогормону 

гібереліну на ріст та розвиток ягід винограду, можливість підвищення 

урожайності, отримання безнасінних ягід з видовженою формою. В 

результаті дослідження було встановлено, що гіберелін впливає на 

поглинання квітконосами поживних речовин, що в свою чергу призводить до 

збільшення кількості зав’язі суцвіття винограду, яка не осипалась. Поряд з 

цим, відмічено збільшення біомаси грона приблизно на 20 % та розміру 

ягоди на 15-20 %. Одночасно відмічено зменшення кількості насінин в ягоді 



 

 

 

або їх відсутність. Встановлено вибіркову дію гібереліну на кишмишові та 

партенокарпічні сорти винограду. 

В звітних матеріалах комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» відсутні статистичні данні по загальній 

кількості навчально-дослідних земельних ділянок, які функціонували в 

закладах загальної середньої та позашкільної освіти Чернігівської області в 

2018 році. 

Краще була організована робота на навчально-дослідних земельних 

ділянках 20 закладів загальної середньої та позашкільної освіти Бахмацької, 

Бобровицької, Борзнянської, Городнянської, Новгород-Сіверської районних 

рад, Новобасанської сільської ради, Тупичівської та Куликівської селищних 

рад, Бобровицької та Городнянської міських рад Чернігівської області та 17 

інтернатних закладах обласного підпорядкування. Їх площа 22,6385 га. 

Під керівництвом вчителів, агрономів місцевих агрофірм, 

колективних с/г підприємств школярі області провели біля 260 дослідів з 

рослинництва, овочівництва, зоології, тваринництва. 

Навчально-дослідна земельна ділянка КЗ «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів», площею 2 га, відповідає Положенню. В 2018 

році юннати станції заклали і провели на НДЗД 38 дослідів, з них 18 

виробничих за рекомендаціями спеціалістів, вчених науково-дослідних 

установ України: Інституту ботаніки АН України, Ботансаду ім. О.В. Фоміна, 

Національного університету «Чернігівський колегіум ім. Т. Шевченка», 

Інституту с/г мікробіології, УААН, ЗАТ НВО «Еліткартопля», Чернігівська 

філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» та інших. 

 

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 загальної середньої та позашкільної освіти функціонує 200 

теплиць, 626 парників та 10 оранжерей. Відсутність повної текстової 

інформації унеможливлює об’єктивний аналіз діяльності. 

 
№

 з/п 

Область  Кількість  Зміст роботи 

1

1 

Вінницька 23 теплиці/ 

452 парника 
На високому рівні проводиться робота 

в тепличному господарстві Вінницької 

обласної станції юних натуралістів, площа 

якого 233 м
2
. Господарство включає теплицю 

та парники площею 182,9/110,4 м
2
. Колекція 

складає 2618 екземплярів кімнатних рослин 

різних географічних видів і груп. Протягом 



 

 

 

2018 року, гуртківцями було закладено та 

проведено більше 50 дослідів. 

На базі теплиці проводяться 

різноманітні заходи: семінари, наради, 

семінари-практикуми, курси підвищення 

кваліфікації для вчителів природничих 

дисциплін, методистів районних, міських 

станцій юних натуралістів, керівників гуртків 

та керівників еколого-натуралістичних центрів 

на громадських засадах. Протягом 2018 року 

проведено біля 160 науково-пізнавальних 

екскурсій для гуртківців закладу, учнів шкіл м. 

Вінниці та області. 
2

2 

Волинська 13 теплиць/ 

5 парників 

Служать базою проведення 

практичних занять, навчальних екскурсій, 

організації сільськогосподарського 

дослідництва у закритому ґрунті з метою 

вирощування овочевої продукції для 

забезпечення збалансованого, збагаченого 

вітамінами харчування учнів в продовж усього 

року. 

У парнику при Волинському 

обласному еколого-натуралістичному центрі 

юні дослідники вирощують розсаду овочевих 

культур та квітково-декоративних рослин для 

озеленення території Центру. Робота у 

парниках сприяє розвитку креативного 

мислення, формує практичні вміння і навички 

роботи в закритому ґрунті. 

3

3 

Дніпропетровська 5 теплиць/  

5 оранжерей 
Оранжерея КЗО «ОЕНЦДУМ» має 

площу 315,1 м², 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. Дослідницька 

робота в оранжереї КЗО «ОЕНЦДУМ» 

проводиться за завданням вчених ДНУ 

кафедри фізіології та інтродукції рослин, 

кафедри біотехнології УДХТУ, ДДАЕУ. 

4

4 

Донецька - - 

5

5 

Житомирська 28 теплиць/ 

14 парників 

Загальна площа теплиць Житомирської 

області 2,605 га, а парників – 0,52 га. 

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. 

6

6 

Закарпатська 3 парники Загальна площа парників 54 м
2
. 

Юннати проводять спостереження за цвітінням 

кімнатних рослин, вирощують розсаду 

овочевих та декоративних рослин, займаються 

зимовою вигонкою квітів. 

7

7 

Запорізька 18 теплиць В Запорізькому ОЦЕНТУМ теплиця 

загальною площею 72 кв. м. використовується 

як навчальна база тільки у весняний період. 

Під час практичних занять з гуртківцями 

проводяться досліди по вирощуванню розсади 

квіткових рослин, розмноженню кімнатних 

рослин різними способами, заняття по 

правилам пересадки рослин, догляду за ними, 

живцювання. 

ПНЗ «Дитячий парк «Запорізький 

міський ботанічний сад» має 17 теплиць, на 

території яких вихованці разом з керівниками 

вирощують і розмножують саджанці деревних 

порід, екзотичні сукуленти та кімнатні квіти, 

декоративні та плодові рослини. Також теплиці 

використовуються як екскурсійні зали для 

мешканців міста та області. 

8

8 

Івано-Франківська 12 теплиць/ 

6 парників 

В тепличному комплексі Івано-

Франківської міської дитячої екологічної 

станції функціонує 5 теплиць, які включають 

такі відділи: декоративно-листяних та 

сукулентних рослин; красиво-квітучих та 

ампельних рослин; розмноження та 

дорощування. 

У даних відділах зібрано близько 250 

видів рослин. Це справжня біологічна 

лабораторія для юних квітникарів та 

флористів, ландшафтних дизайнерів та 

фітодизайнерів, що дає можливість 

вирощувати рослини з різних кліматичних зон 

і створювати оптимальні умови для їх росту і 

розвитку, ознайомитися із різними способами 

розмноження рослин та проводити 

дослідницьку роботу. 

9

9 

Київська - Інформація відсутня 

1

10. 

Кіровоградська 5 теплиць/ 

38 парників 

При закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти області налічується 5 

теплиць загальною площею 210 м
2
 та 38 

парників загальною площею 190 м
2
. В 

більшості з них вирощується розсада квітів, 

овочів для НДЗД та озеленення пришкільних 

територій, проводиться дослідницька робота з 

рослинами в закритому ґрунті. 



 

 

 

Теплиця ОЦЕНТУМ постійно 

використовується для проведення 

семінарських занять вчителів біології, 

студентів Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету ім. В. Винниченка 

(природничо-географічний факультет), 

керівників гуртків як міста так і області. 
 

1

11. 

Луганська 5 теплиць На сьогодні Сєвєродонецький міський  

ЦЕНТУМ має найбільше тепличне 

господарство – 5 теплиць (шкільних 

оранжерей), 4 з яких знаходяться на балансі 

Центру. 

Вихованці отримують спеціальні 

знання з флористики, фітодизайну, 

квітникарства. Теплиці активно 

використовуються школами для проведення 

уроків довкілля, природознавства, біології, 

праці за темами: «Кімнатні рослини», 

«Аранжування букетів», «Теплиця», «Способи 

вегетативного розмноження», «Будова квітки» 

тощо. 

1

12. 

Львівська 9 теплиць/  

1 оранжерея 

В закладах загальної середньої освіти 

функціонує 5 теплиць (загальна площа – 254,5 

м
2
), а в закладах позашкільної освіти - 4 

теплиці (загальна площа 434,3 м²) та 1 

оранжерея площею 18 м² (на базі Львівського 

міського дитячого еколого-натуралістичного 

центру). 

Лабораторія закритого ґрунту 

«Теплиця-оранжерея» Львівського ОЦЕНТУМ 

використовується як культиваційне 

приміщення для утримання субтропічних і 

тропічних рослин, а також проведення вигонок 

цибулькових рослин, живцювання 

багаторічних рослин та висівання насіння 

однорічних рослин відкритого ґрунту. 

В цьому році на території Львівського 

міського ДЕНЦ побудована стаціонарна 

теплиця сонячний вегетарій, загальною 

площею 30 м
2
. 

13. Миколаївська - - 

14. Одеська 3 теплиці/  

3 оранжереї 

В районах області у теплицях 

вирощується розсада квіткових та овочевих 

рослин, проводиться живцювання вічнозелених 

рослин. Під скляним дахом Балтського 

комунального закладу «Центр дитячої 

творчості» розмістилися екзотичні рослини, 

більше 10 видів, що зростають у різних 

куточках нашої планети (банани, ківі, лимон, 

ананас, інжир, гранат, лавровий лист, 

пасіфлора). 



 

 

 

В Одеському обласному 

гуманітарному центрі позашкільної освіти та 

виховання діяльність теплиці – 19,5 м
2 

та 

оранжереї – 102,9 м
2 

направлена на 

покращення навчально-дослідної та 

природоохоронної роботи. В оранжереї зібрані 

150 видів кімнатних рослин (близько 300 

екземплярів). 

15. Полтавська 13 теплиць/ 

5 парників 

Робота в закритому ґрунті проводиться 

у закладах освіти Новосанжарського, 

Пирятинського, Зіньківського, Кобеляцького, 

Глобинського, Чутівського районів, 

Шишацької ОТГ, м. Кременчука, закладах 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

спрямування м. Полтави, Миргорода та Нових 

Санжар. 

Теплиця Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді використовується при проведенні 

гурткової роботи, методичних об’єднань 

вчителів біології, семінарів керівників гуртків з 

квітникарства, сільського господарства, 

проведення екскурсій для учнів міста та 

області. На базі лабораторії квітництва і 

овочівництва працювало 13 гуртків (155 дітей), 

закладено 23 досліди. 

Протягом останніх років відбулося 

оновлення та поповнення колекції квітково-

декоративних рослин захищеного ґрунту 

завдяки співпраці колективу з Національним 

ботанічним садом ім. М.М.Гришка НАН 

України, ботанічним садом Харківського 

національного університету ім. В.Н. Каразіна, 

Запорізьким міським дитячим ботанічним 

садом, Дніпропетровським обласним еколого-

натуралістичним центром дітей та учнівської 

молоді. 

16. Рівненська 13 теплиць/ 

36 парників 

В навчальних закладах Рівненської 

області  теплиці займають площу 1072,92 м
2
, а 

парники - 542 м
2
. Наявність об’єктів 

захищеного ґрунту в навчальних закладах дає 

змогу краще організовувати лабораторні та 

практичні заняття з біології рослин, 

квітникарства, овочівництва, садівництва, 

забезпечує навчальний процес достатньою 

кількістю натурального роздаткового 

матеріалу, дає можливість проводити 

навчальні досліди з рослинами. Тематика 

дослідницьких робіт, що виконуються в умовах 

закритого ґрунту, передбачає вивчення впливу 

температурних показників, стимуляторів росту 

на схожість насіння та швидкість проростання 



 

 

 

в умовах закритого ґрунту, зимової вигонки 

квіткових рослин та овочевих культур. 
Гарним прикладом в області є 

тепличний комплекс комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради. Він включає в себе три теплиці, 

парники, утеплені грядки площею 450 м
2
 з 

рослинами різних угрупувань.  

Впродовж 2018 року в теплицях були 

проведені досліди з таких тем: 

  вплив способів вирощування 

розсади на врожайність перцю; 

  підбір перспективних сортів 

капусти для вирощування розсади в умовах 

закритого ґрунту; 

  вирощування шпинату в умовах 

теплиці в зимовий період; 

  вирощування огірків різними 

способами. 

Тепличний комплекс постійно 

використовується при проведенні обласних 

семінарів для вчителів біології, екології і 

трудового навчання; керівників гуртків 

еколого-натуралістичного напрямку. 

Надаються консультації і рекомендації для 

місцевого населення по вирощуванню 

овочевих та квіткових рослин. 

17. Сумська 11 теплиць/ 

38 парників 

В навчальних закладах Сумської 

області  теплиці займають площу 1170 м
2
, а 

парники - 200 м
2
. Основними організаційними 

формами роботи в теплиці є: гурткові заняття 

відповідно до навчальних програм; виконання 

завдань дослідницьких робіт, експериментів, у 

т.ч. за завданнями науково-дослідних установ; 

екскурсійно-просвітницька діяльність з метою 

ознайомлення з колекціями рослин закритого 

ґрунту; господарська діяльність (вирощування 

розсади квітів, овочів для внутрішніх потреб, 

розсади квітів для озеленення території 

населених пунктів). 

У теплиці Сумського міського 

ЦЕНТУМ зібрано колекцію кімнатних рослин, 

яка налічує 550 видів, з них 150 видів рослин 

тропіків і субтропіків. Вихованцями відділу 

квітникарства виконана значна робота з 

утримання колекції кактусів та інших 

сукулентів, а саме: вирощено 70 сіянців суміші 

кактусів, проведено пікірування 25 сіянців 

нотокактусів, 60 сіянців мамілярій, укорінено 

670 живців сукулентних рослин, пересаджено 

900 екземплярів кімнатних рослин. 
18. Тернопільська 4 теплиці/  Тепличне господарство 



 

 

 

6 парників Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості складається з 

теплиці та парників, загальною площею 386 м
2
. 

В ґрунтовій теплиці ТОЦЕНТУМ, яка 

використовувалась лише в осінньо-весняний 

період, юннати вирощували розсаду квітково-

декоративних рослин, живцювали вічнозелені 

рослини, декоративні та фруктові кущі. Цікаві 

результати отримали учні, проводячи 

різноманітні досліди та експерименти:  
«Вирощування полуниці в теплих грядках В. 

Розума з використанням агроволокна», «Вплив 

прищеплення петунії на цвітіння та 

покращення декоративної форми», 

«Порівняння швидкості проростання насіння 

та якості розсади томатів, вирощеної 

ґрунтовим та безґрунтовим способом», 

«Дослідження впливу стимуляторів росту на 

укорінення стеблових живців  драцени», 

«Розмноження пеларгонії стебловими 

живцями». 

19. Харківська 1 оранжерея На базі Покотилівської станції юних 

натуралістів функціонує оранжерея. В ній 

зібрано понад 100 видів рослин закритого 

ґрунту. 

В оранжереї гуртківці створюють 

дивовижний світ рослин різних екологічних 

угруповань земної кулі, проводять різноманітні 

дослідження. Весною юннати в оранжереї 

вирощують розсаду різних сортів овочів, 

однорічних квітів. Створюють букети і кошики 

квітів до свят, влаштовують виставки, 

проводять різноманітні досліди, роблять 

проекти оновлення клумб з багаторічними і 

однорічними квітами. 
20. Херсонська 1 теплиця Площа теплиці Херсонського 

обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді - 0,0072 га. 

Вирощується більш як 80 видів кімнатних 

рослин. 
21. Хмельницька 3 теплиці/ 

8 парників 
В закладах позашкільної освіти 

Хмельницької області  теплиці займають 

площу 222,66 м
2
, а парники - 24 м

2
. 

Наявність теплиці та парників при 

Кам’янець-Подільському ПНВО дає 

можливість юннатам проводити дослідницьку 

роботу в закритому ґрунті, успішно розв’язати 

завдання внутрішнього і зовнішнього 

озеленення не тільки екологічного центру, але 

багатьох шкіл і дитячих садочків. 

Основними напрямками діяльності в 

теплиці є: вирощування квітково-декоративних 



 

 

 

та овочевих культур, живцювання плодово-

ягідних і декоративних кущів, проведення 

дослідницької роботи та екскурсій. 

Вихованці гуртка «Юні квітникарі» 

заклали та провели дослід «Виявлення кращих 

строків і способу вегетативного розмноження 

кімнатних та лікарських рослин», а вихованці 

гуртка «Людина і довкілля» провели досліди 

«Виявлення кращих строків живцювання 

спіреї», «Вплив низьких температур на 

цвітіння кактусів». У 2018 році у 6 літніх 

парниках з агроволокном заклали досліди по 

живцюванню хвойних та декоративних рослин. 
22. Черкаська 17 теплиць/ 

7 парників 
Збереглися теплиці у Смілянському 

ЕНЦ, Шполянській СЮН, екологічних відділах 

Чорнобаївського та Корсунь-Шевченківського 

БДЮТ. У позашкільних закладах еколого-

натуралістичного спрямування теплиці є у 

Черкаському обласному центрі роботи з 

обдарованими дітьми та в Шполянському 

центрі еколого-натуралістичної творчості. 

Науково-дослідна робота проводилась 

за завданнями: Національного еколого-

натуралістичного Центру учнівської молоді, 

Національного університету ім. 

Б.Хмельницького, Уманського державного 

педагогічного університет ім. П.Г.Тичини, 

Черкаського державного поля 

агропромислового виробництва та Верхняцької 

дослідної станції генетики і селекції. 

В Шполянському ЦЕНТУМ створено 4 

теплиці, площею 250 м
2 

. В І теплиці розміщені 

кімнатні рослини. В ІІ теплиці проводиться 

вирощування багаторічників. В ІІІ теплиці 

створено «Лісову галявину». В IV теплиці діти 

вчаться вирощувати розсаду квітково-

декоративних рослин для озеленення території 

СЮН та шкіл міста. Тематика дослідницьких 

робіт: «Вплив органічних добрив на ріст і 

цвітіння рослин закритого ґрунту», 

«Вегетативне розмноження сенполії», 

«Розмноження паперомії листовими 

пластинками», «Розмноження кімнатних 

рослин насінням на прикладі аспарагуса», 

«Визначення різноякісності частин пагона для 

розмноження», «Вивчення необхідності світла 

для утворення крохмалю в зелених листках 

рослин» та інші. 
23. Чернівецька 2 теплиці/ 

8 парників 
Загальна площа теплиць закладів 

освіти Чернівецької області – 132 м
2
. Крім суто 

практичної діяльності теплиці 

використовувались для проведення 



 

 

 

дослідницької роботи. 

В Корманському та Ломачинецькому 

ЗНЗ Сокирянського району, Кострижівському 

ЗНЗ Заставнівського району, Усть-

Путильському ЗНЗ Путильського району, 

Стальнівецькому і Тарасівецькому ЗНЗ 

Новоселицького району, Михальчанському та 

Старожадівському ЗНЗ Сторожинецького 

району функціонують парники, які є базою для 

проведення практичних занять з вирощування 

розсади овочевих і квітково-декоративних 

рослин у весняно-осінній період. 
24. Чернігівська 15 теплиць В комунальному закладі «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів» 

функціонує 3 теплиці площею 357 м
2
 та 

парники, в яких вирощується розсада 

овочевих, квіткових культур та кімнатних 

рослин. 

Навчально-дослідна робота в теплиці 

дає змогу учням протягом року на високому 

рівні засвоювати навчальні програми з 

ботаніки, генетики, селекції, овочівництва та 

інших розділів біології; підвищує інтерес дітей 

до природничих наук. В 2018 році юннати 

заклали і провели в теплиці досліди: «Вплив 

віку листка сансев’єри на вкорінення його 

частини», «Вплив стимуляторів росту на 

укорінення живців фікусу Бенджаміна», 

«Вивчення продуктивності різних способів 

розмноження циссусу ромболистого». 

 

Тепличні господарства, об`єкти закритого ґрунту працюють по всій 

території України. Найбільша кількість у Житомирській – 28, Вінницькій – 

23, Запорізькій – 18, Черкаській – 17 областях. Велика кількість теплиць 

працюють лише у весняно-літній період – це пов’язано з опаленням. 

Направленість роботи в закритому ґрунті різна: вирощування розсади, 

створення оранжереї для екзотичних рослин – це бази для проведення 

практичних занять гуртків різних профілів, а також отримання додаткових 

коштів для розвитку закладу. 

Пропозиції на перспективу: 

1. Надати фінансову можливість освітнім закладам відновити 

функціонування теплиць та організувати в них роботу. 

2. Надавати статистичні дані про кількість об’єктів захищеного ґрунту 

в табличному варіанті за такою формою (кількість теплиць, кількість 

парників та розсадників в загальноосвітніх закладах, їх площа; кількість 

теплиць, кількість парників та розсадників в позашкільних навчальних 

закладах, їх площа; зміст роботи). 
 

3. Робота в куточку живої природи. 



 

 

 

Робота в кутку живої природи дає початок до дослідницької 

діяльності учнів, прояву ними особливого внутрішнього інтересу до 

біологічних дисциплін, що дозволяє виявити їхні нахили і здібності для 

послідуючих рекомендацій щодо професійної орієнтації школярів. 

В 2018 році Вінницька обласна станція юних натуралістів 

працювала над удосконаленням та оптимізацією мережі зоолого-

тваринницьких об’єктів в закладах освіти області. Кількість міні-кролеферм в 

закладах загальної середньої та позашкільної освіти Вінницької області 

нараховувалось 17, міні-свиноферм – 2, міні-птахоферм – 2, міні-конеферм – 

6, шкільних пасік – 9. 

Видовий склад тварин: кролі, декоративні кролі, висловухі, карликові 

барани, свині, декоративні качки, декоративні кури. 

Живий куточок природи, що у Володимир-Волинському Центрі 

позашкільної освіти (еколого-натуралістичний відділ) Волинської області 

розміщений в окремому кабінеті площею 30 м
2
. В ньому утримуються 

молюски, риби, рептилії, птахи, ссавці. 

Серед закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

профілю Дніпропетровської області 8 мають навчально-дослідні 

тваринницькі комплекси та куточки живої природи. Міні-кролеферми, міні-

птахоферми, куточки живої природи є на базі комунального закладу освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді», 

КПНЗ «Станція юних натуралістів Покровського району» та КПНЗ «Станція 

юних натуралістів Тернівського району» Криворізької міської ради, КПНЗ 

«Станція юних натуралістів» м. Павлограда. 

Навчально-дослідний тваринницький комплекс комунального закладу 

освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» 

нараховує 18 видів мешканців, серед них: павичі, фазани, кури, кролі, папуги 

та інші. Колектив Дніпропетровського обласного Центру протягом багатьох 

років тісно співпрацює з вченими ДДАЕУ, факультетом ветеринарної 

медицини, з анатомічним музеєм тварин ДДАЕУ, з зоомузеєм ДНУ та 

іншими закладами. Вихованцями гуртка «Птахівництво з основами 

ветеринарії» (керівник Мізін В.В.) підготовлені змістовні науково-

дослідницькі роботи: «Зміни показників осмотичної резистентності 

еритроцитів щурів в умовах надходження кофеїну» та «Вплив вітамінно-

мінерального раціону годування на ріст та розвиток різних видів фазанів». 

В Житомирській області при закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти діє 233 живих куточка. 

В комунальному закладі позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради працюють творчі 

об’єднання юних зоологів, юних орнітологів, юних акваріумістів, юних 

кролівників, юних кінологів, любителів домашніх тварин та основ біоетики. 

Для цього є відповідна матеріальна база: акваріумний клуб, живий куточок, 

кабінет зоології, кабінет акваріумістики, бібліотека, підсобні приміщення для 

зберігання кормів та необхідного обладнання по догляду за тваринами. 



 

 

 

Нажаль, учнівських кролеферм, птахоферм в закладах освіти 

Житомирської області практично немає. Але незважаючи на це, дослідницька 

робота з кролями все ж проводиться у власних та приватних господарствах, 

що дає можливість учням активно приймати участь у Всеукраїнській 

трудовій акції «Кролик». 

Зоолого-тваринницький відділок Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді включає куток живої природи, 

крільчатник, віварій, пташники, пасіку. У внутрішньому приміщенні кутка 

живої природи розміщені демонстраційні акваріуми, тераріуми, 

акватераріуми, клітки з декоративними птахами і гризунами, інсектарні 

коробки. Всього нараховується близько 450 особин тварин 46 видів: 6 видів 

ссавців, 8 видів декоративних та свійських птахів, 6 видів плазунів, 21 вид 

акваріумних рибок, 5 видів місцевих річкових риб. 

Основними напрямами діяльності юннатів в кутку живої природи є 

вирощування тварин, спостереження за їх ростом та розвитком, проведення 

дослідів з розмноження птахів (павичі, гуси, кури, цесарки, голуби), гризунів, 

акваріумних рибок тощо. 

На зоологічній базі Запорізького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді творчими учнівськими 

об’єднаннями проводилась науково-дослідницька робота по вивченню 

декоративних тварин, тематичні та комплексні екскурсії для закріплення 

програмного матеріалу для школярів. 

Для проведення науково-дослідницької роботи з зоології педагоги 

Центру співпрацювали з вченими Запорізького національного університету з 

питань розроблення методик дослідів, спостережень, наукових проектів, 

визначення видового складу тварин, а також були створені методичні 

матеріали по правилам утримання та догляду за тваринами в умовах неволі. 

У 2018 році в ЗОЦЕНТУМ була створена лабораторія 

«Акваріумістика». Під час проведення практичних занять з тваринами 

лабораторій вихованцями проводились короткострокові досліди: «Вивчення 

поведінки тхіра»; «Вивчення рефлексів акваріумних риб на різні звуки»; 

«Спостереження за сумісним знаходженням в клітках кролів та морських 

свинок»; «Реакція червоновухих черепах на зміну кормової бази»; 

«Профілактика захворювань декоративних кролів»; «Створення умов для 

розмноження морських свинок розет»; «Вплив кормів тваринного 

походження на розмноження піщанок»; «Вирощування молодняка кролів на 

зелених кормах» тощо. 

Куток живої природи Івано-Франківського ОЕНЦУМ служить базою 

для проведення екскурсій, практичних робіт, спостережень та дослідів. 

Створені комфортні умови для різних видів тварин, розміщених по 

тематичних експозиціях. У 2018 році на базі ОЕНЦУМ вперше був 

проведений обласний конкурс «Куток живої природи», в якому брали участь 

школярі закладів загальної середньої освіти та вихованці позашкільних 

закладів. Куток живої природи ОЕНЦУМ є екскурсійним майданчиком для 

школярів міста, районів області та студентів біологічного факультету 



 

 

 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, які є його 

частими відвідувачами. 

В Київській області куточки живої природи діють при СЮН м. 

Фастів, ДЕНЦ «Камелія» та ЦЕНТ м. Біла Церква. Вихованцями цих 

закладів позашкільної освіти були проведені досліди: «Дослідження 

ембріонального розвитку та виживання яєць молюсків Ахатин»; 

«Розмноження паличників, бананового цвіркуна, мадагаскарських тарганів, 

жука зоофобуса в штучно створених умовах; «Розмноження та розвиток 

шиншил та папуг в умовах живого куточка»; «Динаміка росту барбуса 

суматранського (puntiustetrazona) за різної годівлі». 
В 2018 році на базі Світловодської міської станції юних натуралістів 

Кіровоградської області діяло 1 творче учнівське об’єднання зоолого-

тваринницького напряму «Любителі домашніх тварин». На практичних 

заняттях гуртка формуються практичні вміння і навички щодо створення 

належних умов для утримання і розведення домашніх тварин. Юннати 

приймали активну участь у всеукраїнських профільних заходах – «Кролик», 

«Годівничка», «День зустрічі птахів», «День зимуючих птахів», «Птах року». 

Живий куточок Світловодської СЮН представлений декоративними 

мишами, піщанками, морськими свинками, хом’яками, декоративними 

кролями, різноманітними птахами. В акваріумах мешкають: вуалехвости, 

телескопи, молінезії, гуппі, мечоносці, барбуси, гурамі, сомики крапчасті, 

цихлазоми, неони. 

На базі кожної теплиці Сєвєродонецького міського Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області є 

куточок свійських тварин де утримуються – хом’яки, папуги, морські свинки, 

кролі, щури, миші, черепахи (разом понад 20 тварин). 

В закладах загальної середньої та позашкільної освіти Львівської 

області нараховується 37 куточків живої природи. Учні доглядають за 

тваринами, спостерігають їх поведінку, проводять досліди з утримання і 

розмноження. 

У Львівському міському ДЕНЦ працює постійно діюча зоологічна 

виставка «Дитячий зоопарк», на базі якої утримуються і розводяться 260 

видів і порід тварин. 

На базі КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» працює постійно діюча еколого-

освітня виставка «Планета ЗОО» мешканцями якої є біля 90 видів і порід 

декоративних та екзотичних тварин. В її склад входять навчальні лабораторії 

гідробіології, акватераріумістики та декоративного птахівництва, також 

вуличний зоолого-тваринницький комплекс (навчальна лабораторія 

птахівництва (пташник, 67,2 м
2
), навчальна лабораторія дрібного 

тваринництва (ферма, 88,4 м
2
), 17 вольєрів. 

Зоолого-тваринницькі відділи в закладах позашкільної освіти 

Миколаївської області за якісними показниками залишилися незмінними. 

Лише в Миколаївському ОЕНЦУМ збільшилася видова база, а саме 

з’явилися карликові домашні свині (mini pig) та розширилася база порід 

м’ясних кролів (каліфорнійські, бургундські та метелик). 



 

 

 

Базою для проведення науково-дослідницької роботи в Одеському 

еколого-натуралістичному Центрі «Афаліна» є хімічна лабораторія, 

оранжерея, куточок живої природи, 25 акваріумів, що дозволяє ефективно 

здійснювати дослідницьку роботу. Упродовж навчального року на базі 

зоокуточка вихованці гуртка «Юні любителі домашніх тварин» та «Юні 

орнітологи» проводили досліди на теми: «Використання альтернативної 

підстилки (сухе листя) в зимовий період», «Спостереження за поведінкою 

папуг карел у період насиджування яєць», «Вплив антропогенного фактору 

на птахів парків та скверів м. Одеси», «Спостереження за зимуючими 

птахами та їх підгодівля». 

Успішно діє на Ізмаїльській міській станції юних натуралістів 

навчально-дослідний тваринницький комплекс, площею 14 м
2
. Комплекс має 

експозиційну, навчально-дослідну частини, підсобні приміщення. 

Паспортизований Музей живої природи (60 видів декоративних та свійських 

птахів, тварин – 270 голів) налічує: нутріїферму, кролеферму, птахоферму, 

міні-зоопарк, що налічує 130 голів (37 видів) тварин та різноманітні види 

птахів. 

Музей живої природи Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Чорноморської міської ради займає площу понад 100 м
2 

і 

складається з двох виставкових залів: перший зал – зимовий сад та 

акваріумна, другий – міні-зоопарк. У зимовому саду зібрано більш ніж 100 

видів кімнатних рослин. В акваріумній мешкають 15 видів риб, 3 види 

акваріумних молюсків, понад 10 видів акваріумних рослин. Також в цьому 

залі розташовані колекції тропічних коралів, черепашок молюсків тропічних 

морів, черепашок молюсків Чорного моря, черепашок молюсків прісних 

водойм Одеської області, колекція комах. В міні-зоопарку мешкають: птахи – 

7 видів, земноводні – 4 види, плазуни – 3 видів, комахи – 2 видів, ссавці – 10 

видів. У 2018 році колекція музею доповнилася 3 видами. 

У закладах позашкільної освіти Полтавської області функціонує 2 

кролеферми (Миргородського центру еколого-натуралістичного творчості, 

Полтавського обласного еклого-натуралістичного центру учнівської молоді), 

1 птахоферма, 2 пасіки, 6 куточків живої природи. В закладах загальної 

середньої освіти – 255 куточків живої природи. 

Зоолого-тваринницька база Полтавського ОЕНЦУМ включає 

крільчатник, пташник, вольєри для утримання свійських і диких тварин. На 

базі утримується 17 видів тварин та птиці, кількість особин – 151. 

В загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Рівненської 

області працює 26 гуртків зоологічного і тваринницького профілю. 

У Гощанському районі діє учнівське фермерське господарство «Зубр» 

на базі Бугринського навчально-виховного комплексу. У Володимирецькому 

районному колегіумі функціонує мінізоопарк «Пташине царство». 

Вихованці гуртка «Юні зоологи» комунального закладу «Станція 

юних натуралістів» Рівненської обласної ради займаються на базі 

Рівненського зоологічного парку загальнодержавного значення. Виконуючи 

завдання спеціалістів-герпетологів, школярі проводять спостереження за 



 

 

 

поведінкою та розвитком змій, різноманітних земноводних, які живуть в 

тераріумах; допомагають доглядати за тваринами різних систематичних груп 

та проводять активну дослідницьку роботу в галузі акваріумістики. 

Юні зоологи є активними членами консультаційного пункту 

«Скринька порад господарям домашніх улюбленців», започаткованого 

лідерами учнівського самоврядування. 

У 2018 році зоолого-тваринницькі відділи НДЗД функціонували в 

Сумському обласному центрі позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю, Сумському міському центрі еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, на Ямпільській районній 

станції юних натуралістів. В інших закладах позашкільної освіти − 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 2018 році видовий склад тварин куточків 

живої природи закладів позашкільної освіти у порівнянні з минулим роком 

майже не змінився. У куточках живої природи утримуються молюски, 

акваріумні риби, плазуни, земноводні, птахи, ссавці. 

До складу зоолого-тваринницького відділу Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
входять куточок живої природи, крільчатник, вольєра. Площа кутка 31,4 м

2
. 

У ньому проживають: хвилясті папуги, морські свинки, хом’ячки та 

шиншила. Складовими кутка живої природи є крільчатник – 50 м
2
 (15 

декоративних кролів), відкрита вольєра (де проживала пара голубів-павичів) 

та акваріумний клуб – 90 м
2
. На даній базі проводилися заняття гуртків «Юні 

кролівники» та «Юні акваріумісти», а також багато практичних робіт в 

гуртках «Юні друзі природи» і «Основи екологічних знань» та екскурсії для 

всіх бажаючих. 

Крім Тернопільського обласного центру живі куточки діяли і на базі 

Позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Бережанської міської ради та на базі Зборівського 

районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

(частково відповідають Положенню). 

Зоолого-тваринницький відділ Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської районної ради складається з зоокуточку, 

акваріумного класу та тваринника. Колекція тварин нараховує понад 40 

видів. 

В Лозівській станції юних натуралістів Лозівської міської ради є 

живий куточок 30,6 м
2
, в ньому 15 видів різних тварин. На базі живого 

куточка проводиться практична та дослідницька робота. Протягом червня-

липня 2018 року живий куточок відвідало близько 2000 учнів пришкільних 

оздоровчих таборів м. Лозової та Лозівського району. 

У Херсонській області при закладах позашкільної освіти еколого-

натуралістичного спрямування в 2018 році функціонувало 3 куточка живої 



 

 

 

природи. В них мешкають: комахи, акваріумні рибки, равлики Ахатини, 

земноводні, плазуни, птахи, ссавці. 

В куточку живої природи Хмельницького ОЕНЦУМ юннати ведуть 

спостереження за акваріумними мешканцями, вивчають їх поведінку, 

біологічні особливості, розмноження та утримання. Вихованці гуртка «Юні 

акваріумісти» заклали та провели досліди: «Вироблення умовних рефлексів у 

цихлід за допомогою включення світла», «Вплив різного складу ґрунту та 

ріст і розвиток Ехінодоруса». 

В куточку живої природи Шепетівського ЦЕНТУМ систематичним 

стало проведення екскурсій з елементами біоетики на теми: «Відмінності 

життя тварин у природі та в куточку живої природи», «Екоетичне 

поводження в природі», «Відношення людини до тваринного світу» та інші.  

Зоолого-тваринницький відділ Кам’янець-Подільського позашкільного 

навчально-виховного об’єднання займає площу 477 м
2
 та включає відділки: 

кролеферма, птахоферма, стайні, лабораторія орнітології, акваріумістика, 

зоопарк та живий куточок. Колекція птахоферми включає 35 голів птиці. 

Лабораторія акваріумістики ПНВО розташована у спеціально обладнаному 

приміщенні, де містяться 18 акваріумів, 4 акватераріуми, 1 тераріум. В 

акваріумах зібрано колекцію, яка нараховує понад 40 видів риб та понад 20 

видів вищих водних рослин. Працюючи в зоолого-тваринницькому відділі 

вихованцями закладу були проведені досліди: «Вплив факторів 

навколишнього середовища на ріст і розвиток кроленят», «Вплив утримання 

курей на глибокій підстилці на їх несучість», «Поведінка і нерест цихлозоми 

чорносмугої» та ін. 

Живий куточок комунального закладу «Черкаський обласний центр 

роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» знаходиться у 

двох навчальних кабінетах. У одному приміщенні зібрана колекція кімнатних 

птахів (25 видів). У другому утримуються морські свинки (3 видів), сирійські 

та джунгарські хом’ячки, декоративні кролики (4 особини), піщанки, білка 

дегу (2 особини), фредки (2 особини). Облаштовано 5 акваріумів, в яких 

утримується близько 50 видів акваріумних рибок. 

В Шполянській районній станції юних натуралістів створено куточок 

живої природи в якому мешкають: мул, морські свинки, шиншила, 

декоративні кролики, осел та осличка. В Уманському міському центрі 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді є куточок живої 

природи, в якому живуть хвилясті папуги, морські свинки, миші-піщанки, 

риби, червоновухі черепахи. Живий куточок Черкаської районної станції 

юних натуралістів розміщений у навчальному кабінеті, площа якого 24 м
2
. 

Обладнано 2 акваріуми, в яких зібрана колекція з 25 видів акваріумних 

рибок. 

В 2018 році в Чернівецькій області функціонували 3 учнівські міні 

кролеферми: в Чернівецькому ОЦЕНТУМ, Бережницькому НВК 

Вижницького району та Мольницькій ЗОШ Герцаївського району. 

96 навчально-виховних закладів області мають куточки живої 

природи з цікавим видовим складом тварин, де проводяться як оглядові, так і 



 

 

 

тематичні екскурсії, експериментальна і практична робота. Прикладом 

кращих з них є: куточок живої природи в Чернівецькому ОЦЕНТУМ, 

Кострижівському ЗНЗ Заставнівського району, Кіцманському районному 

будинку дитячої творчості, Рингацькому НВК Новоселицького району, 

Кельменецькому районному дитячо-юнацькому центрі. 

В 2018 році тваринницьку базу комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

поповнили парочки камерунських кіз, в’єтнамських поросят та карликових 

овець, переданих адміністрацією «Фельдман-Екопарк» м. Харків для 

створення контактного зоомайданчика, який відвідують не лишень 

вихованців гуртків ЧОЦЕНТУМ, а й навчальних закладів м. Чернівці та 

області. Створений зоомайданчик присвячений пам’яті героя Небесної сотні 

чернівчанина Василя Аксенина. 

В куточку живої природи комунального закладу «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів» основними компонентами є: 

акваріуми, акватераріуми, тераріуми, клітки з птахами та дрібними ссавцями, 

всього 18 видів тварин. 

В куточку живої природи юннати у 2018 році виростили 23 морські 

свинки, 5 хвилястих папуг, 5 акваріумних рибок, 6 акваріумних рослин, 4 

хом’ячки, яких передали в куточки живої природи шкіл, дошкільних і 

позашкільних закладів області. Юними зоологами були закладені та 

проведені такі досліди: «Вивчення особливостей утримання в акваріумі риб 

місцевої іхтіофауни», «Вивчення батьківського інстинкту у гризунів», 

«Дослідження особливостей розведення папуг в умовах куточку живої 

природи», «Дослідження особливостей розведення різних видів амадін в 

умовах куточку живої природи». 

 

7.2. Робота учнівських лісництв. (Кількість учнівських 
лісництв області, районі, та учнів в них. Закріплена площа лісу, 
науково-дослідницька робота в учнівських лісництвах). 

  
Учнівські лісництва є однією з кращих форм поєднання школи з 

виробництвом, здійснення трудового навчання і виховання, активізації 

екологічного руху, формування в учнів екологічної культури, стимулювання 

творчого самовдосконалення юних лісівників, сприяння самовизначенню в 

майбутній професії, залучення до науково-дослідницької та 

експериментальної діяльності з біології, екології і лісового господарства. 

В процесі проведення дослідів з лісовими культурами в учнів 

формується дослідницька компетентність. Юні лісівники не тільки надають 

своєю працею допомогу лісовому господарству, але й пропагують нові 

досягнення науки і передової практики з лісівництва. Спостереження та 

дослідницька робота в лісі у великій мірі залежить від тематики методично 

правильно закладених і проведених дослідів та спостережень, об’єктивної 

оцінки їх результатів. 



 

 

 

Враховуючи вікові особливості, учні залучалися до виконання таких 

видів робіт: 

- посадка молодого лісу, догляд за лісовими плантаціями, 

вирощування посадкового матеріалу, озеленення населених пунктів; 

- заліснення ярів та балок, створення полезахисних смуг та лісових 

захисних насаджень на берегах річок, водойм, виявлення та охорона 

рідкісних рослин, пам’яток природи; заготівля лікарської сировини, грибів, 

збирання деревних і чагарникових порід; 

- підгодівля диких тварин, охорона і приваблювання птахів, 

розселення і охорона мурашників, тощо. 

Основними напрямками діяльності учнівських лісництв є 

дослідницька, практична та просвітницька робота учнів: 

- дослідницька робота за завданнями спеціалістів лісового 

господарства; 

- проведення лісовідновних робіт, догляд за лісо насінними 

плантаціями; 

- збір насіння, вирощування посадкового матеріалу; 

- озеленення населеного пункту; 

- участь в природоохоронних акціях, конкурсах; 

- пропагандистська діяльність. 
В 2018 році в Україні працювало понад 501 учнівських лісництв (в 

2017 році 319) та 57 ланок юних лісівників на площі понад 26 тис. га землі. 

Найбільше лісництв організовано в таких областях: Волинській – 52, 

Хмельницькій – 45, Вінницькій – 44 (8 ланок юних лісівників), Львівській – 

43, Кіровоградській – 39, Житомирській – 32 (22 гуртка юних лісівників), 

Закарпатській – 28, Чернівецькій – 25, Харківській – 22, Івано-Франківській – 

20, Рівненській – 19. 

У 2018 році в Вінницькій області працювало 44 учнівське лісництво, 

8 ланок юних лісівників та 16 шкіл співпрацювали з лісовими 

господарствами. В учнівських лісництвах навчаються і працюють 1766 учнів. 

За ними закріплено 181,24 га лісу. 

Члени шкільних лісництв проводять експериментальну та 

дослідницьку роботу, найактуальнішими є: «Вплив густоти насаджень ялини 

звичайної на її ріст, продуктивність і стійкість до несприятливих умов»; 

«Контроль за станом місцевих популяцій деревних рослин в умовах 

антропогенного впливу»; «Визначення поширення грибкових захворювань в 

розсадниках»; «Визначення ролі лісових мурашок в боротьбі з лісовими 

шкідниками» та ін. 

Як підсумок активної роботи лісництв та співпраці з лісництвами 

(робота ланок юних лісівників) протягом минулого року юними лісівниками 

посаджено ліс на площі 52 га, поновлено ліс на площі 27 га, доглянуто 

лісокультури на площі 26 га, зібрано понад 1 тону насіння дерев та кущів, 

заготовлено та розвішано понад 1388 шпаківень, 860 годівниць. 

В Волинській області нараховується 52 учнівські лісництва, що 

охоплюють близько 1550 школярів. За ними закріплено 11125 га лісу. На 



 

 

 

базах окремих лісогосподарських підприємств обладнано кабінети шкільних 

лісництв. 

Кращі учнівські лісництва Волинської області – Ратнівське, Губинське 

Локачинського, Добренське Камінь-Каширського, Любешівське, Колківське 

Маневицького, Боголюбське Луцького, Цуманське Ківерцівського районів. 

Протягом року в Дніпропетровській області працювало 12 

учнівських лісництв. Площа закріплених земельних ділянок за учнівськими 

лісництвами – понад 1530 га. Отримували знання по основам лісознавства і 

навчались сучасним технологіям вирощування лісових культур понад 700 

учнів. Активно працювали в 2018 році учнівські лісництва в Кривому Розі, 

Кам’янському, Павлограді, Павлоградському, Дніпровському, Покровському 

районах. 

У 2018 році 32 шкільних лісництва та 22 гуртки юних лісівників 

Житомирщини активно працювали з метою примноження, відтворення та 

збереження лісових ресурсів. Школярі області доглядали понад 8,5 тис. га 

лісу закріпленого за шкільними лісництвами. Серед кращих слід відзначити: 

Баранівське, Радомишльське, Малинське, Ємільчинське, Городницьке, 

Харитонівське, Левківське шкільні лісництва. 

Заслуговує на увагу робота шкільного лісництва «Паросток» 

Баранівської гімназії, яке було створене у 2001 році і працює на базі 

Державного підприємства «Баранівське лісомисливське господарство». Для 

забезпечення теоретичної підготовки членів шкільного лісництва до 

навчального плану гімназії введено курси за вибором «Лісова справа» та 

«Екологія лісу». Проводяться заняття за розділами «Лісівництво», 

«Лісокультурна справа», «Лісове насінництво», «Охорона лісу», «Лісові звірі 

і птахи», «Гриби», «Ґрунти» тощо.  

В Закарпатській області нараховується 28 шкільних лісництв, 

активно співпрацювали із закладами позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму – 9, у яких займалося 448 учнів. 

За звітній період у Хустському районі Закарпатської області 

працювало 2 учнівських лісництва: Монастирецьке та Липецько-Полянське. 

Створені та обладнані кабінети і куточки охорони природи, на територіях 

закріплених за шкільними лісництвами прокладено маршрути навчально-

пізнавальних екологічних стежок, працюють екологічні агітбригади. У 

кабінетах лісоводства зібрано багатий інформаційний матеріал про лісові 

ресурси району, лісорозведення, лісозахист, роздатковий матеріал, колекції 

насіння лісових порід, шкідників лісу та гербарії лісових порід. 

Вихованці учнівських лісництв Тячівського району працювали над 

науково-дослідними роботами: «Фітонцидні властивості хвойних 

насаджень», «Вивчення видового різноманіття лікарських рослин лісу», 

«Вивчення способів щеплення хвойних порід», «Закладання дослідів з 

вирощування молодих саджанців». 

В Запорізькій області в 2018 році функціонувало 9 учнівських 

лісництв, що охоплювало 269 школярів. Вихованцями учнівського лісництва 

«Паросток» Мирненської ЗОШ І-ІІІ ст. Мелітопольської районної ради 



 

 

 

протягом року були проведені досліди: «Вплив ознак глобального потепління 

клімату на стан деревних порід ДП «Мелітопольське лісопромислове 

господарство», «Особливості розмноження фазана», «Інтродуковані види 

дерев в нашій місцевості». 

Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді (ОЕНЦУМ) координує діяльність учнівських лісництв 

області. На даний час діючими є 20 учнівських лісництв, в яких до 

практичної природоохоронної, дослідницької, просвітницької та 

профорієнтаційної роботи залучено 540 школярів. Площа закріплених 

лісових угідь становить 532 га. 

В цьому році особливо відчутна тісна співпраця учнівських лісництв з 

Надвірнянським та Делятинським держлісгоспами, що дає свої результати. 

Від цих установ учнівські лісництва постійно отримують фінансову 

допомогу. У Ланчинському учнівському лісництві продовжується робота з 

оформлення кабінету лісівництва, функціонує теплиця. 

В Київській області в 2018 році функціонувало 13 учнівських 

лісництв, що охоплювало 311 школярів. Площа закріплених земельних 

ділянок за учнівськими лісництвами понад 2519,58 га, розсадників - 1,01 га. 

Вихованці Пилиповицького учнівського лісництва Бородянського 

районного центру дитячої та юнацької творчості працювали над науково-

дослідними роботами: «Ренпатріація лілії лісової в «Урочище Бабка»; 

«Вирощування та розповсюдження глоду Пояркової»; «Щеплення різних 

видів хвойних рослин з метою створення їх культиварів». 
В Кіровоградській області протягом року функціонувало 39 

учнівських лісництв, де навчалося близько 853 учня. Площа закріплених 

лісових угідь становить 532 га. 

Вихованці учнівських лісництв є активними учасниками обласного 

конкурсу-захисту екологічних проектів «Вчимось досліджувати та охороняти 

природу». Пріоритетними темами проектів були: «Порівняльна 

характеристика вмісту іонів важких металів в ґрунті на лісових стежках та на 

околицях лісу», «Вирощування посадкового матеріалу в ДП «Чорноліське 

лісове господарство» з використанням торф’яних таблеток», «Закономірності 

росту та розвитку сосни звичайної на території Козиревого яру (закріпленої 

за учнівським лісництвом)», «Ретроспективний аналіз створення та сучасне 

здійснення природоохоронних заходів у дендропарку «Веселі Боковеньки», 

«Фітопатологічні дослідження деревостанів Чорного лісу, рівень 

пошкодження деревостанів жуками короїдами», «Біоіндикація забруднення 

повітря за комплексом ознак сосни звичайної», «Особливості розмноження, 

вирощування, догляду та цілющих властивостей калини звичайної», 

«Дослідження стану навколишнього середовища методом ліхеноіндикації» та 

інші. 

В Львівській області працює 43 учнівських лісництв (19 із них – 

новостворені), за якими закріплено понад 5 тисяч га лісових насаджень 

держлісфонду. 



 

 

 

Учнівські лісництва Львівщини є активними учасниками трудових 

акцій та операцій. В рамках акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» юннати 

Львівщини спільно із працівниками лісових господарств висадили тисячі 

саджанців основних лісових порід (дуб звичайний, ялиця біла, сосна 

звичайна, бук лісовий, вільха чорна); висіяли лісове насіння на площі десятки 

га; ліквідували 46 стихійних сміттєзвалищ на території лісового фонду; 

прибрали та упорядкували понад 50 рекреаційних зон. 

ЛОЦЕНТУМ спільно з ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет 

України» відновили Малу лісову академію (МЛА) при Національному 

лісотехнічному університеті України (м. Львів). Заняття в МЛА проводять 

досвідчені викладачі та науковці університету. 

В Миколаївській області в 2018 році функціонувало 10 учнівських 

лісництв, що охоплювало 165 школярів. Площа закріплених земельних 

ділянок за учнівськими лісництвами понад 633,61 га, розсадників – 0,4706 га. 

Вихованцями учнівського лісництва Врадіївського району протягом 

року були проведені дослідження: «Вирощування сіянців сосни звичайної в 

умовах степу у шкільному лісовому розсаднику», «Селекційна робота з 

гледичії безколючкової в умовах Врадіївського району», «Сосна кримська та 

сосна звичайна – досвід їх вирощування на Миколаївщині», «Листові лісові 

насадження та проблеми їх збереження». 

В Одеській області організована робота 11 учнівських лісництв та 4 

ланок юних лісівників, де навчалося 325 учнів. 

За учнівським лісництвом «Вільшанка» Олександрівської 

загальноосвітньої школи м. Чорноморськ закріплені 1-3 квартали урочища 

«Дальницький ліс», загальною площею 187 га, 6,2 га декоративного 

розсадника, куди входить дендропарк, декоративний розплідник, теплиця, де 

проводиться робота: висадження дерев, декоративних рослин у місцях 

відпочинку; садіння лісу на ярах та балках (0,2 га), на берегах рік та водойм 

(0,1 га); збір насіння жолудів та каштанів; вивішування шпаківень, 

синичників та годівниць. 

На Полтавщині функціонує 13 шкільних лісництв, якими охоплено 

407 учнів. У закладах позашкільної освіти області працюють 2 гуртки 

лісівників-дендрологів, які відвідують 36 вихованців. За шкільними 

лісництвами закріплюється певна територія лісу, де діти охороняють ліс, 

виконують посильні для них роботи, досліди і спостереження. Тематика 

дослідницької роботи шкільних лісництв: «Дослідження структури земель 

лісового фонду району», «Визначення видового складу шкідників лісу», 

«Вплив способів обробітку ґрунту на приживлюваність та ріст саджанців 

деревних порід у висоту», «Вегетативне розмноження хвойних рослин на 

прикладі ялівцю козацького», «Вплив обробки насіння лісових культур 

перманганатом калію на схожість», «Вивчення стану популяції первоцвітів з 

метою їх збереження у природних угрупованнях околиць села В.Сорочинці». 

В Рівненській області функціонує 19 учнівських лісництв, в яких 

навчаються 988 вихованців. Кращими в області є: учнівське лісництво 

«Діброва» на базі Вовковиївської ЗШ І-ІІІ ступенів Демидівського, Висоцьке 



 

 

 

Дубровицького, Оженинське учнівське лісництво «Вікова діброва» 

Острозького, Клесівське Сарненського, Соснівське Березнівського та 

учнівське лісництво «Паросток» Рокитнівського НВК «Школа І-ІІІ ступенів – 

ліцей». 

Тематика дослідницьких робіт різноманітна: «Вегетативне 

розмноження хвойних (туї, ялівцю, сріблястої ялини і самшиту) в закритому 

ґрунті», «Особливості формування природних та штучних дубових 

насаджень», «Насіннєве розмноження модрини європейської  та особливості 

вирощування сіянців в умовах Острозького державного лісового 

господарства Рівненської області», «Вивчення закономірності ходу 

природного лісопоновлення під наметом соснових насаджень в 

Вовковиївському лісництві» та ін. 

Станом на 01.01.2019 в Сумській області працювало 15 учнівських 

лісництв, до роботи в яких було залучено 630 учнів. За ними закріплено 642 

га лісових і лісопаркових насаджень. У 2018 році створено учнівське 

лісництво у Свеській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей» 

Ямпільської районної ради. 

У 2018 році за участі учнівських лісництв створено 16 га лісових 

насаджень; огороджено 40 мурашників; розміщено 850 штучних гніздівель; 

вирощено 1746 саджанців хвойних дерев, декоративних кущів; зібрано 8 кг 

насіння шипшини, 280 кг шишок сосни; заготовлено 160 кг насіння бур’янів. 

У 2018 році вихованцями лісництв було виконано науково-дослідні 

роботи з тем «Підвищення схожості насіння Модрини європейської», 

«Порівняльний аналіз ураження верхівковим короїдом ділянок хвойного лісу 

в урочищі «Сосняк», ««Введення інтродуцента модрини європейської в 

соснові насадження в умовах Східного Полісся», «Розповсюдження Омели 

білої на основних лісоутворюючих породах: Дубі звичайному та Липі 

серцелистій на території, закріпленій за шкільним лісництвом ДП 

«Тростянецьке лісове господарство» та ін. 

В Тернопільській області протягом року функціонувало 12 

учнівських лісництв, в яких навчалося 224 учня. В 2018 році юні лісівники 

області посадили 128 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 взяли участь близько 68 тисяч учнів 

області, а організаторами були юні лісівники та члени агітбригад. Восени 

учні області заготовили 146 кг жолудя дуба звичайного, 60 кг – горіха 

чорного. 

У Харківській області організовано роботу 22 учнівських лісництв. У 

рамках заходів, присвячених Міжнародному Дню Землі та Всеукраїнській 

природоохоронній акції «Майбутнє лісу – у твоїх руках», юні лісівники 

заклали алею хвойних рослин. 

У 2018 році в Херсонській області діяло 7 шкільних лісництв, у які 

залучено 174 учні. Впродовж року вихованці учнівського лісництва 



 

 

 

«Олешки» Малокопанівської ЗОШ I-III ступенів виконали практичну роботу, 

спрямовану на поліпшення екологічного стану довкілля: доглянули та 

обкопали дерева – 40 шт., впорядкували шкільне подвір’я площею – 3900 м
2
, 

виготовили годівнички для птахів – 25 шт., очистили 2 лісові джерела, 6 

лісових галявин, зібрали 18 кг плодів каштану, 2,5 кг плодів зизифусу, 3 кг 

насіння вишні, 7 кг дуба. 

У 2018-2019 навчальному році в закладах освіти Хмельницької 

області організовано діяльність 45 учнівських лісництв (під патронатом 

держлісгоспів – 42, комунальних підприємств райміськвиконкомів – 3), до 

участі в яких залучено 1064 учнів, за якими закріплено 1753,3 га лісу. 

Учнівські лісництва проводять дослідницьку роботу з лісовими 

культурами за завданнями вчених, виконують лісовідновлювальні роботи, 

висаджують захисні лісосмуги, заліснюють береги річок, озер, схили ярів; 

охороняють та розселяють мурашники, приваблюють птахів, дбають про 

лісових звірів тощо. Прикладом ефективності цього напрямку навчальної і 

виховної роботи, яку забезпечують педагоги спільно з лісівниками 

Хмельниччини, є діяльність зразкового учнівського лісництва Пліщинської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Шепетівського району – переможця 2-х Всеукраїнських зльотів 

юних лісівників. 

На Черкащині існує 13 шкільних лісництв та 5 учнівських творчих 

об’єднань дендрологічного напряму. Найкраще працюють шкільні лісництва: 

в Золотоніському (Коробівське), Смілянському (Балаклеївське), Черкаському 

(Чорнявське), Звенигородському (Ризинське) районах. 

У 2018 році в Чернівецькій області функціонувало 25 учнівських 

лісництв та гуртків «Юні лісівники», «Лісівники-дендрологи», до роботи в яких 

залучено близько 700 учнів, які доглядають 1345,54 га лісу. Найбільше уваги 

розвитку учнівських лісництв приділяється у Сторожинецькому, 

Заставнівському, Вижницькому, Глибоцькому, Кіцманському та Хотинському 

районах. 

Вже багато років поспіль плідно працює Чудейське учнівське лісництво 

Чудейської ОТГ, яке об’єднує в своїх рядах 70 учнів. За лісництвом закріплене 

урочище «Зубровиця» загальною площею 733 га, а також розсадник площею 1,0 

га, де вирощується посадковий матеріал та проводиться дослідницька робота. За 

сприяння Чернівецького обласного управління лісового та мисливського 

господарства та Чудейського лісництва, в школі оформлено належним чином 

кабінет лісознавства, та кабінет механізації лісового господарства. 

В 2018 році юними лісівниками області було проведено біля 60 дослідів. 

Найактуальнішими є такі: «Вплив рекреації на ґрунт та живий надґрунтовий 

покрив лісових насаджень»; «Розвиток та плодоношення черемхи пізньої»; 

«Поширення конвалії звичайної у Чернівецькій області»; «Методи розмноження 

туї західної на Буковині»; «Вивчення чинників, що впливають на природне 

відновлення смереки в Карпатах», тощо. 

В Чернігівській області працювало 17 учнівських лісництв, якими 

охоплено понад 300 здобувачів освіти закладів загальної середньої і 

позашкільної освіти. Юні лісівники виготовляють та розвішують шпаківні, 



 

 

 

годівниці; обгороджують мурашники; збирають гриби, ягоди, насіння, 

закладають розсадники, висаджують сіянці сосни, берези, заготовляють 

корми для підгодівлі тварин взимку. 

Під керівництвом працівників лісового господарства школярі області 

провели науково-дослідницькі роботи: «Морфометричні особливості злинки 

канадської», «Досліджування ефективності вирощування клонової насіннєвої 

плантації сосни звичайної у відкритому ґрунті», «Поширення та екологія 

лісових мурах на території Кам’янського лісництва» та ін.  

Профорієнтація, яку проводять шкільні лісництва допомагає 

старшокласникам вибрати професію лісівника. 

Так, 25 вихованців учнівських лісництв Закарпатської області вибрали 

професію лісівника, навчаються в Хустському лісотехнічному коледжі, 8 

навчається в Львівському лісотехнічному університеті. 

За роки функціонування Чудейського учнівського лісництва Чернівецької 

області більш 100 хлопців і дівчат закінчили вищі і середні спеціальні заклади 

лісового господарства: Львівський лісотехнічний університет, Сторожинецький 

лісовий коледж, Хустський лісовий технікум. 7 випускників навчаються в даний 

час в лісотехнічних закладах. Більшість працівників Сторожинецького 

держлісгоспу – випускники Чудейського учнівського лісництва. 

7 випускників закладів загальної середньої освіти Чернігівської 

області працює в «Задеснянському лісовому господарстві». Два випускника – 

пов’язали своє життя з лісівничою професією, вступили до вищих 

навчальних закладів на факультет «Лісове господарство». 

Пропозиції на перспективу: 

З метою підвищення ефективності роботи учнівських лісництв і 

збереження цього напряму трудового виховання учнів необхідно: 

- систематично проводити семінари для керівників учнівських 

лісництв, гуртків юних лісівників, ланок лісівників з проблем удосконалення 

економічної освіти юних лісівників, посилення практичної природоохоронної 

роботи; 

- проводити обмін досвідом з усіх напрямків роботи учнівських 

лісництв; 

- активізувати висвітлення діяльності учнівських лісництв у пресі, на 

радіо, по телебаченню; 

- налагодити ефективну взаємодію обласних та районних управлінь 

освіти, державних лісогосподарських об’єднань, обласних рад по охороні 

природи у справі збереження мережі учнівських лісництв, зміцнення їх 

матеріально – технічної бази; 

- створювати гуртки юних лісівників, лісової ентомології, дендрології; 

- активізувати проведення спільних трудових акцій з лісовими 

господарствами; 

- зберігати та відновлювати дитячі дендропарки; 

- активізувати залучення учнів до участі у щорічний Всеукраїнській 

акції «Ліси для нащадків», «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Юннатівський 

зеленбуд». 



 

 

 

 

7.3. Робота на екологічній стежці.  
 
На сьогодні створення і використання екологічної стежки в закладах 

освіти є важливим резервом формування екологічної свідомості у школярів. 

Вона служить об’єктом для вивчення різноманітності рослинних і тваринних 

угруповань, взаємозв’язків і взаємного впливу людини на природу і природи 

на людину, певні її ділянки мають важливе естетичне значення і сприяють 

розумінню багатогранної цінності природи, свідомому дотриманню норм 

поведінки в природі. 

Головне призначення екостежки – створення умов для 

цілеспрямованого виховання екологічної культури молоді. Для досягнення 

цієї мети на маршруті виконується різнопланова робота: навчально-виховна 

(екскурсії, спостереження, досліди), практична природоохоронна (виявлення 

та охорона рідкісних видів рослин і тварин, очищення джерел, ліквідація 

смітників), агітаційна діяльність. 

Сьогодні екологічні стежки створені і працюють в закладах освіти 

майже всіх міст і районів всіх областей. За даною інформацією, що 

висвітлена у звітах за 2018 рік в Україні нараховується понад 3600 

екологічних стежин. Більшість з них має паспорти, оформлені картосхеми 

маршрутів. 

Найбільше екологічних стежин організовано в таких областях: 

Вінницькій – 726, Черкаській – 550, Тернопільській – понад 400, 

Хмельницькій – 358, Чернівецькій – близько 300, Житомирській – 233, 

Запорізькій – 230, Волинській – 218, Полтавській – 189, Львівській – 156. 

Станом на грудень місяць 2018 року (за звітними матеріалами) в 

Вінницькій області створено 726 стежин із них в навчальних закладах 664, 

ДНЗ – 62. 

Екологічні стежини створені в Оратівському районі – 26, загальна 

протяжність – 178 км, Теплицькому районі – 25 (96 км), Тиврівському районі 

– 31 (29 ЗШ) із них 1 стежина в Сутисківському ДНЗ, Чечельницькому районі 

– 22 (17 ЗШ) із них в районній СЮН – 4, Чечельницькому ДНЗ «Сонечко» - 

1, Чернівецькому районі – 19, протяжністю 104 км, Ямпільському районі – 26 

(23 ЗШ), загальна протяжність – 186 км. 

Одними з кращих в області є екологічні стежини Вінницької обласної 

станції юних натуралістів: П’ятничанська екологічна стежина, яка 

проходить в однойменному лісі та екологічна стежина «Юннат», яка 

розташована на території закладу. 

Відділ екології Волинського обласного еколого-натуралістичного 

центру координує діяльність екологічних стежок на теренах області. У 2018 

році їх в області нараховувалося 218. 

У 2018 році в системі закладів позашкільної освіти 

Дніпропетровської області проводилася робота на 21 екологічній стежці. 

На території комунального закладу освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 



 

 

 

обласної ради працює екологічна стежка «Дива навколо нас», яка налічує 7 

зупинок: «Клумба безперервного квітування», «Рокарій», «Оранжерея», 

«Живий куточок», «Ділянка степової флори», «Сад злаків», «Сивий діамант». 

Протягом 2018 року в околицях м. Кам’янське продовжилась робота 

на екологічних стежках: «Балка Самишина»; «Курилівська лука»; 

«Кам’янське лівобережне»; комплексна пам’ятка природи 

загальнодержавного значення «Урочище «Лелія»; «Балка Гаврашівська». 

В закладах освіти Житомирщини діють 233 екологічні стежки. 

Навчальна екологічна стежина «Острівці захоплення і краси» створена 

юннатами гуртків відділення еколого-натуралістичного напряму Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова. Лінійний маршрут екологічної 

стежини сформований із 10 зупинок. На маршруті описано 56 рослинних 

об’єктів, які можна побачити під час відвідування стежки. 

Створена і активно використовується в освітньому процесі екологічна 

стежка комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради. В процесі створення 

стежки було прокладено маршрут, складено карту-схему, перелік 

екскурсійних об’єктів,підготовлено інформаційні переносні щити, екологічні 

знаки і покажчики, застережні знаки, розроблені правила поведінки на 

екологічній стежці. 

На території дендрологічного парку Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді працює екологічна 

стежка «Дивосвіт Закарпаття». Щомісячно по ній проводять різноманітні 

екскурсії та заняття для юннатів ЗОЕНЦ і гостей екоцентру. В 2018 році 

екостежина поповнилась тюльпановим деревом, каштанами їстівними та 

липами серцелистими, калиною звичайною, Іудовими деревами. 

В школах Хустського району створено 13 екологічних стежок, до яких 

включені об’єкти місцевого природно-заповідного фонду: «В Долину 

нарцисів», «Замкова гора – 1», «Замкова гора – 2», «Липовецьке озеро» 

(Хустська рай СЮН), «Першоцвіти с. Ракош» (Ракошська ЗОШ І-ІІІ ст.), 

«Подорож селом Монастирець» (Монастирецьке шкільне лісництво), 

«Зелений сільський туризм села Н. Бистрий» (Н. Бистрівське шкільне 

лісництво), «До цеолітової гори с. Сокирниця» (Сокирницька ЗОШ І-ІІІ ст.), 

«До меморіального парку «Красне поле» (Рокосівська ЗОШ І-ІІІ ст.), 

Екологічна стежка до Закарпатського рибоводної станції (Боронявська ЗОШ 

І-ІІІ ст.), «Дивосвіт» (Липецько-Полянське шкільне лісництво), «Стежка-

Джерело» (Боронявська ЗОШ І-ІІІ ст.), «Татарський колодязь» (Данилівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.). 

Протягом 2018 року в Запорізькій області при закладах загальної 

середньо та позашкільної освіти функціонувало 230 екологічних стежин 

різного призначення, змісту та ступеню складності. В 2018 році методистами 

Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді підготовлена методична розробка екостежини «Козацька 

валеологія» та забезпечено повний методичний супровід її створення на 



 

 

 

території комунального закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат 

«Козацький ліцей». На цей час обладнано 10 зупинок. 

На базі стежини «Здоров’я» БДЮТ «Центр розвитку дітей та молоді» 

м. Бердянська у 2018 році керівниками гуртків було розроблено і втілено 

проект «Розвиток системи комфортно-адаптивних умов спілкування дитини з 

природними об’єктами». 

В комунальному закладі «Центр позашкільної освіти» м. Мелітополя 

існує екологічна стежина «Куточок рідної землі», яка була створена 

юннатами Центру. На екостежині, протяжністю біля 2 км, зібрано більш ніж 

500 видів різних рослин. На маршруті 20 зупинок, на яких проводяться 

оглядово-природознавчі екскурсії, міська гра «Біолог-практик» та еколого-

краєзнавчі зльоти. 

На території Івано-Франківського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді створені та функціонують такі 

екологічні стежки: «Стежка здоров’я», «Виховуємо красою», «З любов’ю до 

природи». 

В загальному екологічні стежки ОЕНЦУМ використовуються для 

проведення: гурткових занять; масової пропагандистської роботи; 

практичних природоохоронних робіт, екологічних тренінгів; тематичних та 

загально оглядових екскурсій; навчально-виховних, ігрових екскурсій; 

різнопланових досліджень. 

Екологічна стежка на території парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва «Молодіжний» (СЮН м. Фастів) створювалася з метою 

виховання учнів в дусі загальних ідей охорони природи та бережливого 

ставлення до неї і набуття спеціальних професійних знань про загальні 

закономірності існування природних та антропогенних систем і 

вдосконалення шляхів впливу на них різних форм господарської рекреаційної 

і культурно-побутової діяльності людини і методів формування стабільних 

високопродуктивних екосистем в антропогенному ландшафті. 

Основні форми роботи на екостежці: спостереження, дослідницько-

пошукова робота, природоохоронні акції, ігри, заняття під відкритим небом, 

екскурсії (за звітний рік проведено понад 70 екскурсій для різних вікових 

категорій). 

Однією з найбільш поширених форм екологічного виховання 

школярів в Кіровоградської області є робота на екологічних стежках. В 

закладах загальної середньої та позашкільної освіти їх налічується 59, 

більшість яких створені в межах заповідного фонду або ж на територіях, які 

пропонуються юними природоохоронцями для надання їм статусу 

заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ. Заслуговують на увагу 

організація роботи на екологічних стежках Кіровоградського ОЦЕНТУМ, 

Світловодської міської СЮН, районної екологічної дитячої громадської 

організації «Паросток» Новгородківського району, Капітанівської ЗШ І-ІІІ 

ступенів Новомиргородського району, ЦДЮТ «ЗОРІТ» Новоукраїнської 

міської ради, екологічного центру «Жайворонок» Петрівського ЦДЮТ. 



 

 

 

В Новоукраїнському районі всі створені екологічні стежки входять в 

екомережу району. На щорічному районному конкурсі-захисті екологічних 

проектів учні шкіл району доповідають про екологічний стан, дослідження 

флори і фауни, конкретні природоохоронні справи на екологічних стежинах. 

Екологічна стежина центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» 

Новоукраїнської міської ради проходить по річці Помічна в межах міста 

Новоукраїнки. Юні екологи проводять різноманітну пошукову, дослідницьку 

роботу, організовують на екологічній стежині трудові десанти по очищенню 

джерел, операцію «Амброзія» та ін. Методист Кравченко А.Л. підготувала з 

досвіду роботи методичні рекомендації по організації роботи на екологічній 

стежині «Комплексний підхід до формування екологічного світогляду учнів у 

процесі краєзнавчо-пошукової та науково-дослідницької роботи на 

екологічній стежині». 

Аналіз інформації про стан еколого-натуралістичної, дослідницької та 

природоохоронної роботи в закладах освіти Львівської області у 2018 році 

підтвердив функціонування 149 навчально-екологічних стежин в закладах 

загальної середньої освіти та 7 у закладах позашкільної освіти (разом 

еколого-пізнавальних стежин – 156). 

У структурі навчально-екологічної стежки Львівського ОЦЕНТУМ є 

13 зупинок: навчально-адміністративний корпус; зоологічна виставка 

«Планета ЗОО» (авіаріум, акватераріум, зоолого-тваринницький комплекс); 

таксодермічна колекція; ботанічна пам’ятка природи місцевого значення 

«Магнолія Суланжа»; пейзажний парк; метасеквойя гліптостробоїдна або 

китайська Metasequoia glyptostroboides, реліктове дерево, Червона книга 

МСОП; «Український сад»; навчально-тематичний мікроландшафт 

«Карпатарій»; японський сад; навчальна лабораторія рослинництва закритого 

ґрунту «Теплиця-оранжерея»; регулярний парк із топіарними формами; 

навчально-тематичний мікроландшафт «Дністерський каньйон»; гінко 

дволопатеве  Ginkgo biloba, реліктове дерево, Червона книга МСОП. 

Територія Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного 

центру з 2010 року оголошена пам'яткою природи місцевого значення 

дендропарк Бенедикта Дибовського. Дендрарій має велику колекцію 

деревних, чагарникових, трав'янистих рослин. 

За ініціативою вихованців екологічного об’єднання «ЕКОС» Центру 

позашкільної роботи Вітовського району Миколаївської області (на базі 

Михайло-Ларинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів) на одній із 

зупинок екологічної стежки створено ботанічний заказник місцевого 

значення «Михайло-Ларинський». Площа: 18,3 га. Землекористувач: ДП 

«Миколаївське лісове господарство». Загальна площа 18,3 га. 

Вихованці екологічного гуртка «Паросток» Кривобалківської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Миколаївського району (керівник Вербицького О.Г.) працюють 

над екологічним проектом «Збереження первинного ландшафту 

Бондаревського як унікального природного об’єкту», що має історичне, 

науково-пізнавальне, екологічне та естетичне значення. Було проведено 

експедицію з метою визначення культурно-історичної цінності даної 



 

 

 

території у співпраці зі спеціалістами державної інспекції по охороні 

пам’яток культури в Миколаївській області.  

На екологічній стежці Новоодеської районної станції юних 

натуралістів щорічно проводиться науково-дослідницька та пошуково-

дослідницька робота. У 2018 році були проведені 8 одноденних 

експедиційних походів на екологічній стежці. Також функціонувала 

екологічна стежка в Миколаївській міськСЮН (8 зупинок). Протягом року 

було проведено 32 екскурсії для вихованців гуртків міськСЮН, студентів 

Національного аграрного університету; розроблено 5 занять на екологічній 

стежці. 

В закладах освіти Одеської області функціонує 18 екологічних 

стежин: в місті Одеса (Малиновський, Суворовський райони), м. Білгород-

Дністровський, Ізмаїл, Подільськ; Березівському, Великомихайлівському, 

Захарівському, Овідіопольському, Ренійському, Савранському районах 

області та еколого-натуралістичному підрозділі обласного гуманітарного 

центру позашкільної освіти та виховання.  

Проводячи роботу на екологічних стежках, школярі вивчають 

видовий склад рослинного та тваринного світу своєї місцевості, форми 

рельєфу, отримують навички визначення екологічного стану природних 

об’єктів. Спостерігаючи наслідки впливу людини на природу, учні 

усвідомлюють необхідність її охорони. Школярі проводять практичну 

роботу: проводять визначення ранньоквітучих, лікарських рослин, 

визначають їх кількість, ведуть фенологічні спостереження за їх розвитком. 

Вивчають видовий склад орнітофауни та ентомофауни, розвішують годівниці 

та шпаківні, проводять розчистку джерел. 

Еколого-натуралістичним підрозділом Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання теж 

використовується форма «екологічна стежина» в навчально-виховній 

діяльності. Вона знаходиться на території парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва обласного значення «Юннатівський». Є наочним прикладом 

поєднання історичних та екологічних цінностей. У 2018 році більше ніж 1000 

школярів Одеси та області було охоплено екскурсіями на екологічній стежині 

заповідного парку «Юннатський». 

У Полтавській області налічується 189 навчальних стежок. 

У Миргородському районі налічується 7 екологічних стежок. Одна з 

них знаходиться в селищі Комишня. Загальна протяжність стежки – 0,8 км.  

Колективом Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді було розроблено маршрут навчально-екологічної стежки, 

що проходить на навчально-дослідних ділянках закладу. Екологічна стежка 

розрахована на три категорії відвідувачів: педагогів і вихователів, студентів; 

дітей старших груп дошкільних установ, учнів загальноосвітніх шкіл; інших 

категорій населення. 

Змістовною є екологічна стежка Красногорівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Білоцерківської сільської ради Великобагачанського 

району «До центру Полтавщини». Довжина стежки - 2,7 км., час 



 

 

 

проходження – 2,5 год. Територія заказника є мальовничою, еталонною 

ділянкою заплави річки Псел, включає степові, лісові, лучно-болотні та водні 

природні екосистеми з типовою та рідкісною рослинністю, що обумовлено 

гармонійним поєднанням ландшафтів. 

Конкурс-огляд на кращу екологічну стежку в Рівненській області 

проводився з метою пропаганди різних форм екологічної освіти, виявлення 

кращого досвіду організації роботи на екологічних стежках, поширення 

досвіду в закладах загальної середньої освіти, привернення уваги місцевих 

органів влади до необхідності співпраці із закладами освіти в 

природоохоронному напрямку. 

Екологічний актив Звіздівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Костопільської районної ради розробив маршрут екологічної стежки «Якщо 

любиш – оберігай». На маршруті стежки проводяться тематичні години 

спілкування з природою «Цікавий світ навколо нас», «Мандрівка до країни 

Квітляндії», «Брати наші менші», «Сім чудес Звіздівки». 

На маршруті екологічної стежки Корнинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Рівненської районної ради. «Еколого-біологічні 

дослідження природних ландшафтів» школярі вивчають об’єкти природи, 

знайомляться з ефемероїдами, беруть під охорону рослин, занесених до 

Червоної книги України. 

Формуванню екологічної свідомості підростаючого покоління 

сприяла робота юннатів на екологічних стежках, які функціонують у 

закладах загальної середньої і позашкільної освіти Сумської області. У 2018 

році основними напрямами діяльності вихованців на 24 екологічних стежках 

було проведення на зупинках екологічної та природоохоронної роботи. 

Кількість вихованців, залучених до роботи на стежці – 5074. Загальна 

протяжність екологічних стежок створених педагогами та учнями закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти – 74,38 км. 

В Тернопільській області створено та ціленаправлено працює понад 

400 екологічних стежок. 

Однією з кращих визнано екологічну стежку створену вчителем 

біології Журавель О.П. та учнями ЗОШ І-ІІ ступенів с. Городниця 

Підволочиського району «Городниця – село в Медоборах». Завдання стежки: 

ознайомлення відвідувачів із об'єктами живої і неживої природи; проведення 

на відповідних зупинках теоретичних і практичних занять,конкретної 

природоохоронної роботи; пропагування природоохоронних заходів; 

інформування про наявні на даному маршруті види рослин і тварин, пам'ятки 

природи, культури; привернення уваги учасників до об'єктів антропогенного 

ландшафту: транспортних артерій, архітектурних споруд, 

сільськогосподарських угідь, рекреаційних зон. 

На екологічній стежці «Дендропарк «Дружба» Лозівської станції 

юних натуралістів Лозівської міської ради Харківської області протягом 

року проводилася робота за такими напрямками: дослідницький, науково-

пізнавальний, навчально-виховний, практичний, профорієнтаційний, 

природоохоронний, пропагандистський. 



 

 

 

Педагогічний колектив Покотилівська станція юних натуралістів 

(СЮН) Харківської районної ради активно працює над методикою навчання 

на екологічній стежці. Маршрут складається із зупинок-станцій під 

конкретними назвами, де ефективною навчальною моделлю організації 

роботи є імітаційне моделювання або ігровий підхід. 

Юннати Генічеської районної СЮН Херсонської області вивчали 

природу рідного краю на екологічних стежках станції юннатів та коси 

Арабатська Стрілка. Об’єктами дослідження юннатів є рослинний та 

тваринний світ заповідних територій Присивашшя, затоки Сиваш, курортні 

ресурси Арабатської Стрілки, молюски, водорості, іхтіофауна Азовського 

моря, Утлюкської затоки. 

На базі Малокопанівського закладу загальної середньої освіти 

Голопристанської районної ради організовано роботу екологічної стежини 

«Березовий гай» до краєвидів урочища Буркут. Вона має такі маршрути: 

«Березовий гай», «Ковилове поле», «Зелене поле», «Сосновий гайок». 

У Новотроїцькому районі сільськими радами, паспортизовано 6 

екологічних стежин. Кращі з них: «Таврійський дивосвіт» Сиваської ЗОШ № 

2, «Оксамитова країна» Одрадівської ЗОШ, Василевської ЗОШ, Сергієвської 

ЗОШ. 

В результаті проведеної організаційної роботи в закладах загальної 

середньої освіти Хмельницької області створено 358 навчальних 

екологічних стежок, є 68 кабінетів екологічної освіти. 

Екологічна стежка Ганнівського НВК Славутського району має 

протяжність маршруту 2 км. 500 м., на якій відпрацьовуються як лабораторні 

і практичні роботи, так і науково-дослідницька, спортивно-оздоровча, ігрова, 

творча і проектна діяльність. Екологічна стежка має декілька зупинок: 

«Шкільний барвограй», «Галерея кімнатних рослин», «Голуба колиска 

життя», «Лугові трави», «Шипшина», «Мішаний ліс», «Мурашники», 

«Дослідницька», «Відпочинок», «Аптека біля порогу школи». 

У Самчиківській ЗОШ І-ІІІ ст. Старокостянтинівського району є 

екологічна стежка, на якій діти мають змогу проходити польову екологічну 

практику, узагальнити набуті під час навчального процесу знання. Також 

стежка дає багатий матеріал для пошукової та дослідницької роботи членів 

шкільної філії «Екологічної варти», одного із секторів учнівського 

самоврядування «Престиж», що кілька років поспіль діє в закладі. 

Екологічна стежка протяжністю маршруту 1,5 км створена в 

Кам’янець-Подільському ПНВО. За маршрутом екологічної стежки у 2018 

році проведено понад 50 навчальних екскурсії для учнів шкіл міста, до 

проведення яких залучаються вихованці гуртків. 

На базі Хмельницького ОЕНЦУМ понад 10 років діє екологічна стежка 

протяжністю 500 м., на якій обладнано 5 станцій. Тут проводяться екскурсії 

для учнів шкіл міста і студентів Хмельницького гуманітарно-педагогічного 

інституту. Юннати доглядають за рослинами стежки, проводять фенологічні 

спостереження. 



 

 

 

У 2018 році в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах 

Черкаської області функціонувало 550 екологічних стежок. 

Прикладом кращої екологічної стежки можна виділити еколого-

краєзнавчу стежку, яку створено в Шполянській СЮН керівником якої є 

методист СЮН Перемот С.М. Метою створення стежки є: познайомити дітей 

ближче з навколишнім середовищем та його історичним минулим, поєднати 

теоретичні знання з практичними навичками, розвивати систему 

інтелектуальних та практичних умінь, емоційних переживань, пов’язаних з 

вивченням, оцінюванням та збереженням природи свого краю, організувати 

змістовні екологічно грамотні дозвілля дітей і молоді у природі. Екологічна 

стежка має 4 зупинки. Кожна з них має свою назву, що відповідає характеру 

наявних екскурсійних об’єктів та основним напрямам роботи на ній. Також 

діє створена керівником гуртків Гегельською Н.А. еколого-краєзнавча 

стежка, яка проходить по Лозоватському дендропарку. 

Екологічні стежки створені і працюють в закладах освіти всіх міст і 

районів Чернівецької області. За даними звітів за 2018 рік, їх кількість 

близько 300 протяжністю понад 2 тис. км. Кожна стежина має впорядкований 

маршрут, паспорт, визначені видові точки (зупинки). 

Кращі навчально-виховні екологічні стежки створені в: 

Сторожинецькому (49 екологічних стежин протяжністю 269 км), 

Хотинському, Заставнівському (31 екологічна стежка протяжністю 63 км), 

Глибоцькому, Путильському, Кельменецькому (17 стежин протяжністю 

понад 90 км), Новоселицькому, Вижницькому, Кіцманському районах, м. 

Чернівці. 

В комунальному закладі «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» створено дві екологічних 

стежини. Перша має два пізнавальних маршрути. Маршрут № 1 для 

молодшого і середнього шкільного віку, протяжністю 3 км. Маршрут № 2 для 

старшокласників, студентів, вчителів, протяжністю 10 км. Включає 

пішохідну екскурсію по першому маршруту потім переїзд до заказника гори 

«Цецино» де зустрічається популяція Венериного черевичка. 

Друга, створена на базі ПОВЗ «Лунка» і використовується під час 

відпочинку, проходження практики слухачами ОЗБШ та проведення 

семінарів для педагогічних працівників. Протяжність 11 кілометрів і включає 

18 видів рідкісних рослин. 

Одна із перших в області екологічна стежина Полянської ЗОШ 

Хотинського району включає орнітологічний заказник «Чапля», 

«Буковинський праліс», «520-літній дуб» – під яким відпочивав Б. 

Хмельницький. Юні екологи проводять дослідження складу лісового ґрунту, 

виявляють його мешканців, визначають видовий склад рослин, що 

характерний для певної ділянки лісу. Для оцінки стану лісу закладаються 

ділянки розміром 10 х 10 м і виявляють ступінь порушення рослинності: 

пошкодження дерев і кущів, оголення ґрунту, витоптування трав’яного 

покрову, наявність сміття. 



 

 

 

Треба відзначити організаційну роботу на екологічних стежках 

Чернігівської області: Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ст. Борзнянської районної 

ради, Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст. Ічнянської районної ради, Остерської 

гімназії Остерської міської ради, Чернігівського обласного педагогічного 

ліцею для обдарованої сільської молоді. 

Екологічна стежка Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст. Ічнянського району 

проходить по території дендропарку «Тростянець». Протяжність маршруту 2 

км, нараховується 12 зупинок, наявні інформаційні щити, стежка включає 

історичні об’єкти. 

В м. Чернігові на території агробіостанції Чернігівського обласного 

педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді висаджено ряд цікавих 

деревних рослин і прокладено дві навчально-виховні екологічні стежки 

«Дивосвіт природи «Ялівщини» та «Лісова казка». Екскурсійний маршрут 

складається з 6 відділів та 11 зупинок. Значна частина дерев та кущів, котрі 

зростають по маршруту екологічної стежки є реліктовими видами, 

занесеними до Червоної книги України та до Міжнародної Червоної книги. 

На стежці проводиться екологічна, природоохоронна, наукова робота. В 

рамках Всеукраїнської акції «Посади дерево миру» на екологічній стежці 

«Лісова казка» юні природоохоронці висадили голонасінні рослини різних 

видів і форм, 20 дубів, 20 кущів калини. 

 

7.4. Робота на природоохоронних територіях. 
 
З метою широкого залучення юннатівської молоді до роботи по 

збереженню біорізноманіття, біологічного і ландшафтного різноманіття, 

активізації природоохоронної роботи, вивчення методів оцінки стану 

довкілля, формування екологічного світогляду та засад природокористування 

в 2018 році школярі різних областей продовжували працювати на 

природоохоронних територіях. 

Відповідно до Конвенції збереження біологічного різноманіття в 

Україні та Указу Президента України № 838/2005 від 23.05.2005 р. «Про 

заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні», 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України за сприяння Відділу формування та 

розвитку екомережі й об’єктів природно-заповідного фонду Департаменту 

заповідної справи та екомережі Мінприроди України і Національного 

природного парку «Голосіївський» був проведений щорічний Всеукраїнський 

конкурс «Вчимося заповідувати – ІV етап». 

У 2018 році учасниками конкурсу стали заклади загальної середньої 

освіти та заклади позашкільної освіти. Роботи представлені у вигляді 

наукових робіт, звітів, фотоінформаційних матеріалів, настільної гри. Всього 

надіслано 88 робіт з 18 регіонів України, а саме: Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Полтавської, Рівненської, 



 

 

 

Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та 

Чернігівської областей.  
В рамках проведення конкурсу учнями, вихованцями закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти були виконані завдання: 

- встановлення, вивчення раритетних фітоценозів (Червона книга 

України, Зелена книга України), складення їхніх переліків, картування 

місцезростань, розробка заходів охорони в межах території, що 

досліджувалась; 

- виявлення та дослідження угруповань рідкісних, регіонально 

рідкісних, зникаючих рослин у межах певного регіону з подальшою 

фотофіксацією, кількісним аналізом та оцінкою їхнього стану; 

- встановлення основних факторів антропогенного впливу на 

довкілля, оволодіння методом оцінки негативного впливу на рослинний світ; 

- просвітницька робота щодо значення збереження червонокнижних 

видів рослин; 

- еколого-краєзнавча робота у сфері природоохоронної діяльності, 

розроблення методичних рекомендацій з еколого-просвітницької діяльності 

молоді щодо збереження та відтворення рідкісних видів рослин. 

Також до звітів були надані: 

матеріали щодо проведених експедицій, походів, опис рослинного 

світу території, яка досліджувалася з деталізацією на мапі видів, що занесені 

до Червоної книги України та Зеленої книги України; 

документація про роботу щодо заповідання території; фото- або 

відеоматеріали, які підтверджували факти порушень природоохоронного 

законодавства; 

звіти про масово-агітаційну та просвітницьку роботу з громадськістю 

щодо значення рідкісних і зникаючих видів рослин (проведення тематичних 

занять, лекцій, бесід, видання буклетів, листівок, плакатів, здійснення 

виступів у пресі, на радіо, телебаченні тощо). 

На рівні міст та районів Дніпропетровської області плідно на 

територіях природно-заповідного фонду працювали юннати КПНЗ «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровського району. 

Привертають увагу юних природоохоронців району багатим складом 

рослинного та тваринного світу ландшафтний заказник загальнодержавного 

значення «Кільченський» та ботанічний заказник місцевого значення 

«Отченашкові наділи», що знаходиться поблизу Підгородного; ботанічні 

заказники балки «Бубликова», «Осипова», «Липова», «Павлівська» та 

«Орлова», що розташовані неподалік с. Олександрівки. 

Юннати вивчають видовий склад рослинного та тваринного світу, 

проводять дослідницькі роботи. Особливої уваги заслуговує єдиний в області 

природний заповідник «Дніпровсько-Орільский». Наукові співробітники 

заповідника проводять екскурсії з юннатами КЗ «Партизанська ЗОШ», КЗ 

«Обухівська ЗОШ № 1», КЗ «Обухівський НВК № 2» та КЗ «Горянівський 

НВК» по екологічним стежкам заповідника. Діти під їхнім керівництвом 

опановують наукові методики спостережень за природними об’єктами, 



 

 

 

проводять дослідницьку роботу. Наприклад, учениця 10 класу КЗ 

«Обухівська ЗОШ № 1» Михлик Анастасія провела та оформила науково-

дослідницьку роботу на тему: «Екологічний аналіз інвазійних видів флори 

природного заповідника «Дніпровсько-Орільський», де провела дослідження 

екоморфічного складу інвазійних видів флори заповідника. 

На виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму 

формування Національної екологічної мережі України» в Житомирській 

області проводиться постійна робота з виявлення і заповідання нових цінних 

в природничому сенсі об’єктів природно-заповідного фонду. 

У 2018 році проведена робота щодо вивчення територій у 

Малинському та Новоград-Волинському районах з метою їх подальшого 

заповідання. 

За результатами проведених досліджень на території Малинського 

району оголошено3 заказники місцевого значення загальною площею 270,9 

га, а саме: ландшафтний «Здрівля» (площа 67,9 га), ландшафтний «Багно» 

(площа 36,2 га), загально зоологічний «Кам’янський» (площа166,8 га). 

На території Новоград-Волинського району створено 1 гідрологічний 

«Іванівський» (57,1 га), 3 ландшафтні «Федорівський» (557 га), 

«Пікельський» (128 га), «Партизанський» (22,9 га), у межах Ружинського 

району 1 лісовий «Перепища» (57,0 га) заказники загальною площею 822 га 

та на198,5 га розширено межі двох існуючих заповідних об’єктів. 

Отже, за результатами проведених робіт, площу природоохоронних 

територій області збільшено на 1291,4 га. 

У 2018 році з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища було виділено 100 тис. грн. на науково-дослідні роботи з тем 

«Резервування та заповідання нових територій та об’єктів природно-

заповідного фонду у Житомирській області» (35 тис. грн.) і «Розробка 

комплексної характеристики та проекту організації території для розширення 

Поліського природного заповідника» (65 тис. грн.). 

У Хустському районі Закарпатської області продовжувалася робота 

юннатів у знаменитій Долині нарцисів. Юні натуралісти СЮН під 

керівництвом науковців кафедри ботаніки біологічного факультету УжНУ, 

вчених КБЗ вели спостереження за 18 червонокнижними видами рослин, що 

зростають на цій природоохоронній території. Тут проводилися досліди з 

«Вивчення видового складу рідкісних і зникаючих рослин в Долині 

нарцисів», «Вивчення лікарських рослин Долини нарцисів», «Облік птахів в 

Долині нарцисів». Під час цвітіння ранньоквітучих рослин загонами 

«зелених» патрулів проводилося патрулювання у заповіднику, а також 

екскурсії по екологічній стежці «В Долину нарцисів». 

Заслуговує на увагу екологічна стежка «До Липовецького озера», де 

«голубими» патрулями взято на облік водні джерела лісу, ведуться 

спостереження за червонокнижними видами рослин та тварин прилеглої до 

озера території. Історія села та природоохоронні об’єкти сприяють розвитку 

зеленого туризму. 



 

 

 

Важливим моментом дієвої природоохоронної справи являється 

робота учнівської молоді по догляду за природоохоронними територіями. 

Слід відзначити діяльність школярів Мелітопольщини Запорізької 

області, які постійно доглядають і турбуються про стан парка – «Пам’ятка 

садово-паркового мистецтва «Парк ім. Горького», в якому вони 

облаштовували алеї, дитячий ігровий майданчик та видові майданчики на 

зупинках міської екостежини «Рідний край». Також проводились практичні 

заходи на території гідрологічного заказника державного значення 

«Молочний лиман» та ландшафтного заказник місцевого значення 

«Степанівська коса»: моніторинг площі водного дзеркалу лиману, вивчення 

змін в складі орнітофауни та у видовому складі рослин, оцінка чисельності 

плазунів та земноводних. 

З 05 по 07 червня 2018 року Національним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді спільно з Івано-Франківським обласним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді в Івано-Франківській області 

на базі Карпатського національного природного парку був проведений ХІІ 

Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних екологів. 

Його учасниками стали 17 команд з Вінницької, Дніпропетровської, 

Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, 

Сумської, Тернопільської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. 

У рамках збору під керівництвом працівників Карпатського 

національного природного парку учасниками заходу були проведені 

комплексні наукові дослідження (з виконанням практичних завдань) 

біологічного різноманіття Карпатського національного природного парку, 

польовий практикум за темою: «Екологічний моніторинг на 

природоохоронних територіях» за двома модулями «Дослідження флори 

Карпатського національного природного парку» та «Дослідження фауни 

Карпатського національного природного парку»; навчальні екскурсії по 

території парку, відвідування екотуристичного візит-центру, вольєрного 

господарства, екологічного босоногого маршруту «Ведмежа стежка». 

Команди-учасниці представили звіти-презентації про проведені 

експедиції, походи, польові практики на природоохоронних територіях своєї 

області, взяли участь у фотовиставці фоторобіт за темою: «Екологічний 

моніторинг на природоохоронних територіях свого регіону» та 

продемонстрували свої знання під час захисту польового практикуму. 

Протягом весни-осені вихованцями гуртка «Юні охоронці природи» 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі Плетеноташлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

(керівник гуртка Шабанова Л.С.) було здійснено 5 експедицій з метою 

дослідження біорізноманіття ботанічного заказника місцевого значення 

«Плетений Ташлик»: 1 – весною, 3 – влітку та 1 – восени. Вихованці у міру 

своїх можливостей зафіксували на карті місця поширення рідкісних рослин у 

межах заказника, а також поза його межами на берегах ставу. Неодноразово 



 

 

 

гуртківці поширювали серед населення села інформаційні буклети, брошури 

щодо наявності унікальних рослин на території заказника. Протягом літа 

було проведено ряд екологічних екскурсій для жителів району. Результатом 

стало затвердження комісією представників райдержадміністрації, відділу 

освіти та відділу культури і туризму Маловисківської районної ради 

екскурсійного маршруту «Невідомий Ташлик» районного рівня. Дослідження 

біорізноманіття заказника не припиниться, адже під час кожної експедиції 

фіксуються абсолютно різні рослини, включаючи і раніше тут не відомі. Йде 

мова з представниками райдержадміністрації про можливість розширення 

заповідної території, оскільки велика ділянка, що не входить до складу 

заказника, має рідкісні петрофіти і лікарські рослини. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» є підвищення рівня 

еколого-натуралістичної освіти та екологічної свідомості школярів області, 

які проживають поблизу або на територіях об’єктів природно-заповідного 

фонду Львівщини (заповідника, національних природних парків¸ 

регіональних ландшафтних парків, заказників). В контексті вирішення цих 

завдань заклад плідно співпрацює з еколого-освітніми центрами природного 

заповідника «Розточчя», Яворівського НПП, регіонального ландшафтного 

парку «Равське Розточчя», які входять до проголошеного ЮНЕСКО у 2011 

році міжнародного біосферного резервату «Розточчя», НПП «Сколівські 

Бескиди» і «Північне Поділля». 

Науково-дослідницька діяльність учнів, як напрям співпраці 

природоохоронних установ і позашкільного закладу – один із шляхів 

методологічної переорієнтації процесу навчання з інформативного 

викладання на розвиток особистості учнів. За завданням та під керівництвом 

науковців природоохоронних установ юннати проводять дослідницьку 

роботу за наступними темами: «Вплив антропогенних факторів на 

розмноження лісових видів амфібій природного заповідника «Розточчя» та 

Яворівського НПП»; «Дослідження популяції підсніжника білосніжного в 

Яворівському НПП та його околицях»; «Чисельність і видове різноманіття 

птахів заказника «Чолгинський» (в рамках експедиції до орнітологічній 

станції «AVOSETTA» у заказник «Чолгинський); «Рідкісні представники 

флори і фауни НПП «Північне Поділля»; «Дослідження орнітофауни лісових 

екосистем»; «Екологія ялинових лісів та їх фітоценозів»; «Місце грибів у 

лісовому біоценозі», тощо. 

На природоохоронній території національного природничого парку 

«Бузький Гард» здійснюються одноденні екскурсії гуртків станції юних 

натуралістів Миколаївської області, проводяться трудові десанти по 

очищенню території від сміття, трудові акції до Дня Землі з метою 

демонстрації громадянської позиції, небайдужості до стану довкілля, 

виховання поваги і любові до рідного краю. 

З метою ознайомлення юннатів з основними об’єктами природно-

заповідного фонду області та України, залучення дітей до практичних заходів 



 

 

 

по охороні та збереженню довкілля, в Одеському еколого-

натуралістичному центрі «Афаліна» діє програма організації весняно-

літніх наукових практик та комплексних експедицій «Вивчаємо заповідні 

території України». У 2018 році позашкільним навчальним закладом було 

організовано і проведено близько 110 виїзних форм навчання, у яких взяли 

участь більше 900 дітей. Відповідно до плану роботи, юннати закладів освіти 

Суворовського району м. Одеса взяли участь у виїздах на територію 

Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», Куяльницького 

лиману, заповідних Дністровських плавнів. 

Педагоги еколого-натуралістичного підрозділу Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання постійно ведуть з 

юннатами науково-дослідницьку роботу на заповідних територіях – у 

регіональному ландшафтному парку «Тилігульський» та на базі парку-

пам'ятки садово-паркового мистецтва «Юннатський». Теми дослідницьких 

робіт у 2018 році: «Перспективи використання чебрецю двовидного у 

фармацевтичній промисловості»; «Ефективні методи розмноження тису 

ягідного в умовах м. Одеси»; «Антибактеріальні властивості екстрактів 

рослин». 

До регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» проводяться 

регулярні виїзди з метою обліку мігруючих птахів та орнітологічних 

спостережень, навесні – з метою дослідження рідкісних та ранньоквітучих 

видів рослин на схилах Тилігульського лиману. 

У 2018 році в рамках Всеукраїнського конкурсу «Вчимося 

заповідувати» учнівськими колективами Полтавської області обстежено 13 

територій, що можуть поповнити заповідний фонд Полтавщини. 

Учасники пришкільного клубу «Дивосвіт» опорного закладу 

«Новооржицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Оржицького району 

Полтавської області» (керівник Левченко С.М.) працювали на території 

проектованого ландшафтного заказника «Широкий яр». Основне завдання 

роботи школярів – визначення нозологічної і ландшафтної цінності даного 

об’єкта з метою створення заповідної території, визначення його доцільності 

в екомережі району, розробка порядку проведення дослідження та 

оформлення необхідної документації, виявлення ризиків збереження 

цілісності балки «Широкий яр». 

Екологічним загоном «Флора» Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №2 (керівник Харченко Л.О.) продовжено роботу щодо створення 

ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Віковий дуб». Одним із 

напрямків роботи є дослідження вікових дерев дуба черешчатого, що є 

перспективним для заповідання. На перших етапах роботи було виявлено 17 

екземплярів віковічних дубів. У результаті досліджень пакет документів та 

наукові обґрунтування передані до Зіньківської міської ради з метою 

встановлення заповідності екземплярів дуба звичайного, створені картосхеми 

розташування проектованих пам’яток природи. Наразі матеріали передані на 

розгляд до Полтавської обласної ради. 



 

 

 

З 02 по 11 липня 2018 року на території еколого-просвітницького 

стаціонару Рівненського природного заповідника проведено щорічну 

обласну навчально-польову подорож «Експедиція учнівської молоді 

«ЮНЕКО». У заході взяли участь 25 учнів з Сарненського, Острозького, 

Гощанського, Рівненського, Здолбунівського районів, міста Рівного та 

вихованці комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради. Впродовж 9 днів учні знайомились з різноманітністю 

рослинного та тваринного світу Білоозерського лісництва Рівненського 

природного заповідника. До проведення занять долучалися педагогічні 

працівники закладу та науковці різних установ України. 

Під керівництвом Лапінського А.В. та Кримця Г.В., викладачів 

кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної 

хімічної технології НТУУ «Київський політехнічний інститут» юні екологи 

провели спостереження за екологічним станом поверхневих вод Білого озера. 

Щоденно у таборі проводилось кільцювання птахів. Цим напрямком керував 

Петро Гринюк, молодший науковий співробітник Рівненського природного 

заповідника. За 9 днів було закільцьовано 65 птахів 9 видів. 

Одним із ефективних способів у формуванні природознавчих 

компетентностей учнівської молоді посідає дослідницька діяльність, що 

проводиться на базі територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

Сумської області. Так учнями закладів загальної середньої та вихованцями 

закладів позашкільної освіти протягом року були досліджені 

природоохоронні території: Парки – пам’ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого значення «Асмолова», «Басівський», «Веретенівський»; 

Ботанічний сад місцевого значення «Юннатівський»; Дендрологічний парк 

місцевого значення «Шкуратівський»; Гідрологічна пам’ятка природи 

загально-державного значення «Озеро Шелехівське»; Орнітологічний 

заказник місцевого значення «Озеро Семиверстне»; Національний природний 

парк «Гетьманський» та ін. 
Науково-дослідницькою роботою на природоохоронних територіях 

займаються також вихованці закладів позашкільної освіти Тернопільської 

області. Так, Цапок Дарія та Середа Яна, вихованки гуртка «Екологічний 

дизайн» Позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості» Бережанської міської ради під керівництвом 

керівника гуртка Димашевської Х.Б. проводили дослідження реліктових 

рослин Голицького ботаніко-ентомологічного заказника та рідкісних росли 

Кременецького ботанічного саду. За результатами дослідження було 

встановлено, що ботанічна репрезентативність є високою, в межах заповідної 

території представлено понад 400 видів трав'янистої флори вищих судинних 

рослин Бережанського Опілля та четверту частину червонокнижних видів 

Тернопільщини. Особливий науковий інтерес становлять понад 50 рідкісних 

регіональних та 25 рідкісних і зникаючих видів рослин, що занесені до 

Червоної книги України. 

Разом з керівниками гуртківці Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської районної ради Харківської області вели 



 

 

 

постійний нагляд за природоохоронними зонами території селища 

Покотилівка: заказник «Просіки», джерело Сковороди, Донецьке городище, 

скверу Слави, урочище Кульма. 

У 2018 році реалізовано IV (завершальний) етап дослідницько-

експериментальної роботи комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради 
за темою «Екологізація дослідницької діяльності учнівської молоді у 

взаємодії позашкільного навчального закладу із об’єктами природно-

заповідного фонду». За звітний період проведено 6 експедиційних виїздів до 

Чорноморського біосферного заповідника, Біосферного заповідника «Асканія 

Нова» ім. Ф.Е Фальц-Фейна, Микільського заказника змій, заповідного 

урочища «Буркути» Великокопанівського ЛМГ. Всього було залучено до 

виїзних форм роботи близько 60 учнів. 

Юні дослідники природи Хмельниччини у 2018 році були активними 

учасниками обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчимося 

заповідувати», в якому взяли участь 20 навчальних закладів області. В ході 

конкурсу діти проводили дослідження стану водно-болотних угідь, їх 

рослинний та тваринний світ, готували пропозиції на заповідання територій 

щодо включення водно-болотних угідь до списку тих, які мають міжнародне 

значення, вивчали стан прибережних захисних смуг та водоохоронних зон 

малих річок, виявляли та фіксували порушення природоохоронного 

законодавства на фотознімках. 
В ході виконання завдань конкурсу школярами проведено велику дослідницьку та 

природоохоронну роботу. Так, вихованці гуртка «Біолог» Полянської гімназії 

Судилківської ОТГ Шепетівського району обстежили водно-болотні угіддя 

регіонального ландшафтного парку «Мальованка». У конкурсній роботі 

гуртківці дослідили зв'язок між антропогенним навантаженням та 

порушенням екологічної рівноваги заповідних місць Шепетівщини. 

Експедиційний загін гуртка «Основи біоетики» Славутського 

ДЮЦТЕР (керівник Кмитюк С.Л.) продовжив роботу по дослідженню 

раритетних видів рослин прилеглої до м. Славути території Славутського 

лісництва, а також район джерела «Три струмка». Діти здійснили 

екоморфологічний аналіз ранньоквітучих трав’янистих рослин, зробили 

короткий опис фітоценозів, де знайдено місця зростання червонокнижних 

рослин, здійснили моніторинг стану певних видів та місць їх зростання. 

В 2018 році школярі Чернівецької області продовжували працювати 

на природоохоронних територіях з метою збереженнюя біологічного 

різноманіття, активізації природоохоронної роботи, вивчення методів оцінки 

стану довкілля, формування екологічного світогляду. 

У юннатів Буковини є конкретні результати втілення в життя завдань 

Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідувати». Юні дослідники 

Вижницького, Путильського, Сторожинецького, Новоселицького, 

Заставнівського, Глибоцького, Кіцманського та Хотинського районів досягли 

вагомих результатів з моніторингу, фенологічних спостережень, опису 

лікарських і червонокнижних рослин, вивчення місцевих об’єктів природно-



 

 

 

заповідного фонду. Також про свої досягнення юні природоохоронці 

звітують на обласному конгресі «Живи, Земле!» в секції «Природоохоронні 

території». 

Так, слухачі ОЗБШ ЧОЦЕНТУМ (керівник Литвин Н.Г.) продовжують 

вивчати тему «Видовий склад чагарників Сторожинецького дендропарку та їх 

використання в садово-парковому мистецтві». Також вони часто працюють в 

дендрарії Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Юні 

дослідники опрацювали майже 50 з 500 видів чагарників. Вивчають їх зовнішній 

вигляд, пристосованість до місцевих умов та відтворення. Аналізують 

можливість використання чагарників для озеленення нашої місцевості, а які 

можна використати для розширення колекції дендропарку. 

Активно працювали на природоохоронних територіях Чернігівської 

області вихованці гуртка «Еколог» комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Варвинської селищної ради Варвинського району. Так, 

Стеценко Юлія, вивчила весняні синузії ботанічого заказника місцевого 

значення «Гамаліївщина», урочищ Цикля, Кривуля, Борсуківщина. Кокадей 

Руслан у своєму проекті «Липовий яр» як об’єкт природно-заповідного 

фонду Варвинського району» проаналізував видовий склад флори урочища 

Липовий яр, дослідив популяції червонокнижних та рідкісних видів та 

розробив рекомендації щодо їх охорони у ботанічному заказнику місцевого 

значення. Теплюк Юлія досліджувала урочище «Цикля» як перспективний 

об’єкт природно-заповідного фонду Варвинського району. 

Пропозиції на перспективу: 

- посилити співпрацю з науково-дослідними установами та вищими 

навчальними закладами; 

- запроваджувати тематичні наукові дослідження в роботу гуртків; 

- проводити моніторингові дослідження стану навколишнього 

природного середовища. 

 

7.5. Практична природоохоронна робота. 
 
Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів 

стають у наш час одним з важливих загальнодержавних завдань, від 

вирішення якого залежить успішне виконання народногосподарських планів, 

добробут теперішніх та майбутніх поколінь. Зараз йде активний пошук 

підходів для вирішення екологічних проблем, одним з яких є практична 

природоохоронна робота. 

З метою привернення уваги учнівської молоді до проблем охорони 

птахів та їхніх природних біотопів, залучення учнів до активної 

природоохоронної роботи, Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді та Українське товариство охорони птахів провели щорічну 

природоохоронну акцію «Припутень — птах року 2018». У Всеукраїнську 

природоохоронно-пропагандистську акцію активно включилися заклади 

позашкільної та загальної середньої освіти Вінницької, Волинської, 

Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Закарпатської, 



 

 

 

ІваноФранківської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Миколаївської, 

Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, 

Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської областей та м. 

Києва. 

У рамках акції в навчальних закладах було сплановано та проведено 

низку заходів, зокрема: вивчення біології припутня шляхом організації 

експедицій (екскурсій), виступи агітбригад, різноманітні конкурси, тематичні 

заняття, бесіди. У ході акції учні також вивчили біологічні особливості 

різних видів птахів України, які потребують охорони. Проведено моніторинг 

чисельності припутня, досліджено вплив господарської діяльності людини на 

чисельність цього виду та можливості вигодівлі його в штучних умовах. 

Крім того, було проведено масштабну природоохоронно-

просвітницьку роботу. Представлені матеріали свідчать про безпосередню 

участь школярів у вирішенні низки природоохоронних проблем у ході 

еколого-натуралістичної дослідницької роботи. Загалом, в оргкомітет 

надійшло близько 500 проектів. 
Вінницька обласна станція юних натуралістів є координаційним 

навчально-методичним центром щодо організації і проведення обласних 

масових заходів природоохоронного та екологічного спрямування. 

Школярі області в 2018 році взяли активну участь: в обласній 

природоохоронній операції «Без верби і калини нема України», ними 

посаджено 65,7 тис. верби і 1580 кущів калини; в обласній операції «Горіх 

грецький – їжа богатирів», висаджено 4675 саджанців горіха грецького; було 

виявлено, взято на облік та під охорону 2746 джерел ґрунтової води, з яких 

2398 джерел було розчищено та впорядковано. Крім цього, під час 

проведення конкурсу «Джерело» було розчищено й упорядковано 575 

ділянок берегів та русел ручаїв, струмків, річок, водойм протяжністю 11,7 км, 

проведено закріплення їх берегів вербовими кілками в кількості 57480 штук 

протяжністю 96,3 км та заліснено 27,3 га берегів річок і водойм. 

Сприяють природоохоронній діяльності в Волинській області 

екологічні експедиції, походи, екскурсії. Підчас експедицій учні пройшли 

цікавими маршрутами, вивчали біологічні особливості місцевої флори й 

фауни, зв`язки природних компонентів у біоценозі, вплив господарської 

діяльності людини на природні комплекси тощо. Результатом експедицій 

стало написання учнями дослідницьких робіт, рефератів, складних проектів, 

репортажів. Зокрема, учні загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. 

Карпилівка досліджували місцеві водно-болотні угіддя, їх флору й фауну. 

Вихованці ЕНЦ – дендрофлору лісового масиву поблизу с. Жабка. Виявлено 

інвазійні та інтродуковані види дерев’яних рослин. 

Юні волиняни активно беруть участь у щорічних природоохоронних 

конкурсах, трудових акціях та операціях, зокрема: «Майбутнє лісу у твоїх 

руках», «До чистих джерел», «Мій рідний край – моя Земля», «Жолудь» та ін. 

Під час проведення трудових акцій, операцій юннати проводять насадження 

дерев на нових площах, закладають шкілки дерев і кущів, огороджують та 

розселяють мурашники, збирають насіння дерев, заготовляють корми для 



 

 

 

підгодівлі тварин узимку, збирають лікарську сировину, виготовляють та 

розвішують годівнички, шпаківні, дуплянки, проводять патрулювання в 

пожежонебезпечний період, займаються дослідницькою роботою. 

З метою поліпшення стану довкілля, озеленення та благоустрою 

населених пунктів та прилеглих до них територій, очищення джерел, 

збереження природо-заповідного фонду, зокрема, створення нових зелених 

зон, парків, скверів, висаджування саджанців дерев і кущів, школярами 

Житомирської області в 2018 році створено понад 260 га. нових лісових 

насаджень, упорядковано понад 500 га територій парків, скверів, алей; 

створено понад 70 нових парків загальною площею близько 9 га. 

Під час проведення традиційного місячника з озеленення і 

благоустрою до Дня довкілля ліквідовано 440 стихійних сміттєзвалищ та 

упорядковано 305 сміттєзвалищ, очищено від сміття 200 км берегів річок, 

озер та ставків, розчищено та впорядковано 206 джерел, проведено понад 

1100 заходів з еколого-просвітницької діяльності. У місячнику озеленення і 

благоустрою взяли участь 50,5 тисяч школярів. 

В червні 2018 року, педагогами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру проводилася навчально-польова практика для 

учнів шкіл міста Ужгород та юннатів ЗОЕНЦ. Під час практики діти 

відвідували майстер-класи, практичні заняття, де вивчали та досліджували 

флору і фауну м. Ужгороду та району. Зустрічалися з лісівниками та 

волонтерами притулку «Барбос». 

Учнівська молодь навчальних закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти Запорізької області протягом 2018 року брала активну 

участь в різноманітних природоохоронних справах.  Під час практичної 

діяльності школярі займалися збором сміття на території берегів річок 

Лозуватка, Обіточна, Корсак. Учнівські колективи проводили трудові 

десанти по розчищенню джерел річок Арабатка, Кільтичія, Корсак, Іванового 

джерела. Так, вихованці гуртка «Меридіан» Приморської ЗОШ 

Василівського району досліджували джерела та прибирали узбережжя 

Каховського водосховища. 

Природоохоронна практична робота була проведена в місцевих 

парках та мікрозаказниках, пришкільних ділянках: здійснені рейди по 

підрахунку рослин-ендеміків (Терпіннівська балка Мелітопольського 

району), на території заказника «Лиса гора» вихованці районної екодружини 

«Таврида» проводили рейди по збереженню первоцвітів.  В Національному 

заповіднику «Хортиця» були проведені масові екологічні толоки по 

упорядкуванню території. Вихованці гуртків обласного Центру підсівали 

насіння ковили, оновлювали сигнальні знаки на «Тарасовій стежині» на честь 

дня народження Т.Г. Шевченка. 

Робота на природоохоронних територіях ведеться серед учнів закладів 

загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти Івано-

Франківської області. Поширені такі форми їх діяльності: зелені патрулі; 

голубі патрулі; шкільні лісництва; лісові рейнджери; гуртки юннатів. 



 

 

 

Слід відзначити агітбригаду «ЕкоLIFE» Калуського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. З метою привернення уваги 

учнівської молоді та населення міста до локальних екологічних проблем 

учасники агітбригади використовували засоби масової інформації, 

працювали над екологічними проектами, брали активну участь в масових 

заходах. 

В рамках міжнародної програми GLOBE Івано-Франківська міська 

дитяча екологічна станція співпрацює з середньою школою с. Шааб (Ізраїль) 

у напрямах: атмосфера та кліматичні погодні умови. Впродовж 22-27 березня 

2018 року, делегація учнів та педагогів екологічної станції відвідали середню 

школу с. Шааб, відповідно до запрошення директора школи пана Халіда 

Хадгуда. Учасники делегації здійснили екскурсію територією школи, 

відвідали теплично-парниковий комплекс, ознайомились з технологією 

вирощування рослин за методом гідро- та аквапоніки, а також долучилися до 

проведення спільної акції «Алея дружби», в рамках якої здійснено посадку 

квіткових рослин на території закладу задля приваблення та вивчення 

метеликів, в рамках програми GLOBE. 

Педагоги закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму Кіївської області залучають вихованців до участі у конкретних 

практичних заходах з охорони довкілля. Екологічні суботники, трудові акції 

«Посади своє дерево», «Шкільний дворик», «Парад квітів біля школи», 

«Листя», природоохоронні акції «День довкілля», «День зустрічі птахів», 

«Збережи ялинку», «Первоцвіт», «Травень – місяць тиші», виставки 

домашніх улюбленців, конкурси екологічного спрямування. У рамках 

міських та районних проектів «З любов'ю до пернатих» проведено місячник 

«Зимуючі птахи» та «Наша допомога птахам» 

Щорічно учасниками природоохоронних заходів в Кіровоградській 

області є більше 7 тисяч учнів, вихованців закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти. Силами юних природолюбів виконується великий обсяг 

робіт по оздоровленню довкілля. Під час проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл» його учасниками стали 

більше 1500 школярів області. В ході конкурсу учнівською молоддю 

відновлено 38 скверів, вирощено більше 12000 штук посадкового матеріалу 

(декоративні дерева, кущі, квіти), який був використаний для створення 

нових зелених зон, квітників та інших об’єктів зеленого будівництва. 

В ході проведення обласного конкурсу «До чистих джерел», 

вихованці гуртка «Жайворонок» Петрівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості (керівник Тимченко Н.П.) виконали ряд лабораторних 

досліджень з метою визначення вмісту аміаку та нітратів із різних джерел 

питної води селища, виявили основні проблеми підвищення вмісту нітратів в 

питній воді свого регіону та провели інформаційно-роз’яснювальну роботу, 

піднявши цю проблему в місцевих ЗМІ. 

Учні Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної ради (керівник Мохонько А.А.) в рамках 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» провели 



 

 

 

комплексну гідрологічну характеристику малих річок села Глодоси: Сухий 

Ташлик, Кип’ячка, Мулиста, Вахмістрівська, Козаковобалківська. Органи 

місцевого самоврядування надали кошти на закупівлю молодих дерев (для 

зміцнення захисних берегових смуг висадили 12 верб та 20 берізок) та 

виділили транспорт на вивезення сміття. До виконання робіт було залучено 

учнів 8-11 класів Глодоської школи та громадськість, яку було повідомлено 

через соціальні мережі та об’яви. Про виконану роботу було висвітлено в 

соціальних мережах та під час проведення місячника екології в школі.  

Спільно з освітніми центрами природоохоронних установ області 

комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» успішно проводить 

більше 20 різноманітних національних та регіональних природоохоронних 

заходів, які спрямовані на охорону довкілля загалом та рослин і тварин 

зокрема. 

4 квітня 2018 року вихованці гуртків Львівського центру «Лікарські 

рослини», «Людина і довкілля», «Юні охоронці природи», які працюють на 

базі Івано-Франківської ЗОCШ І-ІІІ ступенів ім. Івана Франка Яворівського 

району та заповідника «Розточчя», долучилися до практичної 

природоохоронної акції «Захистимо амфібій на автошляхах», мета якої – 

збереження земноводних від загибелі на автомобільних дорогах в період їх 

масових міграцій. 

Школярі під керівництвом викладачів та наукових співробітників 

кафедри зоології ЛНУ ім. Івана Франка (організаторів акції), працівників 

заповідника «Розточчя»  на проблемній ділянці автодороги Івано-Франкове – 

Жовква на межі заповідника встановлювали вздовж даної траси тимчасові 

захисні бар’єри, які перешкоджають земноводним вільно виходити на 

дорогу. Уздовж захисних бар’єрів в ямки закопували відра. Тварин, які 

попали в ямки-пастки, школярі виймали, переносили через дорогу та 

відпускали на іншому боці. Це забезпечує збереження чисельності популяції 

та дає земноводним можливість завершити міграцію без втрат. Акція 

«Захистимо амфібій на автошляхах» проводиться вперше в Україні в рамках 

проекту «Смертність амфібій на дорогах Львівщини (Західна Україна)» за 

підтримки Фонду Раффорда. 

На базі Миколаївського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді функціонує загін «зеленого патруля», робота якого 

спрямована на практичну діяльність по збереженню навколишнього 

середовища: висаджено 20 яблунь та абрикосів, взяли активну участь у 

Всеукраїнській соціально-екологічній акції «Збережемо Бузький Гард». 

25 закладів загальної середньої та позашкільної освіти Болградського 

району Одеської області взяли участь у природоохоронних акціях. Протягом 

року в районі було проведено 207 заходів під час яких учнями та 

вихованцями було проведено: упорядкування 18850 м
2
 територій парків, 

скверів, алей; посаджено 937 дерев та 510 кущів; очищено 13830 м берегів 

від сміття; розчищено та упорядковано 20 джерел. Всього в акціях було 

задіяно 4828 учнів. 



 

 

 

З метою впорядкування водного режиму ботанічного заказника 

місцевого значення «Котове» членами екологічного гуртка «Паросток» 

Малобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківського 

району Полтавської області було проведено 5 походів. У травні 2018 року 

було організовано трудовий десант учнів закладу з прибирання сміття та 

очищення малих водотоків досліджуваної природоохоронної території. Під 

час походів були ретельно обстежені всі водотоки досліджуваної території, 

розчищено 8 завалів. Також, одним із завдань стало розчищення джерел, що 

живлять струмки, які знаходяться в заказнику. Отже, юними екологами 

Малобудищанської ЗШ І-ІІІ ступенів у рамках Всеукраїнського конкурсу «До 

чистих джерел» було продовжено роботу з упорядкування водного режиму 

струмків, що знаходяться на території ботанічного заказника «Котове». 

Відновлено 3 джерела, облаштовано 2 нових джерела, розчищено завалені 

водотоки у лісовому масиві. 

У межах заказника «Котове» силами екологічного гуртка «Паросток» 

прокладена екологічна стежка з кількома зупинками для учнів молодших і 

середніх класів. Протягом травня - червня 2018 року проведено 4 екскурсії. 

Проведена гуртком робота описана в шкільній стінгазеті та розміщено статтю 

на веб-сайті (parostok.p.ht). 

Учнівський колектив 9 класу Рокитнівського навчально-виховного 

комплексу «Школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Рокитнівської районної ради 

Рівненської області дослідили біорізноманіття болотного масиву Сира 

Погоня. Юними екологами було виявлено місця зростання журавлини 

дрібноплодої – рідкісної зникаючої болотної рослини, проведено 

природоохоронну агітаційну роботу серед учнів школи, батьків, вчителів, 

сільської громади, щодо збереження виду. 

Учні Остківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Рокитнівської районної ради описали різноманітність флори місцевого 

дендропарку, що був створений в рамках проекту Програми Малих Грантів 

ГЕФ за сприянням ООН з метою «Відновлення біологічного різноманіття 

лісів». Учні беруть активну участь у висаджуванні та догляді за існуючими 

насадженнями. 

Практична природоохоронна діяльність юних екологів Сумської 

області здійснювалася шляхом роботи 25 колективів екологічної просвіти, 

проведенням заходів (експедицій, акцій, операцій) щодо збереження 

біорізноманіття тощо. До природоохоронної роботи було залучено 9529 учнів 

області. Так, вихованцями комунального закладу «Березівський центр 

дитячої та юнацької творчості» Березовської сільської ради Глухівського 

району були проведені трудові операції «Благоустрій громади – справа 

кожного мешканця» та «Парк – без сміття!» під час яких були здійсненні 

прибирання та благоустрій зелених зон, місць громадського відпочинку, збір 

пластикових пляшок, пакетів, висадка дерев. 

Силами юних природолюбів виконується великий обсяг робіт по 

оздоровленню довкілля. Загалом в 2018 році учнями та вихованцями закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти Тернопільської області прибрано 



 

 

 

понад 1 тис. га площі парків, скверів та пришкільних територій. Висаджено 

близько 500 дерев та кущів. Розчищено та упорядковано 26 джерел. 

Вихованці гуртка «Спортивне орієнтування» Нетішинського центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Хмельницької області взяли 

участь в еколого-краєзнавчій експедиції, вздовж Нетішинського 

водосховища, в ході якої проаналізували основні проблеми водойм своєї 

місцевості, виявили основні джерела забруднення водойм, дослідили якість 

води в річці, визначили придатність річкової води для культурно-побутового 

використання, провели порівняльний аналіз стану водно-болотних угідь 

вказаної території та її мешканців за останні десять років (рідкісні і зникаючі 

види). В результаті проведених досліджень юними природоохоронцями 

зроблено аналіз стану водно-болотних масивів в заплаві р. Гнилий Ріг та 

підготовлено і направлено у департамент екології і природних ресурсів 

Хмельницької області план заходів для збереження і покращення стану 

прибережної захисної смуги р. Гнилий Ріг і водно-болотних масивів. 

Нинішньої весни учні 8-11 класів та члени трудового об’єднання 

«ПРОЛІСОК» Ліплявського навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів» Канівського 

району Черкаської області, висадили дерева на площі понад 15 га (сосни, 

дуби, липи). А на галявинах, які були вирубані в процесі господарської 

діяльності лісництва, було висаджено саджанців на площі 13,2 га. 

Доповнювали ділянки сіянцями сосни і дуба площею 5,4 га. Також учні 

працювали і в розсаднику Ліплявського лісництва. На площі 4 га було 

висаджено саджанці ялинок та викопано для посадки 300 тис. сіянців сосни. 

Членами трудового об’єднання виявлено місця зростання столітніх 

дубів та боровика (урочище «Свининці» – місце зростання дубів, лісовий 

масив поруч з пам’ятним знаком А.П. Гайдара – місце зростання боровика). 

Ці природні об’єкти віднесено до об’єктів природоохоронного фонду. Вони 

оголошені пам’ятниками природи місцевого значення. 

З метою створення умов для закріплення на практиці набутих знань та 

оздоровлення дітей відділом екології та природоохоронної роботи 

комунального закладу «Чернівецький обласний еколого-натуралістичний 

центр» з 17.07-06.08.2018 р. було проведено навчально-польову практику із 

юннатами в таборі «Лунка». Під час реалізації екоосвітньої програми 

екскурсій були проведені одноденні походи до водоспаду на річці Гільча, 

сірководневого джерела, гори Бради та на хребет гори Петраушки. Практичні 

завдання з покращення стану довкілля, які виконали учні були наступними: 

очистка русел річок від паводкових залишків сміття; прибирання берегів 

річок від побутового сміття; ремонт та облаштування майданчиків для 

відпочинку туристів; благоустрій джерел. 

Сумісно з Басейновим управлінням водних ресурсів Пруту та Сірету 

заклад прийняв участь в Міжнародній екологічній акції «Міжнародний день 

чистих берегів» (International Clean Beach Day), що проводиться за підтримки 

Європейського Союзу та інших міжнародних організацій. Дітьми разом із 



 

 

 

педагогами та працівниками управління було прибрано прибережну смугу 

річки Прут. 

Юннати гуртків «Юні зоологи» та «Основи екологічних знань» 

комунального закладу «Чернігівська обласна станції юних натуралістів» 
під час зимових екологічних екскурсій в приміські ліси, на околиці міста, в 

міський парк відпочинку ознайомилися з ареалом поширення зимуючих 

птахів, провели облік їх чисельності (нарахували більше 30 видів). 

Встановлено та картографовано основні місця підвищення та зниження 

концентрації птахів в місті Чернігові. Природоохоронці виготовили та 

розвісили на території станції 6 годівничок, систематично підгодовували 

пернатих друзів. 

З метою широкого залучення школярів до оздоровлення довкілля, 

формування в учнівської молоді активної життєвої позиції, пропаганди 

екологічної культури щороку в закладах загальної середньої та позашкільної 

освіти України проходять конкурси екологічних агітбригад. 

У виступах агітбригад піднімаються актуальні екологічні проблеми 

сьогодення. Юні екологи пропагують свій досвід роботи по збереженню 

природи, охорони довкілля, закликають любити і берегти природу. Високий 

рівень підготовки демонструють більшість колективів, що свідчить про 

систематичну роботу екологічного спрямування в освітніх закладах. 

 

7.6. Трудові акції, тижні, місячники до Міжнародного Дня 
Землі, Дня охорони навколишнього природного середовища. 

 
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. 

Щорічно 2 лютого відзначається Всесвітній день водно-болотних 

угідь. Керівники гуртків Кіровоградської, Одеської, Хмельницької, 

Черкаської, Чернівецької областей проводили різноманітні заходи 

спрямовані на збереження водно-болотних угідь: інформаційні години для 

вихованців гуртків середнього та старшого віку «Водно-болотні угіддя для 

нашого майбутнього», «Антропогенна деградація гігроморфних біоценозів і 

проблеми їх раціонального використання»; у шкільних бібліотеках 

організовані тематичні усні журнали «Збереження водно-болотних угідь – 

запорука життя на землі»; для молодшого шкільного віку проводились 

вікторини, віртуальні подорожі: «Пізнаємо водно-болотні угіддя України», 

«Водно-болотні угіддя: флора і фауна». 

Серед масових еколого-натуралістичних заходів, які проводяться для 

учнів, вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

України, є чимало таких, котрі спрямовані на охорону та збагачення 

навколишньої природи: «Збережемо клімат – збережемо планету», «Земля – 

наш спільний дім», «Мій рідний край – моя Земля», «Вчимося заповідувати»; 

природоохоронні акції: День Землі, День Довкілля, «До чистих джерел», 



 

 

 

«Ліси для нащадків», «Птах року», «Годівничка», «День зустрічі птахів», 

«Майбутнє лісу у твоїх руках» та ін. 

Плідно працювали у заходах присвячених міжнародному Дню Землі 

вихованці Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, 

Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, 

Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, 

Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. 

В рамках заходу було проведено: екологічні тижні, виховні заходи, 

різноманітні свята, акції: «Чисте подвір’я», «Зелений куточок», «Лісам, 

паркам і скверам бути чистими», «Прибери планету», «Друге життя 

непотрібних речей», «Ти на Землі – людина», виступи екологічних 

агітбригад, виставки малюнків, інформаційні години, майстер-класи, 

випускалися стінгазети та ін. 

Найактивнішими в проведенні місячника з озеленення та благоустрою 

до Дня довкілля були заклади позашкільної освіти: Вінницької, Волинської, 

Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, 

Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей. 

Під час проведення трудових акцій, операцій юннатами було 

упорядковано понад 1585 га територій парків, скверів, алей; висаджено 

близько 310 тисяч нових дерев та понад 40 тисяч кущів; закладено газони 

площею 72,5 га; ліквідовано 1500 стихійних сміттєзвалища та упорядковано 

326 сміттєзвалищ; впорядковано 931 джерело; огороджено 732 мурашника. 

Також юні природолюби закладали шкілки, збирали насіння дерев, 

заготовляли корми для підгодівлі тварин узимку, збирали лікарську 

сировину, виготовляли та розвішували годівнички, шпаківні, дуплянки, 

проводили патрулювання в пожежонебезпечний період, займалися 

дослідницькою роботою. 

З метою привернення уваги громадськості до проблеми охорони 

ранньоквітучих лісових рослин і спрямування зусиль учнів, молоді, 

пересічних громадян на практичні дії щодо захисту первоцвітів, керівниками 

гуртків та їх вихованцями Дніпропетровської, Житомирської, Івано-

Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, 

Сумської, Тернопільської, Черкаської та Чернігівської областей була 

проведена еколого-просвітницька та пропагандистська робота в рамках 

екологічного місячника «Первоцвіти просять захисту». 

Тижні біології та екології були проведені у всіх закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти України (вони пройшли у вигляді виховних 

заходів з біології (екології), круглих столів, тренінгів, олімпіад з біології; 

форумів, акцій; конференцій; турнірів; конкурсів, біовікторин, усних 

журналів, еко-годин, квестів з екології (біології), виставок, свят, захисту 

проектів тощо). 

Крім Всеукраїнських природоохоронних конкурсів, акцій, операцій, 

зборів та зльотів практично в усіх областях проводяться різноманітні 

Регіональні еколого-природоохоронні заходи. 



 

 

 

Плідно працювали у заходах присвячених міжнародному Дню Землі 

учні, вихованці закладів освіти Дніпропетровської області. Протягом тижня 

у квітні-травні 2018 року проведено різнопланові операції і трудові десанти, 

екологічні акції, виховні години, екологічні хвилинки, майстер-класи: 

«Живи, ялинко!», «Лісова їдальня», «Блакитна планета», «Допоможемо 

птахам взимку», «За життя без сміття», «За чисті береги», «Маленькі 

водойми великого міста», «Зупинимо разом поліетиленову загрозу»; операції 

«Обеліск» по благоустрою меморіалів та братських поховань, «Збережемо 

первоцвіти», «Світ у твоїх руках» та ін.  

У Баранівській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ім. О. Сябрук Житомирської 

області з 1 по 30 квітня проходив місячник екологічної пропаганди, в ході 

якого пройшли конкурси плакатів, малюнків, агітаційних листків, 

присвячених Дню води, Дню довкілля, проводились заходи до річниці 

Чорнобильської катастрофи. Щорічно проводяться тижні природничих наук. 

В рамках тижня біології та екології проводились еколого-біологічний брейн-

ринг «Природа – наш спільний дім», усний журнал «Довкілля», еко-години 

«Трагедія Чорнобиля», випущено альбом присвячений Чорнобильській 

трагедії «Краса і біль України». 

В рамках природоохоронних, пропагандистських акцій «Годівничка» 

та «День зустрічі птахів» вихованці гуртків Івано-Франківської області 

розробили та розповсюдили агітки «Допоможи пернатим друзям». 

Слід відзначити роботу Надвірнянського районного еколого-

натуралістичного центру для дітей та юнацтва. Вихованці цього закладу з 

метою дбайливого ставлення до водних ресурсів, організували прибирання 

прибережних смуг річки Бистриці Надвірнянської та міського озера у рамках 

масштабної екологічній акції «Міжнародний день чистих берегів». Акція 

проводилась під гаслом «Я прибрав – черга за тобою». 

В рамках проведення екологічних, трудових, природоохоронних акцій 

педагогами закладів позашкільної освіти Київської області еклого-

натуралістичного напряму було проведено: натуралістичні свята «Зустріч 

крилатих мандрівників»; еколого-трудовий десант «Сміття не в ліс, а з лісу»: 

свята єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і 

збереження тих щедрот і природних ресурсів, якими наділила нас природа; 

театралізовані екологічні вистави «Якби звірі могли говорити»; виховні 

заходи до 32-ї річниці Чорнобильської трагедії «Чорнобиль – вічний біль 

землі». 

20 березня 2018 року було організовано та проведено у закладах 

освіти м. Львова та області щорічну акцію «Година Землі». Темою 

цьогорічної кампанії стало гасло Connect2Earth («Злови зв’язок з Землею»), 

Щорічно 1 червня у ЛОЦЕНТУМ для школярів міста та області вже 

традиційно проводилось свято «Природа очима дітей» з нагоди 

Міжнародного дня захисту дітей та Дня охорони навколишнього природного 

середовища. Для них були організовані та проведені різноманітні заходи: 

творча майстерня з виготовлення квітів «Красу творити нескладно»; творча 

майстерня «Дивовижний світ тварин»; майстер-клас з розмальовування 



 

 

 

яворівської забавки; конкурс дитячого малюнку «Природа очима дітей» та 

екскурсія екологоосвітньою виставкою «Планета ЗОО» Центру. 

У 2018 році Одеський еколого-натуралістичний центр «Афаліна» у 

всіх школах Суворовського району м. Одеси провів природоохоронні акції до 

Міжнародного Дня Землі, Дня довкілля, Дня охорони навколишнього 

середовища по упорядкуванню пришкільних територій, парків, скверів, 

прибережних смуг лиманів та Чорного моря (2,5 га), по висадці дерев та 

кущів 

З метою навчання дітей і підлітків умінню прогнозувати небезпечні 

для життя та здоров’я ситуації й знаходити правильні рішення щодо 

безпечного виходу з них з 10 по 14 квітня 2018 року в Долинському ЦДЮТ 

Кіровоградської області проходив Тиждень безпеки життєдіяльності в 

довкіллі «Безпека в твоєму житті». В рамках Тижня було проведено годину 

спілкування «Безпека в твоєму житті», уявну подорож «Подорож до острівця 

безпеки», рольову гру «Вихід з небезпечних ситуацій поза межами домівки», 

хвилинку дискусії «Будь обережним на вулиці і вдома», тематичну вікторину 

«Життя – це наш безцінний скарб, тож не залишимо його без барв», 

закладено екологічну стежку «Правила поведінки під час подорожі в ліс». 

Для юннатів області, комунальним закладом «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» в 

рамках проведення Дня Довкілля, було організовано та проведено екологічну 

гру «Паросток», в ході якої вихованці продемонстрували свої знання про 

природу рідного краю і практичні навички щодо вирішення екологічних 

проблем. По завершенню заходу всі учасники та гості прийняли активну 

участь у висаджені бузкової алеї, присвяченої відзначенню 80-ї річниці 

створення Кіровоградської області. 

Напередодні Всесвітнього Дня охорони навколишнього природного 

середовища в Лубенській станції юних техніків та натуралістів 

оголошено проведення тижня екологічних знань «Довкілля – неповторна 

казка», в рамках якого відбулися: виховний захід-подорож «Шумлять дерева 

мого краю», екологічна мозаїка «Живи в гармонії з природою», екологічний 

тренінг «Врятуймо нашу планету!», показ фільмів на екологічну тематику. 

19 березня 2018 року відбулася екологічна тусовка для молоді 

«Зелений настрій», присвячена Всесвітньому Дню Землі, в межах якої 

організовано конкурс «Зелена вікторина», навчальні ігри. 

Юні екологи Дубенського району Рівненської області провели 

акції «Україна без сміття», оформили і випустили еколистівки, які були 

представлені у вигляді виставки під рубрикою «Правила поведінки у 

природі!». Учні провели конкурс малюнків на екологічну тематику «Земля 

в наших руках», «Краса первоцвітів». У шкільних бібліотеках відбулась 

виставка літератури «Збережемо ми природу – України гарну вроду». 

У квітні 2018 року в комунальному закладі Сумської обласної ради – 

обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю було проведено місячник екології «Планета у нас одна». В межах 

місячника відбулися конкурс екологічних плакатів «Земля – наш спільний 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0


 

 

 

дім», екскурсії екологічною стежкою відділу, свято «Майбутнє планети у 

наших руках», заняття-реквієм «Мій біль - Чорнобиль», екологічна гра «Що? 

Де? Коли?»; еко-челендж «Посади своє дерево», трудові акції «Квіткова 

мозаїка», «Чиста планета», майстер-класи з виготовлення еко-сумки. 

В Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді було проведено тиждень зоології, який був 

приурочений міжнародному Дню захисту тварин, що відзначається щороку 4 

жовтня. 

Для вихованців Центру педагоги закладу провели круглий стіл на 

тему «Домашні улюбленці. Користь чи шкоду вони приносять?». 

Організували виставку методичної та сучасної науково-популярної 

літератури, провела зоологічну вікторину «Цей дивовижний світ тварин». В 

рамках проведення тижня зоології керівниками гуртків проводилися 

тематичні бесіди та інформаційні хвилинки, екскурсії до зоокутка гідропарку 

«Топільче» та в живий куток Церкви святого апостола Петра, організували та 

провели акцію «Подбай про тварин» підчас якої проводили збір та заготівлю 

кормів для підгодівлі птахів взимку. 

Щорічно, в рамках заходів, присвячених Дню Землі юннати 

комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради є активними учасниками 

Всеукраїнського руху «Зробимо Україну чистою разом!». У 2018 році було 

впорядковано меморіал загиблим воїнам ВВВ на Сухарницькому кладовищі 

м. Херсона. Вихованці гуртка «Природа рідного краю» під (керівник 

Коваленко І.В.) провели акцію по прибиранню берегової зони річки Дніпро 

під девізом «Я прибрав, черга за тобою», приурочену до Міжнародного дня 

чистих берегів. 

Молодь Хмельниччини щороку бере активну участь у 

природоохоронній акції «До чистих джерел», під час якої діти проводять 

гідрологічні дослідження поверхні рік області, стан мінеральних джерел 

своєї місцевості, очищають джерела, виявляють головні джерела забруднення 

досліджуваних водойм та пропонують шляхи покращення їх стану. 

В ході Акції учнями закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти області очищено і взято під охорону 620 джерел, 719 мурашників, 

прибрано і вивезено 8106,8 кубічних метрів сміття. 

З метою детальнішого вивчення птахів рідного краю та виховання 

любові до братів наших менших для учнів, вихованців закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти Черкаської області протягом року були 

проведені свята «День зимуючих птахів», «Зустрічаємо пернатих друзів».  

Проведення масових заходів екологічного спрямування в Черкаській 

станції юних натуралістів поєднується з народною екологією – це свята за 

народним календарем: «Свято квітів», «Будь природі вірним другом», 

«Посвята в юні натуралісти», «Екологічний світогляд», проведення Свята 

врожаю, «Свято хліба», «До дня козацтва», «Нема переводу – добрим 

звичаям народу», виставка робіт учнів – «Обереги для дому». Підготовка до 



 

 

 

цих свят та їх проведення виховує у дітей почуття гордості за історичну 

спадщину українського народу. 

Щорічний екологічний місячник під гаслом «Квітень – місяць 

екологічний», ініційований екологами комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», 
проходить в закладах освіти області. У рамках місячника організовуються та 

проводяться суботники з впорядкування та благоустрою пришкільних 

територій, мітинги «Планета в нас одна», «Майбутнє планети в наших 

руках», екологічні фестивалі, години спілкування «Земля – наш спільний 

дім», «Щедрий голос природи змалку слухаю я», засідання літературно-

екологічної вітальні «До совісті і розуму людського», екскурсії в природу, 

конференції «Біосфера та її проблеми», круглі столи «Екологія крізь краплю 

води», екологічні виставки. 

З метою формування екологічної компетентності, здобувачі освіти 

Чернігівської гімназії № 31 біологічного профілю, взяли активну участь в 

Еко акції «Привіт сусід» (за ініціативою громадської організації ЕКО місто) 

в березовому гаю. 

Вся робота учнів, вихованців закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти України щодо охорони і дослідження природи має на 

меті привернути увагу місцевих органів влади на необхідність дотримання 

правил природокористування та збереження і розширення природоохоронних 

територій. 

 

VІІІ. Аналіз  роботи  профільних  таборів. 
 
Організація профільних таборів це комплекс заходів соціального, 

виховного, методичного, гігієнічного, фізкультурного характеру 

спрямованих на поліпшення та зміцнення стану психологічного і фізичного 

здоров’я  дітей.  

З метою організації повноцінного відпочинку та згуртування дітей у 

літній період, залучення їх до екологічної роботи, надання необхідних знань 

про природу у переважній більшості еколого-натуралістичних центрів з 

успіхом діяли профільні зміни, табори, школи тощо. 

Аналіз звітів за 2018 рік показав, що в більшості областей України 

організовано профільні табори. Дане питання висвітлене в достатньо 

широкому обсязі.   

Вінницька область. На базі Вінницької обласної станції юних 

натуралістів щорічно працює Літня оздоровча профільна школа «Юннат». У 

2018 році понад 100 гуртківців протягом трьох тижнів мали можливість 

відпочивати та навчатися у ЛОПШ. Важливим аспектом роботи ЛОПШ 

«Юннат» є організація змістовного дозвілля дітей, надання можливості 

кожному вихованцю розкрити свій потенціал, врахувати індивідуальні 

потреби та здібності дітей. 

Плануючи та розробляючи виховні заходи, педагоги Вінницької 

обласної СЮН намагалися врахувати усі напрямки виховної роботи. 



 

 

 

Через таку організацію літнього оздоровлення здійснюється комплекс 

заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я гуртківців, формування навичок 

здорового способу життя, розкриття творчого та інтелектуального 

потенціалу, сприяє всебічному розвитку кожної дитини, як творчої 

особистості. 

Дніпропетровська область.Творчий підхід до організації літнього 

відпочинку вихованців сприяв якісній роботі, що проводилась в цьому 

напрямку СЮН/ЕНЦ області.  

Для організації плідного відпочинку юннатів колективами закладів 

були сплановані тематичні екскурсії, комплексні екологічні експедиції по 

вивченню природи рідного краю, організаційно-масові заходи, спрямовані на 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді, проводились конкурси, 

ігри, вікторини, виставки. 

Особливу увагу під час літніх канікул в ЕНЦ та СЮН приділяли 

охопленню організованими формами відпочинку дітей, які потребують 

особливої соціально-педагогічної підтримки. 

Літня навчально-трудова практика на базі КЗО “ОЕНЦДУМ” 

проводилася в червні поточного року з метою формування у дітей та 

учнівської молоді сучасного екологічного мислення та ґрунтовних 

екологічних знань, набуття практичних навичок у догляді за рослинами 

відкритого і закритого ґрунту, за свійськими тваринами. У літньому 

відпочинку брали участь 70 юннатів, учнів комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 76» Дніпровської міської ради. 

Вихованцям закладу була запропонована цікава змістовна програма, яка 

включала ігри, змагання, майстер-класи, подорожі, екскурсії, вікторини тощо.  

Під час літньої практики на базі КЗО ОЕНЦДУМ було проведено 

багато навчальних екскурсій з учнями м. Дніпро, в яких взяли участь майже 

350 дітей. 

Оздоровлення вихованців закладів позашкільної освіти еколого- 

натуралістичного напряму області на базі дитячого оздоровчого закладу 

«Мрія» (м. Бердянськ). 

З 08 по 28 серпня 2018 року КЗО ОЕНЦДУМ на базі дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку «Мрія» було проведено літне оздоровлення дітей 

пільгових категорій та переможців всеукраїнських конкурсів і акцій, які є 

вихованцями ЗПО еколого-натуралістичного напряму області.  

ДЗОТВ «Мрія» розташований в Запорізькій області на північному 

узбережжі Азовського моря в мальовничому куточку м. Бердянськ. Протягом 

21 дня вихованці закладів позашкільної освіти з міст Дніпра, Павлограда, 

Марганця, а також Дніпровського району (всього 21 учасник) відпочивали в 

таборі. Кошти на оздоровлення дітей були виділені з обласного бюджету.  

Також влітку КЗО ОЕНЦДУМ проведено: 

обласний еколого-краєзнавчий табір-експедиція «Боривітер» 

«Природна скарбниця Придніпров’я» (червень); 



 

 

 

дитяча комплексна еколого-краєзнавча експедиція та нарада –навчання 

для педагогічного активу СЮН/ЕНЦ та базових шкіл на базі Канівського 

природного заповідника (травень-червень); 

навчально-просвітницька практика для юннатів Дніпропетровщини на 

науково-навчальному центрі «Присамарський біосферний, 

біогеоценологічний стаціонар ім. О.Л.Бельгарда» Дніпропетровського 

національного університету ім. О.Гончара (червень). 

Житомирська область. На виконання Закону України від 04.09.2008 

року № 375-УІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей», наказу управління 

освіти і науки облдержадміністрації від 28.02.2018 року №59 «Про 

організацію відпочинку дітей на базі пришкільних та мовних таборів влітку 

2018 року» в комунальному закладі позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради були створені умови 

для організованого, змістовного та якісного оздоровлення та відпочинку 

юннатів. 

В 2018 році на Житомирщині організовано літнє оздоровлення в 

мовних таборах, в яких були забезпечені систематичні заняття дітей 

фізичною культурою, що сприяло формуванню навичок здорового способу 

життя. Також було забезпечено проведення змістовного дозвілля, створено 

умови для розвитку творчих здібностей дітей, формування цілеспрямованих 

інтересів до історії, традицій та екології рідного краю, поєднуючи традиційні 

планові заходи з творчими задумами школярів. Робота літніх таборів 

продемонструвала відмінний від шкільного стиль викладання, де акцент 

ставився на практичні заняття в природі, які діти зможуть застосувати у 

своєму повсякденному житті. 

В Романівському районі в 14 таборах, створених на базі 

загальноосвітніх навчальних закладах, було оздоровлено 233 учні. 

Цікаві інтелектуальні майстерні, еколого-натуралістичні конкурси, 

спортивні ігри та змагання проводились у таборах Карвинівської, 

Булдичівської, Врублівської, Вільшанської ЗОШ І-ІІІступенів, Ольшанської 

І-ІІступенів. 

Вихованці Старочуднівськогутянської ЗОШ, Червонохатківської філії 

ОНЗ «Романівська гімназія» мали можливість подорожувати, пізнавати 

неповторний світ краси Романівщини і її історії, ознайомитись зі святами та 

традиціями Польщі та порівняти їх з українськими. 

Творчий підхід до планування роботи таборів, до вибору технологій та 

проведення виховних заходів, їх доцільність, вмотивованість та ефективність, 

якість реалізації поставлених завдань відрізняло мовні табори опорного 

навчального закладу «Романівська гімназія», Романівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2, Гордіївської ЗОШ І-ІІІступенів.  Виховна робота у таборі Печанівської 

ЗОШ І-ІІІступенів пронизана наскрізною темою любові до України, 

української мови, її традицій та культурної спадщини. 

 Вихованці  табору Ясногородської ЗОШ І-ІІІ ступенів  ознайомилися з 

традиціями та обрядами села, народними іграми та доповнили зібраними 

матеріалами музейну кімнату «Моє рідне село». 



 

 

 

Змістовною та цікавою була організація роботи з краєзнавчого 

напрямку в мовних таборах Карвинівської, Костянтинівської, Вільшанської 

ЗОШ  І-ІІІ ст. Учні розширювали свої знання з історії та традицій рідного 

краю. 

З 31 травня по 19 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» (керівники 

гуртків: Ковальчук О.А., Семеняк Р.М., Науменко С.А., Гнітецька З.К., 

Кочук-Ященко Т.І., Стадник О.О). 

Кращі юннати області та вихованці центру під час літніх канікул стали 

активними учасниками масових еколого-натуралістичних заходів, які 

організував Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

Чотири учні  Ружинської гімназії та Ягнятинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Ружинського  району з 11 по 15 червня 2018 року взяли 

участь у Всеукраїнському зльоті юних дослідників – природознавців (НЕНЦ 

м. Київ). 

П’ятеро учнів Романівської гімназії, Романівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ школярів №2 та Биківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Романівського району взяли участь у Всеукраїнському фестивалі 

патріотичних дій (18-21 червня м. Київ). 

Житомирщину на ХІІ Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі 

команд юних екологів представляла пошукова група «Поліське джерело» 

Вільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Черняхівського району. 

Команда юних екологів презентувала геологічні природоохоронні 

об’єкти Житомирщини, зокрема, Словечансько-Овруцький кряж, заказники 

«Камінне село», «Над Тетеревом», «Соколині гори»,пам’ятки природи 

«Мальовничі скелі», скеля «Голова Чацького», скеля «Чотири Брати», скеля 

«Крашевського». 

Четверо учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 м. Житомира 

взяли участь у Всеукраїнському зборі лідерів Дитячого екологічного 

парламенту, який відбувся 25-28 червня 2018 року в м. Києві в 

Національному еколого-натуралістичний центрі учнівської молоді та були 

нагородженні дипломами. 

Всього охоплено різними формами відпочинку 550 дітей. 

Закарпатська область. Із січня до грудня 2018 року у Воловецькій 

філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді «Арніка»  за рахунок коштів обласного бюджету відпочило  938  

дітей. З них 840 учнів 6-8 класів із закладів освіти  Закарпатської області, а 

саме  учні із Великоберезнянського, Іршавського, Ужгородського, 

Свалявського, Виноградівського, Воловецького, Міжгірського, 

Мукачівського, Рахівського, Тячівського, Хустського районів та дітей із шкіл 

міст Ужгорода, Берегова, Хуста, Мукачева та з Тячівської і Вільховецької 



 

 

 

об’єднаних територіальних громад, а також обласний актив – Закарпатське 

учнівське самоврядування «Нове покоління» (70 дітей). 

  Протягом 2018 року для відпочинку в таборі було залучено такі 

категорії дітей:  позбавлених батьківського піклування – 17; сиріт – 12; дітей 

із малозабезпечених сімей – 28; із багатодітних сімей –475; дітей осіб, 

визнаних учасниками бойових дій – 61; дітей, зареєстрованих як внутрішньо 

переміщені особи – 4, а також 167 відмінників навчання. 

Також протягом даного періоду за розпорядженням голови ОДА 

26.01.18. №43 «Про реалізацію проекту «Закарпаття очима дітей зони АТО» 

у рамках проведення 9-го Арт - Каравану Дружби для арт – реабілітації дітей 

із Луганської області, та з метою сприяння забезпеченню освітньо - 

культурних потреб дітей, створення умов для їх відпочинку, творчого і 

духовного розвитку протягом 8-15 лютого 2018 року в таборі  «Арніка» 

відпочивали 20 дітей із Луганської обл. Також відповідно до розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 5.05.2018 р. №282 «Про 

відпочинок вихованців національно – патріотичних клубів та об’єднань 

закладів освіти Луганської області»  із 27 до 30 травня в «Арніці» 

відпочивали 26 дітей. 

З 5 до 18 липня 2018 року з метою розвитку дитячого руху та 

учнівського самоврядування, сприяння забезпеченню освітньо-культурних 

потреб дітей, створення умов для їх творчого і духовного розвитку з 5 до 18 

липня 2018 року на базі філії відпочивали 26 дітей з міста Бендери 

Придністровської Молдавської республіки. 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації 13.08.2018 

р. №446 «Про відпочинок дітей із населених пунктів Луганської області, які 

знаходяться на лінії зіткнення», з метою забезпечення соціальних, освітньо – 

культурних потреб дітей із зони АТО, створення умов для їх відпочинку, 

творчого і духовного розвитку протягом 23 липня – 5 серпня 2018 року 

відпочинком охоплено 26 дітей із Луганської області. 

Під час навчального року навчання учнів здійснювалося на базі 

закладів загальної середньої освіти, розташованих у селі Нижні Ворота , 

відповідно до угоди, укладеної між керівниками Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, Нижньоворітського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та Нижньоворітського ліцею. 

По завершенні відпочинкової зміни учні одержували виписку балів 

навчальних досягнень з предметів навчального плану, засвідчену печаткою 

закладу та підписом його керівника. 

Адміністрація ЗОЕНЦ та всі працівники Воловецької філії «Арніка» 

протягом 2018 року забезпечували належні технічні та санітарно-гігієнічні 

умови для перебування та відпочинку дітей, організовували культурно-

масову та спортивну роботу.  

Запорізька область. Запорізьким обласним центром еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді в період з 04.06.2018 по 

25.06.2018 року була організована робота гуртків з вихованцями  денного 

табору ЗОШ  № 52  та ЗНВК № 60 Шевченківського району м. Запоріжжя. 



 

 

 

Для дітей проводились заняття гуртків, виховні заходи, майстер-класи з 

флористики,  екскурсії до Музею хліба Центру та  лабораторії «Куточок 

живої природи».  

З 06.06.2017 по 18.06.2017 року за ініціативою Департаменту освіти і 

науки Запорізької облдержадміністрації з метою навчання, виховання і 

підтримки обдарованої учнівської молоді було проведено ІІІ обласну літню 

школу за напрямами: мовним (український, іноземний), фізико-

математичним, історико-географічним, хіміко-біологічним.  

З 18 червня по 6 липня 2018 року  обласний Центр співпрацював з 

Запорізькою школою козацького бойового мистецтва «Спас»   по організації 

еколого-натуралістичних заходів в таборі «Хортицька Січ-2018». Педагогами 

закладу разом з вихователями Всеукраїнської федерації «Спас» було 

проведено низку натуралістичних та еколого-просвітницьких заходів.   

З метою організації змістовного відпочинку, оздоровлення, дозвілля та 

зайнятості дітей і підлітків під час канікул влітку та з метою продовження 

моніторингових спостережень територій Приазовського  національного 

природного парку, знайомства з фауною і флорою Приазов’я у термін з 

08.06.2018 по 22.06.2018 року Мелітопольським центром еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді (зараз «Центр позашкільної 

освіти») організована робота  профільного еколого - краєзнавчого наметового 

табору «Простір - 2018» (на  території ДОТ ««Аіст» (коса Пересип, смт. 

Кирилівка Якимівського району)   з кількістю 45 учасників. 

В період з 29 травня  по 22 червня 2018 року на базі Мелітопольського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (зараз «Центр 

позашкільної освіти») працював літній профільний табір «ЮННАТ». 

В літньому таборі відпочило та оздоровилось 75 вихованців молодшого віку з 

різних гуртків ЦЕНТУМ природничого профілю.  

Кожен тиждень табору був тематичний: І тиждень дитинства, ІІ 

тиждень навколишнього середовища, ІІІ тиждень народів світу та тиждень 

України. 

Педагоги та медики табору проводили санітарно-просвітню роботу: 

бесіди, ранкова гімнастику щодня, загартовуючи процедури, спортивні 

заходи.  

Токмацьким центром дитячої та юнацької творчості в період з 

29.05.2018 по 06.08.2018 року була організована робота  гуртків з 

вихованцями  шкільних денних таборів м. Токмака (всього 150 дітей). Для 

дітей проводились    масові пізнавальні заходи, екскурсії до Куточка живої 

природи, куточка Хліба, на навчально-дослідну земельну ділянку, до 

зоологічного музею.  

Оздоровча робота з вихованцями гуртків еколого-натуралістичного 

напряму проводилась шляхом залучення їх до екологічних екскурсій. Так, 

протягом червня-липня 2018 року були проведені екологічні екскурсії: 

- до ландшафтного заказника місцевого значення «Заплава р. Чингул» 

(знайомство з флорою заповідних ділянок цілинного степу, методикою 

геоботанічних досліджень); 



 

 

 

- до Токмацького лісництва (знайомство з видовим складом деревних 

насаджень лісництва, проведення досліджень за станом деревостою); 

- до заплави р. Токмачки (знайомство з навколоводною флорою і 

фауною, вивчення фауни безхребетних тварин); 

- до міських парків і скверів (проведення маршрутного обліку птахів). 

Івано-Франківська область. В області стаціонарних профільних 

таборів немає. 

          Організація літнього відпочинку юннатів області здійснювалась в 

літній період відповідно річного плану роботи позашкільних закладів 

еколого-натуралістичного спрямування в основному – під час проведення 

екскурсій по області.   

    У червні 2018 року на базі Всеукраїнського профільного табору «Юннат» 

відпочили та оздоровились  юні дослідники-природознавці. З нашої області в 

ньому взяли участь переможці Всеукраїнських конкурсів аграрного напряму: 

юннати Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, учні  

Жукотинської ЗОШ І-ІІ ступенів Коломийської районної ради.  Програмою 

зльоту передбачено проведення таких заходів: продовження SТЕМ-освіти з 

агробіологічного профілю, науково-практична конференція, виїзний 

практикум, профільні майстер-класи, презентація професійної майстерності. 

Під час зміни також проводилися цікаві змістовні вечори, конкурси, 

екскурсії, дискотеки. 

Кіровоградська область. Оздоровлення учнівської молоді в 

навчальних закладах Кіровоградської області проводиться  відповідно до 

Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та  планів роботи 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді», станції юних натуралістів 

Світловодської міської ради, станції юних натуралістів Торговицького 

навчально-виховного об’єднання Новоархангельської районної ради, 

профільних відділів центрів і будинків дитячої та юнацької творчості. Під час 

літніх та зимових канікул 2018 року в області було охоплено організованими 

формами відпочинку близько  2680  юннатів. 

В літній період 2018 року на базі 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, на базі  Підлісненської філії комунального закладу «Олександрівське 

навчально-виховне об’єднання №2» протягом червня 2018 року  працював 

літній оздоровчий табір «Лісова школа», в якому відпочивали 70 членів 

Червоно-Нерубаївського учнівського лісництва. На базі ЦДЮТ «ЗОРІТ»    

Новоукраїнської міської ради в червні  2018 року було організовано роботу 

оздоровчого табору «Веселка» для 165 вихованців. В червні 2018 року на базі 

Світловодської станції юних натуралістів працював літній оздоровчий табір 

"Соняшник" з денним перебуванням дітей, в якому відпочивало 56 дітей. 

  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. 

Під час роботи пришкільних літніх оздоровчих таборів учні закладів 

освіти міста Кропивницького мали змогу відвідати комунальний заклад 

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді». 

6 червня 2018 року комунальний заклад «Кіровоградський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» відвідали учні 

навчально-виховного об’єднання № 33 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

дошкільний навчальний заклад» для яких було проведено лекцію за темою 

«Сторони світу. Виникнення магнітних полюсів Землі. Кліматичні зони, їх 

характеристика». 

12 та 15 червня 2018 року у рамках щорічної акції «Літо починається», 

яку організовує і проводить Кропивницький міський центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, на базі комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» було 

проведено масовий захід для вихованців ОЦЕНТУМ, учнів загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 імені О.С.Пушкіна Кіровоградської міської ради та 

комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 33 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 

Основним способом проведення дозвілля був обраний Сіті Квест 

«Мандрівка до таємниць природи». Під час гри команди, які мали своїх 

капітанів, назви та гасло вирішували логічні завдання шляхом підказок і 

пошуку рішень в нестандартних ситуаціях. Після завершення чергового 

завдання команди переходили до виконання наступного. 

Загальний флешмоб, рухливі ігри, караоке та дискотека стали цікавим 

продовженням розважальної програми. Також діти мали можливість 

відвідати екологічну стежину «Парк Перемоги», теплицю та живий куточок 

ОЦЕНТУМ. 

Луганська область. Улітку  2018 року Сєверодонецький міський 

Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді організував 

якісну роботу щодо літнього відпочинку та оздоровлення дітей.   

З 1 по 20 червня  2018 року проведено:  

19 майстер-класів з виготовлення вітальної листівки, флористичної   

композиції;  

32 екскурсії до куточку кімнатних рослин, теплиць при СЗШ № 

4,8,14,17 та колегіуму за темами: «Екзотичні рослини», 

«Кактуси і сукуленти», «Лікарські рослини», «Наші домашні улюбленці».  

 Вищезазначені екскурсії та майстер-класи відвідали понад 1000 дітей. 

Одеська область. У літній період 2018 року в Одеській області 

працювало 6 дитячих профільних таборів в Савранському та 

Татарбунарському районах області;  містах Білгород-Дністровський, Ізмаїл, 

Чорноморськ та на базі еколого – натуралістичного підрозділу Одеського 



 

 

 

обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. За цей 

період в таборах відпочили 509 дітей. 

Одним з найважливіших завдань кожного педагогічного колективу є 

організація змістовного дозвілля дітей під час канікул.  

Так, щорічно керівниками гуртків еколого-натуралістичного відділу  

комунального закладу «Білгород-Дністровський міський центр дитячої 

творчості» організовується профільний табір «Чорне море», який  

розташований в урочищі Лебедівка, Татарбунарського р-ну, Одеської обл.. В 

2018 році тема збору табору за мотивами детективних романів та оповідань  

«Таємниці Шерлока Холмса». У таборі відпочивали діти з різних куточків 

України загальною кількістю 245 дітей, з яких 22 вихованців гуртків еколого-

натуралістичного відділу комунального закладу «Міський  Центр дитячої 

творчості». Табір працював з  01.07 по 14.07 (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», прийняли участь у конкурсах 

малюнків, конкурсах виготовлення пісочних форм, блюд їжі, 

інтелектуальних вікторинах, квестах, музичних конкурсах та дискотеках, 

спортивних змаганнях тощо.  

На базі Ізмаїльської міської станції юних натуралістів табір працював в 

три зміни з 07.06 по 10.08.2018 року. 

   За період літніх канікул у таборі відпочили 109 дітей віком від 7 до 14 

років. 

Педагогічним колективом закладу організовано відпочинок школярів з 

метою виховання екологічної культури, шанобливого ставлення до природи 

та ознайомлення з історичними пам’ятками рідного міста. 

Програма відпочинку кожного дня включала в себе природознавчі, 

природоохоронні, розважальні та спортивні заходи.  

У центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  

м. Чорноморськ вже 12 років поспіль працює профільний табір «Апельсин» - 

табір денного перебування. Кожного року у таборі відпочивають 40 

вихованців гуртків.  

На базі Будинку творчості школярів Савранського району з 4.06.2018р. 

по 17.06.2018р. працював районний наметовий табір «Лісова академія».  

Під час роботи наметового містечка з учасниками табору  проведено:  

пішохідна ознайомлювальна екскурсія: «Краса рідного краю»                    

(збирання сировини для виготовлення оберегів); 

 екологічна стежка: «Моя мала Батьківщина»; 

екологічний квест: «Краса та різноманіття природи Савранщини»; 

майстер-класи: виготовлення оберегів з природного матеріалу,  який 

був заготовлений під час екскурсії. 

При Окнянському будинку дитячої та юнацької творчості  на період 

літніх канікул працювала оздоровчо-навчальна профільна зміна  еколого-

натуралістичного направлення «Зелена школа»  (45 вихованців).  Зміст 

програми полягав в освітній та  практичній природоохоронній діяльності. 



 

 

 

  На базі еколого-натуралістичного підрозділу Одеського обласного 

гуманітарного  центру позашкільної освіти та виховання спільно з  музеєм  

«Цікавої науки» було організовано екологічну практичну роботу дитячого 

табору «Еволюція», під час якого 90 дітей на протязі 6 денних змін 

відпрацьовували придбані теоретичні знання по збереженню довкілля та 

вирішенню екологічних питань на локальному рівні. 

З 2 по 5 жовтня на базі Українського дитячого центру «Молода 

гвардія» у м. Одесі проходив Всеукраїнського форуму учнівських трудових 

об’єднань,  в якому прийняло участь 93 учасника з 23 областей України.  

Під час осінніх канікул, спільно з розвиваючим центром «Сонячний 

зайчик» на базі центру було організовано екологічно-освітній простір для 15 

юних одеситів.  

Профільний екологічний табір відпочинку з денним перебуванням 

«Зелена хвиля» Татарбунарського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості - це унікальна форма еколого-краєзнавчої освіти і виховання 

молодших школярів. Тут теоретичні знання по вивченню флори і фауни своєї 

місцевості вдало доповнюються різноманітною практичною роботою та 

змістовним дозвіллям. До програми табору входить дослідницька робота, 

природоохоронні акції, еколого-краєзнавчі ігри, туристичні походи, ігрові 

програми, виховні заходи. В цьому році звіт роботи «Зеленої хвилі» було 

представлено на огляд-конкурс дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, де на районному етапі здобув 2 місце, а на обласному етапі 3 

місце. 

Полтавська область. Наймасовішою організаційною формою 

відпочинку та оздоровлення дітей у Полтавському  обласному еколого-

натуралістичному центру учнівської молоді   є дитячі оздоровчі заклади. 

В області при закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 

2018 році працювало: 

таборів з денним перебуванням - 428, у яких відпочивало 18669 дітей; 

таборів праці і відпочинку – 33, в них 806 дітей; 

стаціонарних таборів – 1, в ньому 565 дітей. 

Взагалі закладами позашкільної освіти області еколого-

натуралістичного спрямування оздоровлено 1972 дитини. У тому числі 1016 

дітей пільгових категорій, з них: дітей-сиріт – 3; дітей-інвалідів – 7; дітей 

учасників АТО – 2, з багатодітних і малозабезпечених сімей – 142; з групи 

ризику – 43; талановитих та обдарованих – 819. 

За оздоровчий період в області проведено 127 екскурсій в природу та з 

метою вивчення агроценозів, походів – 34. Загалом було охоплено 3712 

дітей. Юннати брали участь у різних екологічних акціях, експедиціях, 

конкурсах, доглядали за тваринами в куточках живої природи, працювали на 

навчально-дослідних земельних ділянках, вели спостереження, дослідження, 

заготовляли лікарську сировину. 

 



 

 

 

 

 

Юннати брали участь у різних екологічних акціях, експедиціях, 

конкурсах, доглядали за тваринами в куточках живої природи, працювали на 

навчально-дослідних земельних ділянках, вели спостереження, дослідження, 

заготовляли лікарську сировину. 

Протягом оздоровчого періоду були використані різні форми 

оздоровчо-пізнавальних заходів. 

Профільні табори  

Структурним підрозділом Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді є обласний дитячо-юнацький 
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оздоровчий табір «Еколог» у селі Міські Млини Зіньківського району. Табір 

має екологічну спрямованість. 

Протягом 4 змін під час оздоровчої кампанії влітку 2018 року у таборі 

оздоровлено 565 дітей з Гадяцького, Глобинського, Диканського, 

Зіньківського, Карлівського, Кобеляцького, Котелевського, Лохвицького, 

Лубенського, Миргородського, Новосанжарського, Оржицького, 

Пирятинського, Полтавського, Решетилівського, Семенівського, 

Хорольського, Чорнухинського, Чутівського, Шишацького районів 

Полтавської області, об’єднаних територіальних громад Великобагачанської, 

Глобинської, Лохвицької, Засульської та міст Полтави, Лубен, Миргорода, 

Кременчука, Києва, Харкова. 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. 

Окрім відпочинку в таборі діти мали змогу займатися науково-

дослідницькою діяльністю. З цією метою науковцями Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка було 

розроблено 2 маршрути екологічної стежки «Табірний» та «Ворсклянський», 

які використовуються для екскурсійної діяльності та науково-дослідницької 

роботи.  

Табори з денним перебуванням. 

Однією з найпоширеніших форм є табори з денним перебуванням. 

Метою таких таборів було оздоровлення і відпочинок дітей у поєднанні з 

натуралістичною роботою, із задоволенням інтересів відповідно до 

індивідуальних потреб дітей шкільного віку. 

При 5 еколого-натуралістичних центрах і районних станціях юннатів 

працювали табори з денним перебуванням, де було оздоровлено 123 дитини. 

Добре організована робота таборів Кременчуцьким міським еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді, Карлівською, Пирятинською 

районними станціями  юних натуралістів, Лубенською міською станцією 

юних техніків і натуралістів та Диканським і Котелевським районними 

Будинками дитячої та юнацької творчості. 

З 18 червня до 06 липня 2018 року на базі Карлівської районної станції 

юних натуралістів організовано роботу профільного табору з денним 

перебуванням. Для 30 дітей були проведені різноманітні розважально-

конкурсні програми, екскурсії до лісу, краєзнавчого музею, музею 

машинобудівного заводу, Красноперівського лісу, пожежної частини МНС, 

працювали гуртки за інтересами. Щодня діти мали змогу відвідувати річку.  

З 01 до 20 червня 2018 року на базі Котелевського Будинку дитячої та 

юнацької творчості працював табір з денним перебуванням «Юність». За час 

роботи табору оздоровилося 20 гуртківців. 

Для 35 вихованців у таборі «Юннат» з денним перебуванням при 

Кременчуцькому міському еколого-натуралістичному центрі учнівської 

молоді з 29 травня до 15 червня 2018 для дітей  організовані: 

 екологічні ігри «Бережи природу», «Пошук скарбів»; 



 

 

 

 конкурсно-розважальні програми «Юннатія має талант», «Україна 

від А до Я», «Зоологічна естафета», «Сонце дружби»; 

 екскурсійні програми «Солодкі історії», «Історія авіації та видатні 

українські льотчики», «Рослинний світ парку Миру», «Вогонь та діти», 

«Рослинний та тваринний світ парку Придніпровського», «Кінноспортивна 

школа Фаворит». 

Для 28 вихованців Пирятинської районної станції юних натуралістів у 

таборі «Первоцвіт» протягом 14 днів 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 29 травня до 

15 червня 2018 року для 10 вихованців були проведені такі заходи: 

 спортивні змагання і конкурси «Швидше, вище, сильніше», «Весела 

естафета», «Сторінками народного календаря», «Живої природи душа 

промовляє», «Між нами, козаками», «Гостини казкової родини»; 

 конкурс малюнків «Моє щасливе дитинство», «Здрастуй, любе 

літечко»; 

 майстер-клас «Квіти сонця»; 

 рольові ігри «Шкідливі звички», «Сімейні стосунки» 

Рівненська область. Педагогічним колективом комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради  у травні-червні 2018 

року проведено навчально-пізнавальну екскурсійну програму «Світ 

дивовижної природи». У програмі взяли участь більше 1000 учнів закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти міста Рівного та Рівненської 

області. В рамках заходу проведено стаціонарні та виїзні майстер-класи: 

«Сувенірна майстерня», «Захоплююче лозоплетіння», «Мистецтво орігамі», 

«Майстерня квітів із тканини». Вихованці мандрували екологічною стежкою, 

дізнались багато цікавої інформації про тваринний світ різних континентів у 

живому куточку, ознайомились із предметами старовини та традиціями 

українців у світлиці «Берегиня», дізналися  про особливості вирощування 

рослин у овочевій  та квітковій теплицях, на навчально-дослідній земельній 

ділянці,  відвідали  куточок екзотичних рослин, дендропарк, сад пахощів, 

колекційну ділянку лікарських рослин, милувались колекцією однорічників 

та багаторічників, які прикрашають територію Станції.  

З метою екологічного виховання учнів у літній період, дбайливого 

ставлення до природи, оздоровлення юннатів в екологічно чистій місцевості  

03-06 липня вихованці гуртків «Юні зоологи», під керівництвом        



 

 

 

Момотюк М. Т.  здійснили екологічний похід територією Рівненщини і 

Тернопільщини. Юні природолюби базувалися в наметовому таборі поблизу 

джерела Святої Анни с. Онишківці Дубенського району.  

З 02 по 11 липня 2018 року на території еколого-просвітницького 

стаціонару Рівненського природного заповідника проведено обласну 

навчально-польову подорож «Експедиція учнівської молоді «ЮНЕКО». У 

заході взяли участь 25 учнів з Сарненського, Острозького, Гощанського, 

Рівненського, Здолбунівського районів, міста Рівного та вихованці 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради. Впродовж 9 днів учні знайомились з різноманітністю рослинного та 

тваринного світу Білоозерського лісництва Рівненського природного 

заповідника. Вже сьомий рік поспіль наметовий табір експедиції 

розташовується на березі озера Біле Володимирецького району. До 

проведення занять долучаються педагогічні працівники закладу та науковці 

різних установ України.   

Впродовж червня 2018 року вихованці Екологічного центру 

Рівненського міського палацу дітей та молоді здійснили 7 експедицій із 

дослідження компонентів навколишнього природного середовища 

Рівненської області. Об’єктами досліджень були: мала річка, рослинність 

природних та штучних біоценозів, вікові дерева, раритетні види рослин 

тощо. Вихованці екологічного центру продовжували орнітологічні 

спостереження із збору інформації для створення «Європейського атласу 

гніздових птахів». Дослідження проводили на 5 ділянках. Загалом у 

дослідженнях взяли участь 27 вихованців. 37 вихованців центру взяли участь 

у Міжнародному проекті «Від Палацу до Палацу» який включав 

ознайомлення з природними, історичними та культурними. 

У виїзному еколого-туристичному таборі «Джерельце» Берестовецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Костопільського району, який 

проходив в урочищі «Замок» Костопільського району, діти вивчали природу 

рідного краю, брали участь у конкурсах, спортивних іграх, заготовляли 

лікарську сировину. 

08-11 липня 2018 року керівниками гуртків Будинку дітей та молоді 

Дубенської міської ради В. Сухолейстером, В. Присяжнюк та В. Потапчуком 

організована та проведена експедиція по річці Іква на плотах. Метою 

експедиції було вивчення флори і фауни по протяжності маршруту, вивчення 

екологічного стану річки та створення в подальшому туристичного маршруту 

для тих,  хто любить активний, здоровий відпочинок на природі. 

У Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради впродовж 29.05-

15.06.2018 року діяв  табір відпочинку  з денним перебуванням «Цвітограй».         

Із загальної кількості вихованців  (66 дітей) у таборі «Цвітограй» відпочило 5 

вихованців гуртків еколого-натуралістичного напрямку. Вихованці   даних 

гуртків    перебували  у  профільному  таборі  «Турист». Під час літнього 

оздоровлення в таборах з денним перебуванням учні беруть участь у 

тренінгах і майстер-класах, які проводять не тільки вчителі, а й фахівці 

відповідного профілю, психологи. 



 

 

 

4 дітей – переможців Всеукраїнських екологічних заходів стали 

учасниками Всеукраїнського форуму юних екологів України, що проходив                                                                                           

у ДП УДЦ «Молода гвардія»   (Одеська область)  з 30 квітня по 19 травня 

2018 року. 

6 дітей-переможців Всеукраїнських конкурсів стали учасниками 

Всеукраїнського форуму учнівських трудових об’єднань,  що відбувся у ДП 

УДЦ «Молода гвардія»  з 27 вересня до 17 жовтня 2018 року. 

Сумська область. Під час літніх канікул 2018 року Сумським 

обласним центром позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю  

створено належні умови для організації виховної, оздоровчої роботи з 

вихованцями закладів позашкільної освіти області сприяли діяльність 

профільних таборів, таборів праці та відпочинку, учнівських виробничих 

бригад, трудових загонів; проведення експедицій, походів, польових 

навчальних практик тощо.  

У закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування 

різними організованими формами оздоровлення було охоплено понад 

3700 вихованців, з них у профільних таборах – 735 осіб. 

Для вихованців профільних таборів було проведено різноманітні 

виховні заходи, спрямовані на формування екологічної культури, основ 

духовно-морального розвитку особистості, соціально-комунікативних 

компетенцій тощо.  

У червні 2018 року для 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 працював 

профільний оздоровчий табір «Юннат». У таборі діти пройшли навчально-

виробничу практику на НДЗД, взяли участь у ігрових, конкурсно-

розважальних заходах, екскурсіях. Актив ради загонів щодня звітував про 

проведений день на сайті Центру. 

26 − 27 червня 2018 року 30 вихованців закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти області взяли участь в обласному експедиційно-

польовому зборі команд юних екологів з теми «Залучення учнівської молоді 

до спостережень за станом довкілля». 

Літня оздоровча кампанія Конотопської станції юних натуралістів  

«Літо - 2018» тривала з 29.05.2018 до 29.06.2018 і включала в себе діяльність 

профільного табору «Юннат», Школи ландшафтного дизайну, проведення 

еколого-просвітницьких заходів для учнів пришкільних таборів закладів 

загальної середньої освіти міста «Цікаві тварини», «Магія квіткових рослин», 

«Форт Боярд» тощо. У межах роботи Школи ландшафтного дизайну для 

учнів закладів загальної середньої освіти міста було організовано проведення 

трудової практики на навчально-дослідній земельній ділянці Конотопської 

СЮН. 

Під час заходів оздоровчої кампанії було охоплено 543 учнів різних 

соціальних категорій, що становить 90% від загальної кількості вихованців 

закладу. 



 

 

 

35 вихованців профільного табору «Юннат», що працював з 29 травня 

до 15 червня 2018 року, взяли участь у тематичних еколого-пізнавальних, 

валеологічних заходах: рухливі ігри та розваги на свіжому повітрі; екскурсії 

до музею авіації, прикордонної частини, річки Єзуч, міського парку, міської 

дитячої бібліотеки тощо.  

З 29 травня до 15 червня 2018 року для 30 вихованців Шосткинської 

міської станції юних натуралістів було організовано роботу профільного 

табору «Юннат».  

У червні 2018 року було організовано і проведено еколого-польову 

практику для 98 учнів закладів загальної середньої освіти міста, виробничу 

фармакогностичну практику для 42 студентів ІІ курсу відділення «Фармація» 

Шосткинського медичного училища. 

За літній період у Сумському міському центрі еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді було оздоровлено 2145 вихованців закладу. 

Одним із пріоритетних напрямів оздоровлення вихованців під час літніх 

канікул були екологічні походи та екскурсії в природу, якими було охоплено 

майже 1500 вихованців ЦЕНТУМ.  

У червні 2018 року 40 вихованців гуртків еколого-натуралістичного 

напряму Лебединського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

оздоровлювалися у профільному таборі «Сонечко». Вихованці взяли участь у 

квесті «Код вишиванки», екологічних акціях, операціях, зборі лікарських 

рослин, спортивних змаганнях, пізнавально-розважальних програмах «День 

захисту дітей», «Експрес позитиву» тощо.  

З 29 травня до 15 червня 2018 року профільний оздоровчий табір 

«Юний еколог» працював на на базі Ямненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Великописарівської районної ради, в якому було оздоровлено 15 дітей.  

З 29 травня до 16 червня 2018 року на базі Ямпільської районної станції 

юних натуралістів працював профільний табір «Юннат», в якому було 

оздоровлено 21 вихованця. Головна мета роботи табору полягала в розвитку 

та оздоровленні фізичної, психічної та духовної сфери дітей. 

  На базі станції юних натуралістів Кролевецької міської ради з 11 до 

24 червня 2018 року для 40 вихованців було організовано роботу 

профільного дитячого експедиційного табору оздоровлення та відпочинку 

«Юний натураліст». Проведено експедиції на р. Десна поблизу м. Новгород-

Сіверський (Чернігівська область). Планом експедиції було передбачено 

ознайомлення з ландшафтною і зандровою рослинністю Чернігівщини; 

вивчення екологічного стану річки Десна методом біоіндикації, рослин, 

занесених до Червоної книги України, видового біорізноманіття прибережно-

водної рослинності.  

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. На виконання розпорядження голови 

облдержадміністрації від 30 травня 2018 року № 429-од «Про організацію  

літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році», у кожному із 

районів області, містах Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків 

передбачено охоплення оздоровленням та відпочинком не менше як 50% 

дітей шкільного віку, що проживають на території району, в тому числі 100% 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 70% 

дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. 

Протягом 2018 року у Зборівському, Чортківському районах, містах 

Кременець та Чортків оздоровленням та відпочинком охоплено менше 35 % 

дітей шкільного віку. Найбільше охоплено оздоровленням та відпочинком 

дітей у м. Тернопіль, Теребовлянському та Тернопільському районах. 

У 2018 році в області функціонували 445 закладів оздоровлення та 

відпочинку. З них: 10 стаціонарних заміських закладів оздоровлення та 

відпочинку, 174 таборів з денним перебуванням  дітей, 252 мовних таборів, 1 

табори праці та відпочинку, 8 наметових містечок. 

В період літніх канікул  здійснено  ряд багатоденних походів, 

екскурсійних поїздок. Учні залучались до гурткової роботи у позашкільних 

закладах освіти, різноманітних козацьких,  сокільських  та пластових 

вишколах.  

Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді  протягом 2018 року провів ряд  заходів щодо організації 

оздоровлення та відпочинку дітей: 

з 30 квітня до 20 травня на базі Державного підприємства «Український 

дитячий центр «Молода гвардія» м. Одеса (Всеукраїнський форум юних 

екологів України, тематична зміна «Збережемо рідний край»); 

з 27 вересня по 17 жовтня на базі Державного підприємства 

«Український дитячий центр «Молода гвардія» м. Одеса (Всеукраїнський 

форум учнівських трудових об’єднань, тематична зміна «Гартуємо волю і 

міць»). 

Всеукраїнського фестивалю патріотичних дій (18-21.06.18 р.  м. Київ). 

Збір лідерів Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий екологічний 

парламент» та юнацьких секцій охорони природи (26-28.06.18 р.). 

Літня екологічна школа (Наказ № 48 від 01.06.2018 р. по ТОЦЕНТУМ 

«Про роботу закладу позашкільної освіти в літній період»). 

Літня екологічна школа працювала на базі ТОЦЕНТУМ  в І зміну 

(11.06.-22.06.) по напрямках: «Я – флорист», «Я – еколог», «Я – дослідник», 

«Я – любитель домашніх тварин» та на базі християнських літньо-

оздоровчих таборів  с. Зарваниця, м. Тернополя. 

Керівники творчих учнівських об’єднань впроваджували у свою роботу 

різноманітні форми та методи роботи: еко-проекти, еко-квести, флеш-моби, 

тренінги, майстер-класи, ігри-вікторини, екскурсії, походи, зоологічні 

всеобучі та ін. 

Протягом літнього періоду охоплено оздоровленням 551 вихованець 

міста Тернополя та області.  



 

 

 

Харківська область. Вперше на станції юннатів в цьому році 

працював дитячий заклад відпочинку – профільний табір «Юннат» 

Покотилівської станції юннатів при Покотилівському ліцею «Промінь» 

Харківської районної ради Харківської області, в якому відпочивало 10 дітей 

за рахунок батьківських коштів. Інформація про планування, роботу табору 

та новини висвітлювались на персональному сайті закладу. 

Протягом усього відпочинку у таборі працював гурток «Юні друзі 

природи», де вихованці доглядали за тваринами зоокуточку, працювали в 

оранжереї, на навчально-дослідній земельній ділянці, займалися науково-

дослідницькою роботою. Було проведено різні майстер-класи та екскурсії.  

Херсонська область. Традиційно, на базі Центру та районних станцій 

юних натуралістів під час шкільних канікул працювали профільні дитячі 

екологічні майданчики змістовного дозвілля.  

Для дітей проводились майстер-класи, екскурсії в живих куточках, 

брейн-ринги, зустрічі з цікавими людьми, квести, екскурсії в природу, свята 

та інше.  

Заслуговує на увагу організація дозвілля юннатів Каховської міськ 

СЮН. Влітку, юннати закладу брали участь у таборах патріотичного 

виховання «Казкова січ» у Сосновому бору та «Острівна республіка» на 

острові Крисиному селища Малокаховка.  

На базі станції юннатів проводились «Дні волонтера», під час яких 

діти допомагали доглядати за тваринами конеферми с. Малокаховка, 

побували на екскурсіях в Кам’яній січі, «Стежками історії» до соснового 

бору, Каховського дендрологічного парку, маєтку князя Трубецького у с. 

Козацькому, музею виноградорства с. Основа, Каховського заводу 

частикових риб с. Обривки, Олешківської пустелі, фермерського 

господарства «Шафран Любимівський». 

Хмельницька область. Згідно цифрових інформаційно-аналітичних 

даних райво, міськупро та ОТГ в області в 2018 році в період літньої 

оздоровчої кампанії діяло 127 таборів праці і відпочинку, з них цілодобового 

перебування - 7, денного перебування - 120, в т.ч. в ЗОШ І-ІІ ст. - 28, ЗОШ І-

ІІІ ст. - 88, ПЗ - 11, в них оздоровлено 10856 школярів.  

Особлива увага в процесі відпочинку в профільних таборах 

приділялась екологічному вихованню школярів, з дітьми було проведено ряд 

походів, експедицій, автобусних екскурсій, зокрема до об’єктів 

природозаповідного фонду Хмельниччини: регіонального ландшафтного 

парку «Мальованка», Національних природних парків «Подільські Товтри» і 

«Мале Полісся», заповідного урочища «Липник», гідрологічних заказників 

«Горіле болото», «Савицький» та проектований парк «Верхнє Побужжя».  

З 30 квітня по 20 травня 2018 року четверо вихованців Шепетівського 

міського ЦЕНТУМ стали учасниками четвертої оздоровчої тематичної зміни 

екологічного напрямку «Збережемо рідний край», що проходила на базі ДЦ 

«Молода гвардія».  

При Шепетівському МЦЕНТУМ 01 червня звітного року розпочав 

роботу комплексний профільний табір з денним перебуванням дітей «Екос». 



 

 

 

Для дітей організовувались екологічні квести, ігри, майстер-класи, 

творчі майстерні, тренінги, екологічні калейдоскопи.  

 З 18 по 21 червня 2018 року 5 вихованців Шепетівського МЦЕНТУМ 

представляли Хмельницьку область на Всеукраїнському фестивалі 

патріотичних дій, що проходив в м. Києві на базі Всеукраїнського 

профільного табору «Юннат». 

Вихованцям табору «Подільські джерела», що діяв у Дунаєвецькій 

СЮН щотижня організовували свято - День натураліста, який 

супроводжувався різними масовими заходами: екскурсії до музею природи, 

3-D кінотеатру, дендропарку і виставок, конкурс на кращий малюнок «Земля 

майбутнього», тематична бесіда «Дністер - річка мого дитинства», 

гумористичний конкурс-шоу «Світ навиворіт», пізнавальна екскурсія для 

ознайомлення з місцевою флорою і фауною та екологічний конкурс 

«Майбутні господарі Землі».  

Славутським ДЮЦТЕР була організована робота профільного загону 

гуртківців «Юннат» (учнів 3-10 класів ) в кількості 20 дітей (всі діти 

пільгових категорій) у пришкільному таборі «Дивограй» на базі Славутської 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 6.  Під час роботи табору для дітей були проведені 

еколого-натуралістичні, природоохоронні заходи, творчі конкурси, 

краєзнавчі походи, спортивно-масові заходи. 

 На базі Кам’янець-Подільського ПНВО у таборі денного 

перебування відпочивало 90 юннатів. Програма відпочинку у таборі 

включала: зміцнення здоров'я дітей, організацію ігор і проведення заходів на 

свіжому повітрі, поповнення життя дітей цікавими культурними подіями, 

зміцнення дружби і співпраці між дітьми різного віку, розвиток творчих 

здібностей, ініціативи, активності дитини та поваги до рідної природи. 

Для вихованців ХОЕНЦУМ педагоги організовували екологічні 

квести, ігри, майстер-класи, творчі майстерні, тренінги, екологічні 

калейдоскопи, вікторини, трудові операції, екскурсії, екологічні походи 

інтелектуальні ігри, ранки та відеолекторії. 

Черкаська область. В комунальному закладі «Черкаський обласний 

центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» тема 

збереження здоров’я вихованців та їх оздоровлення являється пріоритетною. 

Проводяться щорічні семінари для керівників гуртків, де розглядаються 

питання виховання принципів активного способу життя підлітків, вивчається 

педагогічний досвід щодо поширення ідей здорового способу життя. В літній 

період центр долучається до програми оздоровлення учнівської молоді, 

гуртківців, вихованців через діяльність літнього оздоровчого  табору 

«Мальва», оздоровчого табору  для обдарованої учнівської молоді «Еврика».  

 Обласним центром роботи з обдарованими дітьми в 2018 році 

організовано роботу 2 оздоровчих таборів.   

 На виконання наказу Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 24.05.2018 року № 120   «Про організацію роботи 

літнього оздоровчого табору «Мальва»,  відповідно до річного плану роботи 

на базі Черкаського обласного Центру роботи з обдарованими дітьми з 16  



 

 

 

червня по 3 липня 2018 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 6 районів та міст Черкащини  (Шполянського, 

Смілянського, Золотоніського,  Черкаського, Чорнобаївського, міст Черкаси, 

Сміла). 

Крім табору «Мальва» в Центрі з 2008 року для учнів МАН діє літній 

оздоровчий табір «Еврика», де відпочивають та одночасно навчаються 30 

переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН ІІ та ІІІ 

рівнів. 

За планом роботи учні в першу половину дня займаються з 

науковцями в різних секціях, а в другу половину дня – мають змістовно 

організоване дозвілля.  

Чернівецька область. Одним із важливих напрямків діяльності 

педагогічного колективу КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» є організація заходів в рамках 

оздоровлення вихованців Центру, а також закладів позашкільної освіти 

Чернівецької області. 

З 17 липня по 06 серпня 2018 р. 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). Фінансування табірної зміни 

забезпечила Чернівецька облдержадміністрація, тобто для вихованців 

оздоровлення було абсолютно безкоштовним. 

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. Діти були поділені на 

загони зі своїми назвою, емблемою та девізом. Було оганізовано 

самоврядування в таборі, обрано командирів загонів та відповідальних за 

дисципліну, чистоту та чергування у кімнатах. 

Влітку педагогами центру постійно проводились екскурсії по 

екологічній стежині закладу із використанням дидактичних ігор, вікторин, 

конкурсів. Екскурсії проводились для вихованців КЗ ЧОЦЕНТУМ, 

пришкільних таборів міста Чернівців та усіх бажаючих. Окрім цього, для 

гуртківців центру проводились пізнавальні і навчальні екскурсії в ботанічний 

сад, зоологічний музей Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, центральний парк культури і відпочинку імені Тараса 

Шевченка, під час яких юннати мали можливість ознайомитись із рослинним 



 

 

 

і тваринним світом, почути захоплюючі розповіді та легенди, а отримані 

знання використовувати у майбутньому під час навчання у школі. 

Двічі протягом року (в травні та вересні) КЗ ЧОЦЕНТУМ підготував 

команди для участі у Всеукраїнському форумі юних екологів України та 

Всеукраїнському форумі учнівських трудових об’єднань у ДП «УДЦ «Молода 

гвардія». Учасниками стали переможці всеукраїнських конкурсів та акцій, 

всього 12 дітей. 

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.  

Для дітей ЗЗСО міста Чернівці під час пришкільних таборів було 

проведено безліч майстер-класів та природоохоронних екскурсій до 

національного природнього парку «Вижницький». 

Оздоровлення вихованців гуртків Сторожинецького районного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Чернівецької області. 
Вихованці Сторожинецького ЦЕНТУМ протягом 2018 року мали 

змогу цікаво відпочивати, брати участь у походах, екскурсіях, конкурсах, 

спортивних заходах. 

Традиційно в ПОВЗ «Лунка» щорічно оздоровлюються обдаровані 

гуртківці Сторожинецького ЦЕНТУМ . Влітку 2018 року в другій профільній 

зміні відпочили та оздоровились 25 вихованців.  

У канікулярний період керівники гуртків ЦЕНТУМ проводили 

тематичні майстер-класи.  

Керівниками гуртків було здійснено регулярні одно- та дводенні 

походи на вершини передгір’я.  

Окрім цього, для гуртківців центру постійно проводились пізнавальні 

і навчальні екскурсії у парки, луки та лісові масиви.  

Ряд вихованців мали змогу відпочити  та оздоровитись за рахунок 

батьківських коштів.  

У Заставнівському районі Чернівецької області, з метою 

забезпечення ефективного відпочинку та повноцінного оздоровлення дітей 

влітку, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми під час літніх 

канікул, додержання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей 

проведена відповідна робота. 

При Репужинецькому НВК Заставнівського району Чернівецької 

області працював наметовий табір. Табір було розташовано у лісі. На його 

території працював штучний басейн. З вихованцями щодня проводилися 

екскурсії та експедиції з метою дослідження видової різноманітності рослин 

екологічної системи лісу. Юннати визначали ярусність лісу, їстівні, неїстівні 



 

 

 

та отруйні гриби. Діти були попереджені про поведінку згідно з правилами 

техніки безпеки.  

Деякі вихованці Центру оздоровились за батьківські кошти у таборах  

«Вербиченька», «Дністер Плюс», «Юність». 

Чернігівська область. Педагоги комунального закладу «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів» влітку 2018 року провели ряд виїзних 

виховних заходів для вихованців позаміських оздоровчих таборів. 

У дитячому оздоровчому таборі «Зміна» комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму 

та краєзнавства учнівської молоді» та позаміському оздоровчому таборі 

«Барвінок» для вихованців проведено майстер-класи,  командну 

розважально-пізнавальну гру «Цікавий світ природи».  

Вихованці комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» є неодноразовими переможцями обласних та всеукраїнських 

масових еколого-натуралістичних заходів, за що відзначені путівками до 

обласної літньої школи для обдарованих та талановитих дітей. Серед них і 

вихованка гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» Сандул Олена. 

За три тижні роботи обласної літньої школи слухачі побували у різних 

куточках області, зокрема, здійснили екскурсії до національних історико-

культурних заповідників «Гетьманська столиця» (м.Батурин) та «Качанівка» 

(Ічнянський р-н), історико-культурнного центру «Вітрила Маклая», відвідали 

музеї смт. Седніва та м. Чернігова. Щоденно проводилися інтерактивні 

заняття, інтелектуальні та спортивні змагання, творчі конкурси, цікаві квести. 

 

ІX. Аналіз роботи організаційних форм освітнього 
процесу за основними профілями діяльності в закладах 
позашкільної освіти та в закладах загальної середньої освіти 
(мережа, пробільність, зміст). 

9.1. Мережа гуртків. 
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, наукові 

товариства, відеоклуби, учнівські виробничі бригади та виробничі ланки, 

учнівські лісництва, ланки юних лісівників, екотеатри, агітбригади, 

експедиційні загони, юннатівські та екологічні секції профільні оздоровчі 

табори,  загони зелених і голубих патрулів, екологічні асоціації тощо. 

Згідно статистичним даним надісланих до Національного еколого-

натуралістичного центру у позашкільних закладах освіти еколого-

натуралістичного напряму України на 2018 рік працювало 4423 гуртків 

еколого-натуралістичного спрямування (4940 – у 2017 році). У них навчалось 

66756 вихованців (78736 – у 2017 році).  

У звітному році найбільша кількість еколого-натуралістичних гуртків 

у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування 



 

 

 

діє в Дніпропетровській (406), Сумській (344), Закарпатській (322), Івано-

Франківській (309),  Сумській (344), Львівській (230), Вінницькій (212). 

Найбільша кількість дітей охоплена еколого-натуралістичною освітою 

в таких областях:  Полтавській (18617), Хмельницькій (15675), Вінницькій 

(15150), Сумській (9370). 

У закладах загальної середньої освіти працювали 4587 гуртків та 

інших об’єднань біологічного та природознавчого напрямку (у тому числі – 

факультативні курси). Робота даних гуртків та об’єднань фінансувалась 

повністю або частково за рахунок бюджетів відповідного рівня (т. ч. 

шкільного компоненту). 

У комплексних  позашкільних навчальних закладах екологічною 

освітою охоплено 29805 дітей у 1987 гуртках. 

Усього в 2018 році в навчальних закладах різних типів 

функціонувало 11697 гуртків, в яких навчалось 185405 вихованців; у 2017 – 

11635, в яких навчалось 176588 дітей.  
У сучасному освітньому просторі проблеми виховання учнів 

залишаються найважливішими для діяльності позашкільних навчальних 

закладів. 

 Протягом 2018 року 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 

працювала над розширенням мережі гуртків, наукових товариств, юнацьких 

секцій, ДЕП. 

На обласній, районних та міській СЮН  працювали 212 гуртки, в яких 

навчались 3227 гуртківців. В школах області у 2018 році працювали 867 

гуртків еколого-натуралістичного спрямування. 238 гуртків працювало на 

бюджетній основі, що у 2,5 рази менше, ніж тих, що працювало на 

громадських засадах, таких в області – 629. У гуртках навчалися та 

поглиблювали свої знання 11823 вихованців. 

Волинський обласний еколого-натуралістичний центр організовує 

в області роботу з дітьми у 85 творчих учнівських об’єднаннях, в яких 

займається 1600 дитини за 42 профілями, в тому числі з особливими 

освітніми потребами – 226, малозабезпечених сімей –492. 

В 2018 році мережа творчих учнівських об’єднань еколого-

натуралістичного напряму в СЮН/ЕНЦ Дніпропетровської області 

складала 406 гуртків в яких різними формами екологічної діяльності було 

охоплено 5634 дитини всіх вікових рівнів. В 2018 році робота гуртків 

еколого-натуралістичного напряму була організована і в багатьох 

загальноосвітніх закладах області. Всього в них працювало 90 гуртків, які 

охоплювали 1298 дітей. 

У СЮН/ЕНЦ Житомирської області працювало 160 гуртків, а у 

Житомирському обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді -70 гуртків. 



 

 

 

У Закарпатській області у чотирьох закладах позашкільної освіти 

області еколого-натуралістичного спрямування (обл ЕНЦ; Виноградівський, 

Тячівський рай ЕНЦ; Хустськарай СЮН)  у 2018 році працювало 322 гуртка, 

в яких займалось 4910 вихованців. 

Протягом 2018-2019 навчального року обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді організував роботу 75 гуртків, в 

яких займалося 1100 вихованців. 

У позашкільних закладах Запорізькії області працює  157 гуртка, 

всього охоплено 2153 вихованця. У комунальному закладі «Запорізький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради працювало 76 гуртка, в яких займалося 1053 

вихованця. У комплексних ПНЗ Запорізької області працює 81 гурток, в яких 

навчалося 1100 вихованцій. 

В 2018-2019 навчальному році в закладах освіти Івано-Франківської 

області організовано роботу 447 гуртків еколого-натуралістичного 

напрямку, якими охоплено  6304 дитини, з них: 

309 гуртків у закладах позашкільної освіти, якими охоплено 4444 

дитини, що становить 69% від загальної кількості гуртків; 

136 гуртків у закладах загальної середньої освіти, якими охоплено 

1832 дітей, що становить 30% від загальної кількості гуртків. Із 23 

об’єднаних територіальних громад у закладах загальної середньої освіти 12 

ОТГ; 

8 гуртків, якими охоплено 90 вихованців в закладах інтернатного типу 

(Калуська СЗОШ-інтернат № 1, Рогатинська СЗОШ-інтернат, Яблунівська 

ЗШ-інтернат) працюють (разом з гуртками від ОЕНЦУМ). 

У 2018 р. у Київській області працювало 189 груп  гуртків еколого-

натуралістичного напряму, в яких навчалися 2566 вихованців - учнів 

молодшого, середнього та старшого шкільного віку закладів загальної 

середньої освіти області  

В 2018 року в Кіровоградській області працювало 247 творчих 

об’єднань учнівської молоді еколого-натуралістичного спрямування, в яких 

займалося 4111 вихованців. 

У Северодонецькому міському ЦЕНТУМ працювали 25 гуртків в яких 

навчались 417 дітей. 

 У звітному  році у Львівській області працювало 482 творчих 

учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напряму, до навчання в яких 

залучено 6767 дітей.  

У позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного 

напряму працювало 230 гуртків, 3233вихованців. 

79 творчих учнівських об’єднань  працювали у 2018 році при 

Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі. 

Навчанням було охоплено 1178 дітей. 

В умовах децентралізації для залучення учнівської молоді до еколого-

натуралістичної  та практичної природоохоронної  роботи Центр  працював 

над розширенням мережі гуртків у  закладах загальної середньої та 



 

 

 

позашкільної освіти, які знаходяться на території новостворених громад. Так, 

8 гуртків працюють на базі закладів загальної середньої освіти 

новостворених ОТГ. 

 Кількість гуртків еколого-натуралістичного напрямку в 

Миколаївській області складає 300, в яких навчається 3852 вихованця. У 

Миколаївському ОЕНЦУМ працює 66 гуртків, які охоплюють 987 

вихованців. 

В позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного 

спрямування Одеської області (комунальний позашкільний навчальний 

заклад «Одеський еколого-натуралістичний центр «Афаліна», Ізмаїльська 

міська станція юних натуралістів, Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Чорноморської міської ради, Ренійська районна станція 

юних натуралістів) працювало 133 гуртка ( 1689 вихованцій), а в КПНЗ- 279 

гуртків (3079 вихованців); відділи освіти районних державних адміністрацій 

та ОТГ де функціонують еколого-натуралістичні гуртки – 16 (227 

вихованців). 

У закладах загальної середньої позашкільної освіти Полтавської 

області діє 1002 груп  гуртків, в яких навчається 14399 вихованців, в 

закладах загальної середньої освіти 672 гуртка, в яких навчається 9056 

вихованців, а у ПНЗ еколого-натуралістичного спрямування 33 гуртка, 

охоплено 4686 вихованця. 

Впродовж звітного періоду в Рівненській області  було організовано 

роботу  369 гуртків  біологічного, екологічного, сільськогосподарського, 

квітково-декоративного, декоративно-прикладного профілів у 22 

позашкільних навчальних закладах, в яких навчалося  5535 гуртківців. 

З метою виховання  особистості через призму знань про навколишній 

світ в  комунальному закладі «Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради організовано роботу   66 гуртків, в яких навчається 987 

вихованців. Гуртки функціонують  на базах 16 закладів загальної середньої 

освіти м. Рівного. 

У Сумській області працювало 621 груп  гуртків еколого-

натуралістичного напряму, в яких навчалися 9217 дітей. 

У 2018 навчальному році в Тернопільській області працює  321 

гурток  еколого-натуралістичного напряму, в яких навчається 4452 

вихованця. 

  З них:  

у профільних закладах позашкільної освіти 130 гуртків, в яких 

навчалися 1919 вихованців (у 2017 році - 127 гуртків в яких навчалися 1885 

вихованців, що на 3 групи та 34 вихованці більше) ; 

  в комплексних закладах позашкільної освіти 62 гуртки еколого-

натуралістичного напряму, в яких навчається 962 вихованці; 

в закладах загальної середньої освіти 129 гуртків еколого-

натуралістичного напряму(оплачуваних), в яких навчалися 1571 вихованець.  



 

 

 

В 2018 році у Тернопільському обласному центрі еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді працює 68 груп 20 профілів, в 

яких навчалися 1002  вихованця. 

У зв’язку з переходом закладів позашкільної освіти на бюджет 

об’єднаних територіальних громад (Скала-Подільський дитячий парк та 

Зборівський районний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді) заклади освіти змушені виконувати соціальне замовлення громади. 

Як результат – зменшення груп еколого-натуралістичного напряму у Скала-

Подільському дитячому парку і заміна їх на гуртки декоративно-ужиткового 

та естетичного напряму. Поряд з тим кількість груп у Зборівському 

районному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

зросла з 16 до 21 вихованця, відповідно, 284 до 315. 

У 2018 року у відділі комунального закладу «Харківський обласний 

палац дитячої та юнацької творчості» організовано роботу 35 творчих 

учнівських об’єднань (з них один - за спеціальним фондом бюджету) 

природоохоронного, еколого-натуралістичного, сільськогосподарського, 

гуманітарного та декоративно-ужиткового напряму; охоплено гуртковою 

діяльністю 421 вихованець (у 2017 році працювало 33 творчих об’єднань, в 

яких навчалося 414 вихованців). У ПНЗ еколого-натуралістичного 

спрямування Харківської області організовано роботу 148 гуртків (2574 

вихованця). 

У Херсонській області працювало 338 груп  гуртків еколого-

натуралістичного напряму, в яких навчалися 4836 дітей. 

У Хмельницькій області працювало 210 груп  гуртків еколого-

натуралістичного напряму, в яких навчалися 3377 дітей. 

Мережа гуртків Хмельницького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді: 

на базі ХОЕНЦУМ працювало 27 гуртків в яких навчалось 454 

дитини. 

на базі міста працювало 8 гуртків в яких навчалось 137 дітей. 

на базі шкіл області працювало 25 гуртків в яких навчалось 429 дітей. 

За даними ОТГ, відділів і управлінь освіти в області в 2017-2018 

навчальному році діяло 1146 еколого-натуралістичних гуртків, якими було 

охоплено 15765 школярів, з них 193 гуртки за бюджетні кошти, в них 3490 

учнів та 953 гуртки на громадських засадах, в них 12275 учнів.  

А в 2018-2019 навчальному році в закладах загальної середньої освіти 

створено 790 юннатівських гуртків, якими охоплено 11049 школярів, з них 

147 гуртків за бюджетні кошти, в них 2613 учнів і 643 гуртки на громадських 

засадах - 8436 учнів. 

В 2017-2018 навчальному році діяло 50 закладів позашкільної освіти, 

в яких працювало 190 гуртків еколого-натуралістичного спрямування, якими 

було охоплено 3117 школярів, а в 129 гуртках МЕНЦУМ, СЮН навчався 

2061 юннат. В 2018-2019 навчальному році діє 41 заклад позашкільної освіти 

- 199 гуртків, якими охоплено 3257 вихованців, на базі МЕНЦУМ і СЮН - 68 

гуртків, якими охоплено 1127 дітей.  



 

 

 

Станом на 01.12.2018 в Черкаській області функціонує 4 ЗПО 

еколого-натуралістичного напряму. Ці заклади відвідують 2148 учнів, всього 

– 128 груп. Крім цього, гуртки еколого-натуралістичного напряму 

функціонують і в ЗПО інших профілів, кількість яких становить 219 груп (з 

них 4 на громадських засадах). В них навчається 3282 учня. 

Всього охоплено еколого-натуралістичним напрямом 5450 учнів (347 

груп).  

У відділі еколого-натуралістичного напрямку працюють гуртки (29 

груп – 435 учнів): 

На базі районних позашкільних закладів еколого-натуралістичного 

напряму  працюють 127 гуртків, в яких займаються 2223 учні. 

Усього навчанням в КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» охоплено 1088 дітей, з них 

791 учень навчальних закладів м. Чернівців, 25 дошкільників м. Чернівців, 

272 учня 5-ти районів та учнів та об’єднаних територіальних громад (ОТГ). 

   У 2017-2018 навчальному році в комунальному закладі 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» було організовано 

роботу 60 гуртків юних натуралістів 19 профілів. 

 

9.2. Профільність гуртків. 
 
Учнівські творчі об’єднання закладів освіти еколого-натуралістичного 

напряму у 2018 році працювали за такими профілями: біологічний, 

екологічний, сільськогосподарський, квітково-декоративний, декоративно-

ужитковий. 

Аналіз даних профільності гуртків показав, що впродовж трьох 

останніх навчальних років домінуючі позиції займає екологічний (30%-32% 

від загальної кількості гуртків), біологічний (21%-23%), квітково-

декоративний (11%-13%), декоративно-ужитковий (11%-13%), нетрадиційні 

нові форми (3%-4%), інші (7%-8%) напрямки. Найнижчими є позиції 

сільськогосподарського профілю еколого-натуралістичного напряму (близько 

6%-8%). На це є об’єктивні причини: зменшення кількості навчально-

дослідних земельних ділянок при закладах загальної середньої освіти та 

зменшення кількості відділків у діючих НДЗД, відсутність тваринницьких 

баз у закладах загальної середньої освіти.  

 

Кількість гуртків біологічного, екологічного, 

сільськогосподарського, квітково-декоративного, декоративно-

прикладного профілів, інших творчих об’єднань учнів у позашкільних 

навчальних закладах еколого-натуралістичного спрямування. 
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1 Вінницька  58 69 20 32 30 2  212 3227 

2 Волинська   102 20 18 16 1  157 2512 

3 Дніпропетровська  167 83 31 24 59 42  406 5634 

4 Донецька  - - - - - - - - - 

5 Житомирська  32 77 6 21 6 10 8 160 2400 

6 Закарпатська  98 95 10 19 31 1 69 322 4910 

7 Запорізька  76 55 9 3 12  2 157 2153 

8 Івано-Франківська        309 4635 

9 Київська         189 2566 

10 Кіровоградська  26 130 12 13 23   207 4111 

11 Луганська  8 11    7  25 417 

12 Львівська  38 84 29 32 7 16 24 230 3233 

13 Миколаївська  27 5 7 5 14 6 2 66 987 

14 Одеська  40 65 4 14 10   133 1613 

15 Полтавська  79 80 32 68 41 26 4 330 4688 

16 Рівненська  11 17 32 16 9   85 1270 

17 Сумська  58 99 17 86 60  56 344 5494 

18 Тернопільська  12 59 9 21 8  21 130 1919 

19 Харківська  19 44 37 18 3 10 17 148 2959 

20 Херсонська  18 48 7 36 32   141 2004 

21 Хмельницька  32 101 19 13 28   193 3122 

22 Черкаська  61 18 8 14 19 9 73 202 3030 

23 Чернівецька  50 57 6 32 26 1 5 177 2966 

24 Чернігівська  21 20 10  9  20 60 900 

 Всього  941 1329 308 505 443 131 301 4423 66750 

 



 

 

 

9.3.Динаміка кількості гуртків за три роки. 
 
Аналізуючи динаміку загальної кількості еколого-натуралістичних 

гуртків слід зазначити, що у деяких областях прослідковується їх зменшення 

порівняно з попереднім роком. 

У 2018 році в профільних закладах позашкільної освіти еколого-

натуралістичного спрямування Дніпропетровської області (СЮН/ЕНЦ) 

відбулося зменшення загальної кількості гуртків та вихованців в них за 

рахунок реорганізації (злиття, ліквідації) ЗПО. 

В 2018 році мережа творчих учнівських об’єднань еколого-

натуралістичного напряму в СЮН/ЕНЦ області складала 406 гуртків (в 

порівнянні з 2017 роком зменшення на 47 гуртків), в яких різними формами 

екологічної діяльності було охоплено 5634 дитини всіх вікових рівнів (в 

порівнянні з 2017 роком  зменшення на 627 дітей): 

В системі позашкільної еколого-натуралістичної освіти Запорізької 

області в період з вересня 2017 року до липня 2018 року відбулись певні 

зміни: реорганізація Бердянської станції юних натуралістів  в комплексний 

позашкільний заклад – Будинок  дитячої та юнацької творчості «Центр 

розвитку дітей та молоді» Бердянської міської ради Мелітопольського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді в комплексний 

позашкільний заклад – комунальний заклад «Центр позашкільної освіти» 

Мелітопольської міської ради. Тому,  Запорізький ОЦЕНТУМ як організатор 

та координатор екологічної діяльності в області протягом року продовжував 

роботу по збільшенню кількості гуртків еколого-натуралістичного напрямку 

на територіях об’єднаних територіальних громад в районах області та 

залученню учнівської молоді сільських шкіл до природоохоронної справи. 
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9.4. Тематика досліджень та спостережень за профілями. 
 
За результатами звітних матеріалів у закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти на достатньо високому рівні відбувається підбір 

тематики досліджень для проведення науково-дослідницьких робіт. Тематика 

досліджень та спостережень проводилась за такими профілями: біологічний, 

екологічний, сільськогосподарський, квітково-декоративний, декоративно-

ужитковий. 

Дослідницька робота є традиційним і завжди новим засобом розвитку 

пошуково-пізнавальної активності учнів, поглиблення знань, удосконалення 

умінь і навичок, розширення кругозору, формування екологічного світогляду. 

Дослідництво дає змогу комбінувати різноманітні дії і підходи, 

спрямовані на організацію пошукової діяльності учнів, користуватися 

практично незліченими їх варіантами. У дослідницькій роботі основу 

становить співпраця учнів і педагога. Пошукова діяльність допомагає 

вчителю краще пізнати вихованців, розкрити їх творчі і розумові здібності, 

спрямувати їхню професійну орієнтацію. 

У позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного 

спрямування створені сприятливі умови для  проведення пошуково-

дослідницької діяльності (навчально-дослідні земельні ділянки, квітники, 

живий куточок, теплиці). Дослідницьку роботу діти проводять також у 

природному середовищі, що відображається  у різноманітності обраної 

тематики. 

З кожним роком теми науково-дослідницьких робіт 

урізноманітнюються. Роботи вихованців носять самостійний дослідницький 

характер, відзначаються актуальністю та науковою новизною. 

Біологічний профіль 

Найрізноманітніша тематика біологічних досліджень представлена у 

Волинській області («Компаративний аналіз вмісту вітаміну С в продуктах 

харчування з різним ступенем теплової обробки», «Відновлення популяції 

орхідних на території КНПП «Цуманська пуща»); Дніпропетровській («Зміни 

показників осмотичної резистентності еритроцитів щурів в умовах 

надходження кофеїну») Житомирській («Вирощування папоротей поділом 

куща і спорами», «Дослідження популяцій воронових птахів взимку на 

території східного мікрорайону м. Житомира»); Закарпатській                         

( «Співіснування представників різних рядів риб в одному акваріумі, «Вплив 

різних середовищ на емаль зубів»); Кіровоградській («Розробка тональних 

кремів за регенеруючими властивостями для рубців»); Львівській 

(«Біохімічний аналіз та вплив екологічних факторів на ефективність 

вирощування гінкго дволопатевого в умовах відкритого та закритого грунту 

нашого регіону; «Гудайера повзуча (Goodyera repens (L.) R. Br.) - єдина 

вічнозелена червонокнижна орхідея України»); Одеській («Вивчення умов 

життя равликів ахатин та спостереження за їх поведінкою», «Вплив 

освітлення на забарвлення риб»); Полтавській («Вплив температури на ріст і 

розвиток валіснерії», «Наслідування забарвлення і типу шерсті сирійських 



 

 

 

хом’яків); Рівненській («Дослідження ексцентричної поведінки домашнього 

улюбленця кота породи Skottish-straut»), Сумській («Етологія зеленої мавпи 

карликової (верветки в умовах неволі», «Альтернативні методи боротьби з 

Дрозофілою плодовою»); Хмельницькій («Дослідження поведінки шпорцевої 

жаби в умова куточка живої природи», «Вплив музики на поведінку 

морських свинок»); Чернівецькій («Дослідження умов утримання та 

боротьба з хворобами бджіл у с.Банилів-Підгірний»); 

 

Екологічний профіль 

Тематика екологічних досліджень представлена у Волинській 

(«Екологічні особливості зайця-русака у біоценозах Маневицького району», 

«Прилад для демонстрації явища електромагнітної індукції»); Івано-

Франківській («Лісовідновлення та використання лісів Коломийського 

району»); Кіровоградській («Поширення, біологія та міграції сірої чаплі на 

території Кіровоградської області», «Холодильник навпаки, або інвестиція в 

майбутнє», «Екологічна реабілітація гідрологічної пам’ятки природи 

Добровеличківщини «Козацька криниця»); Миколаївській («Залежність 

видового складу птахів від біотопів); Львівській («Діагностика ефективності 

проростання насіння крес-салату методом біотестування ґрунту та води; 

«Екологія іспанського слизняка Arion lusitanicus», «Вивчення  особливостей 

утримування,  розведення, поведінки та значення молюска роду Ахатини»); 

Одеській («Металотерапія. Вплив металів на організм людини», 

«Екологічний стан Дністровського лиману»); Полтавській («Вплив 

органічних решток на підвищення родючості грунту»); Рівненській 

(«Видовий склад та просторовий розподіл воронових птахів в умовах 

урбанізованої території міста Сарни», «Альтернативні способи вирощування 

рослин: в гідрогелі, в акваґрунті»,),  Сумській («Екологія водоплавних птахів 

в умовах антропогенного навантаження на водойми м.Суми);  

Сільськогосподарський профіль 

Тематика сільськогосподарських досліджень представлена у 

Волинській («Оцінка біопродуктивності різних сортів сої в умовах Лісостепу 

Волинської області»); Дніпропетровській («Сортування солодкого перцю та 

вплив біостимулятора росту «Байкал ЕМ-1У» на його врожайність», 

«Сортовивчення томатів селекції Тарасенко та вплив позакореневого 

підживлення мікродобривами «Чистий лист» на його врожайність); Івано-

Франківській («Бджолиний промисел в Карпатах»); Кіровоградській 

(«Вивчення та визначення господарської врожайності сортів сої 

Кіровоградської селекції в селекційних розсадниках КДСГДС-НААНУ», 

«Ефективність бобово-ризобіального симбіозу на продуктивність в умовах 

агроцинозу»); Миколаївській («Вплив різних строків відсадки молодняка 

кролів на їх ріст і розвиток»); Одеській («Перець – основна продовольча 

культура болгар півдня Бессарабії»,  «Боротьба із шкідниками картоплі 

різними екологічно чистими методами»); Тернопільській («Вплив подвійної 

обрізки ремонтантної малини на ріст, розвиток, урожай»); Чернігівській  

(«Внесення різних норм органічних добрив на врожай цибулі»). 



 

 

 

Квітково-декоративний профіль 

Тематика квітково-декоративних  досліджень представлена 

Дніпропетровській  («Вплив пасинкування на строки цвітіння та розміри 

суцвіть жоржин»); Житомирській («Вивчення  впливу механічного складу 

грунту на показники рослини роду Iris», «Підвищення продуктивності 

кермеку шляхом розсадного вирощування», «Дослідження впливу 

стимуляторів росту: янтарної кислоти та «Івіни» на швидкість вкорінення 

живців аглаонеми навесні в умовах КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР); Закарпатській 

(«Дослідження впливу кімнатних рослин на емоційний стан людини»);  

Одеській («Розмноження гібіскуса насінням», «Кропива дводомна для 

підживлення кімнатних рослин»); Полтавській («Вивчення ефективних 

методик розмноження лілій азійських»); Рівненській («Квітка-метелик та 

таємниці пробудження її сплячих бруньок», «Хвороби і шкідники 

кімнатних   рослин – фіалок»); Тернопільській («Вегетативне розмноження 

флоксу багаторічного в теплих грядках Розума»); Херсонській («Вплив 

підживлення органічними добривами на строки цвітіння та бутонізації 

троянд», «Вивчення прийомів вирощування ехінацеї пурпурової в умова 

колекційної ділянки центру»); Хмельницькій («Вплив строків обрізання на 

цвітіння та вегетацію лаванди колоскової»); Черкаській («Розмноження 

пеперомії листковими пластинками»). 

В напрямку декоративно-прикладному активно працювали у 

Хмельницькій («Лялька-мотонка з бабусиної скрині», «Дослідження ролі 

волинської писанки у збереженні традиційного декоративно-прикладного 

мистецтва»); Чернівецькій («Регіональні особливості народної вишивки на 

Буковині», «Історія виникнення і розвитку української народної кераміки»);  

 
9.5. Приклади кращих гуртків (за профілями та за рівнями) із 

зазначенням конкретних досягнень у науков0-дослідницькій 
роботі (отримані патенти, ПЗФ). 

 
Навчально-виховний процес у творчих учнівських об’єднаннях у 

звітному році здійснювався за передбаченими Законом «Про позашкільну 

освіту» трьома рівнями навчання і виховання: початковим, основним, вищим. 

Еколого-натуралістичні гуртки в закладах загальної середньої  

позашкільної освіти працюють в основному за такими профілями –

екологічний, біологічний, сільськогосподарський, квітково-декоративний, 

декоративно-ужитковий.  

Біологічний профіль 

Найбільша різноманітність творчих учнівських об’єднань 

біологічного профілю представлена у Дніпропетровській (167),, 

Закарпатській  (98), Полтавській (79), Запорізькій (78),  Черкаській (61), 

Сумській та Вінницькій (58),  Одеській (40).  

Поряд з традиційними учнівськими об’єднаннями широкого 

впровадження набувають нетрадиційні :  



 

 

 

- клубна форма роботи (Вінницька облСЮН, Житомирський 

облЕНЦ, Черкаський облЕНЦ, Чернівецький облЕНЦ, Львівський облЕНЦ, 

Миколаївський облЕНЦ, Чернігівська облСЮН);  

          - обласна очно-заочна Природнича школа (Вінницька облСЮН, 

Волинський ОЕНЦ, Дніпропетровськнй (випускники школи отримали 

свідоцтва про позашкільну освіту відповідно до зразка, затвердженого МОН 

України), Полтавський облЕНЦ, Хмельницький ОЕНЦУМ. 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності профільних обєднань з 

біології є активне залучення учнівської молоді загальної середньої та 

позашкільної освіти до науково – дослідницької роботи. 

Надаючи перевагу в роботі з дітьми дослідницько-експериментальній 

діяльності, позашкільні заклади налагоджують тісну співпрацю з вищими 

навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації, науково-дослідними 

інститутами та установами, залучають науковий потенціал цих установ до  

розробки тематики і методики дослідно-експериментальної роботи, 

проведення семінарів-практикумів, тренінгів, експедицій, науково-

практичних конференцій.  

Вінницька облСЮН співпрацює з вищими навчальними закладами і 

науково-дослідними установами м. Вінниці і області. Також, укладено 

договір про співпрацю з Донецьким національним університетом надав 

можливість відкрити  на базі університету школу правових знань (керівник – 

Турченко О.Г.), де старшокласники здобувають додаткові знання з основ 

права, а для всіх слухачів відділення хімії та біології раз в місяць читають 

лекції на базі біологічного факультету цього ж університету. 

Заняття в обласній  школі біологічних знань (керівник  Кравець  О.О.) з 

2018 також проводяться на базі біологічного факультету Донецького 

національного університету. Займаються тут учні  9-11 класів.   

Протягом багатьох років працює школа хімічних знань  на базі 

Вінницького національного медичного університету (керівник – Наскальна 

О.А.). Заняття проводяться в ІІ і ІІІ неділі місяця. Більшість слухачів школи – 

старшокласники з сільських шкіл, які потребують поглиблених знань з хімії. 

Всього в школі хімічних знань займалось 59 слухачів (учні 9 – 11 класів). 

Юннати гуртка «Юні фізіологи рослин»  Волинського ОЕНЦ протягом 

року організували і провели досліди  за завданням науковців біологічного 

факультету  Cхідноєвропейського національного університету ім. Л. 

Українки.   За результатами науково-дослідницької роботи «Сучасний стан 

ценопопуляції борідника паросткового у проектованій природно-заповідній 

території» в  секції «Охорона довкілля та раціональне 

природокористування», науковий керівник Коцун Л. О. ( І місце). 

Слухачі Дніпропетровської обласної природничої школи мають 

можливість працювати  в лабораторіях ДНУ імені Олеся Гончара на 

факультеті вірусології, мікробіології та біотехнології проводилася робота 

«Виявлення частоти виділення різних мікроорганізмів при ураженнях 

дихальних шляхів» (досліджено частоту виявлення та біологічні властивості 

мікрофлори дихальних шляхів людини). Результати досліджень можуть бути 



 

 

 

застосовані для моніторингу поширення збудників уражень верхніх 

дихальних шляхів людини. 

В комунальному закладі позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради працює обласна 

школа акваріумістики. Метою створення цієї школи є необхідність 

розширити науково-методичну базу з питань акваріумістики, зокрема 

навчити слухачів школи методиці догляду за декоративним акваріумом, 

поглибити знання з видового різноманіття акваріумних риб і рослин-

гідробіотів, удосконалити проведення інструктажів з обслуговування 

акваріумного обладнання (фільтрів, обігрівачів, ламп тощо), навчити 

слухачів школи керувати дослідницькою роботою учнів та відповідно 

оформлювати її. 

 Головні завдання, які в своїй практиці реалізовує гурток «Юні 

орнітологи» комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр Житомирської обласної ради, керівник Члек О.О., 

включає в себе організацію практичної діяльності юннатів з вивчення та 

охорони птахів своєї місцевості. Юннати систематично проводять екологічні 

дослідження за завданнями науковців у рамках національних і міжнародних 

орнітологічних акцій та програм: Всеукраїнському Великому зимовому 

обліку птахів (Товариства охорони птахів України); обліках зимуючих птахів 

в рамках міжнародної наукової програми «Різдвяні обліки» (МОО); у 

Всеукраїнських природоохоронних акціях «Годівничка», «День зустрічі 

птахів»; «Птах року». 

На базі ОЗ Сасівського НВК І-ІІІ ступенів Золочівської районної ради 

Львівської області продовжує свою роботу гурток «Декоративне 

птахівництво», керівник Попадюк І.Ф. Педагог великого значення надає 

організації навчально-виховного процесу безпосередньо в природі, 

залучаючи школярів до дослідницької діяльності. Вихованці гуртка є 

учасниками експедиції до орнітологічної станції «AVOSETTA»  у заказник 

«Чолгинський». 

Вихованці гуртка «Юні акваріумісти» Львівського МДЕНЦ 

досліджували життєвий цикл та розмноження південноамериканських цихлід 

в умовах акваріумного комплексу ЛМДЕНЦ. Об’єктом робіт були 

південноамериканські цихліди: скалярії (Pterophyllum scalare), мієки 

(Thorichthys meeki), райдужні цихлазоми (Cichlasoma synspilum), чорнополосі 

цихлазоми (Cichlasoma nigrofasciatum), цихлазоми фламінго (cihlazoma-

flamingo), цихлазоми Седжика (Cichlasoma sajica), цихлазоми Еліоті 

(Thorichthys ellioti). 

Юні акваріумісти результати своєї роботи рекомендують  

використовувати в практиці акваріумістів для широкомасштабного 

розведення південноамериканських цихлід.  

Робота гуртка «Знавці ботаніки» очно-заочної біологічної школи 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, керівник  Смоляр Н.О. спрямована на поглиблене вивчення ботаніки 

з урахуванням найновіших досягнень біологічної науки, створення у 



 

 

 

вихованців чіткої системи знань про цілісний рослинний організм, 

пристосувальні особливості, способи розмноження, особливості існування у 

фітоценозах та екосистемах.  

Заняття гуртка проводяться на базі Полтавського національного 

педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, ПОЕНЦУМ. На заняттях 

гуртка  застосовуються різні форми навчання: лекційні заняття, практичні та 

лабораторні роботи, екскурсії (РЛП «Диканський», Полтавський міський 

парк). 

Навчальний план гуртка передбачає зимову природничу школу на базі 

ОДЮОТ «Еколог» та екологічну практику на базі геологічної пам’ятки 

природи «Бутова гора» під час якої вихованці проводять польові 

дослідження. Результати проведених дослідів гуртківці використовують у 

своїй науковій роботі. 

Вихованці гуртка стали призерами Всеукраїнського польового збору 

юних екологів, де у 2018 році посіли І місце у номінації «Захист проектів за 

індивідуальними та командними темами з польового практикуму» та 

учасниками Всеукраїнського збору юних зоологів, де посіли ІІІ місце у 

номінаціях «Юний дослідник» та «Кращий ентомолог».  

Комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради співпрацює з Рівненським зоопарком загальнодержавного 

значення.     На базі зоопарку працює клуб «Зоолог» комунального закладу « 

Станції юних натуралістів» Рівненської обласної ради, керівник Момотюк 

М.Т. Юннати разом з науковцями проводять ряд спостережень та дослідів: 

«Утримання імператорського скорпіона у тераріумі», «Спостереження за 

розмноженням цихлід», «Особливості розмноження акари бірюзової», 

«Утримання білки звичайної у неволі. Створення оптимальних умов 

утримання, підбір кормів» та інші.  

Дослідницька робота з лікарськими рослинами найкраще представлена 

у звітах Дніпропетровської, Івано-Франківської, Сумської, Чернігівської, 

Чернівецької областей. 

Основною метою гуртка «Лікарські рослини, що працює на базі КЗ 

«Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради Дніпропетровської 

області, керівник Гончар А.В.  є створення умов для творчої самореалізації 

вихованців у процесі вивчення, збереження та відтворення флори лікарських 

рослин. Юннати проводили фенологічні спостереження за лікарськими 

рослинами, досліди «Інтродукція лофанту анісового», «Вплив густини сівби 

на величину суцвіть нагідок лікарських». 

Вихованці продовжують роботу над проектом «Вивчення, 

вирощування і розведення рослин радіопротекторної дії». Результатом 

проекту є колекційний відділ лікарських рослин який налічує 15 видів рослин 

радіопротекторної дії.  Гурток є постійним переможцем операції «Зелена 

аптека», в 2018 році юннати виростили та заготовили 7,5 кг лікарської 

сировини. 

Гурток «Лікарські рослини» працює на базі Івано-Франківської 

ЗОCШ І-ІІІ ступенів ім. Івана Франка Яворівського району Львівської області 



 

 

 

та заповідника «Розточчя», науковий керівник Коцун Л. О. Заняття гуртка  

педагог проводить в природних умовах, зокрема на екологічних стежках та 

науково-пізнавальних маршрутах. Вихованці гуртка більше дізналися про 

природу рідного краю, його флору та фауну та запаси лікарського генофонду 

в регіоні. 

Юннати гуртка «Лікарські рослини», що працює на базі  КЗ «Дитячий 

екологічний центр» Кам’янської міської ради, керівник Гончар А.В. 

проводили фенологічні спостереження за лікарськими рослинами, досліди 

«Інтродукція лофанту анісового», «Вплив густини сівби на величину суцвіть 

нагідок лікарських». 

Вихованці продовжують роботу над проектом «Вивчення, 

вирощування і розведення рослин радіопротекторної дії». Результатом 

проекту є колекційний відділ лікарських рослин який налічує 15 видів рослин 

радіопротекторної дії.  Гурток є постійним переможцем операції «Зелена 

аптека», в 2018 році юннати виростили та заготовили 7,5 кг лікарської 

сировини. 

  Вихованці гуртка «Лікарські рослини» Івано-Франківського 

ОЕНЦУМ, керівник Сидорак В.І. вирощували найбільш поширені види 

лікарських рослин. Також створили каталог лікарських рослин та виконали 

дослідницьку роботу «Дослідження залежності урожайності зеленої маси і 

насіння амаранту від терміну висівання (весна, осінь)». У колекційному 

відділку гуртківці культивують і досліджують дикорослі лікарські рослини та 

рослини радіопротекторної дії. Особлива увага приділяється культивуванню 

та вивченню лікарських рослин Червоної книги України. 

       Члени екологічного клубу «Берізка» КЗ «Чернігівська обласна станція 

юних   натуралістів» під час екскурсій та польових практик дослідили 

видовий склад рослин і тварин урочищ «Подусівка» та «Ялівщина». 

Виконуючи завдання операції «Зелена аптека». Юннати створили колекційну 

ділянку «Сад лікарських культур» навчально-дослідної земельної ділянки 

ОБЛСЮН.  

 Тижні біології та валеології були проведені у Вінницькій, 

Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Кіровоградській, 

Одеській, Полтавській, Чернівецькій обл.   (вони пройшли у вигляді вечорів 

біології (валеології), круглих столів, тренінгів, виставок, свят тощо. 

В областях  працюють  творчі учнівські об’єднання з інтегрованим 

змістом навчання: гурток «Біоніка та ІТ» вищого рівня з елементами 

дистанційного навчання (еколого-натуралістичний підрозділ Одеського 

обласного гуманітарного Центру, керівник Чепоком А.О.), «Хімія з основами 

електрохімії», «Основи хімічної науково-дослідницької діяльності» 

(комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»). Напрями роботи творчих 

учнівських об’єднань: «Основи цитології» (комунальний заклад позашкільної 

освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр Житомирської обласної 

ради»), «Біологія з основами фізіології» (Вінницька облСЮН), «Юні 

генетики-селекціонери» (комунальний заклад освіти «Дніпропетровський 



 

 

 

обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»), «Юні 

медики», «Генетики» (комунальний заклад «Запорізький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді). 

Так, вихованці гуртка «Біоніка та ІТ» вищого рівня навчання розпочали 

роботу над навчально-дослідницьким проектом «BioNA-3» за напрямками: 

- технологічного спрямування – «Енергозабезпечення будівлі за 

біонічними принципами», що передбачає комп’ютерне моделювання та 

автоматизацію розрахунків за відповідним авторським ПЗ; 

- біофізичного спрямування – з робочою назвою «Комп’ютерне 

моделювання оптичного каналу зв’язку між комахами-опилювачами та 

квіткою плодової рослини», що передбачає складення математичної моделі 

та проведення чисельного експерименту за відповідним авторським ПЗ. 

З метою мотивації  гуртківців та залучення їх до науково-дослідницької 

діяльності, у листопаді 2018 р. було подано учнівську командну роботу під 

назвою «BioNA-3 (1-й етап)» на обласний конкурс «Молодь досліджує світ» 

в секції «Винахідництво, енергія та середовище». 

 Склад команди від гуртка «Біоніка та ІТ» було нагороджено 

дипломом ІІІ ступеня та грамотою «за злагоджену роботу в команді». 

У біологічному відділі Сумського міського ЦЕНТУМ працює центр 

довузівської підготовки та біологічна лабораторія. 

У гуртках вищого рівня «Поглиблене вивчення біології» та основного 

рівня «Загальна біологія з основами дослідництва» керівники гуртків 

впроваджують ІК-технології, що дозволяє результативно опрацьовувати 

значні обсяги навчального матеріалу. 

У літній період ефективними формами організації дослідницької роботи 

вихованців творчих учнівських об’єднань біологічного відділу стали: літня 

польова практика, екскурсії, експедиції. У звітному році було проведено 

експедиції з метою дослідження тваринного світу території ботанічного саду 

«Юннатівський».  

 У 2018 році за завданням Українського товариства охорони птахів 

вихованці та педагоги біологічного відділу закладу брали участь у пан-

европейському проекті «Весна прийшла». Учасники проекту самостійно 

спостерігали за термінами прильоту лелеки білого, ластівки сільської, 

серпокрильця чорного, бджолоїдки, зозулі. Систематизована інформація за 

результатами проведених спостережень надіслана до Українського товариства 

охорони птахів. 

Гурток «Юні медики» комунальний заклад позашкільної освіти « 

обласний еколого-натуралістичний центр Житомирської обласної ради»,  

керівник Шевчук С.І. Протягом навчального року робота гуртка мала 

валеологічне та профорієнтаційне спрямування. В рамках Міжнародного 

проекту «Молодь на роздоріжжі» було проведено ряд відкритих занять 

валеологічного спрямування: «Бережи своє здоров’я змолоду», «Негативний 

вплив алкоголю, нікотину та токсинів на організм підлітків», «Ранні статеві 

зв'язки – «за» та «проти».  

 



 

 

 

Екологічний профіль 

В  закладах загальної середньої та позашкільної освіти позакласна  

робота  здійснюється  через  різні  творчі учнівські  об’єднання екологічного 

спрямування. 

Профілі гуртків: юні екологи, природа рідного краю, юні дослідники 

довкілля, юні дослідники біорізноманіття, основи екологічної науково-

дослідницької діяльності, екологи-краєзнавці, екологічна біохімія, юні 

охоронці природи, основи екологічних знань, екологія для дошкільнят, 

екологія і комп’ютер, екологічний театр, екосвіт, яскраві барви здоров’я, 

фото-екологи, зелений патруль, екологічна відеотека, дослідник довкілля, 

екологічне право, екологічний лекторій. 

Найбільша кількість гуртків екологічного напрямку зафіксована у 

позашкільних навчальних закладах Вінницької, Закарпатської, Одеської, 

Полтавської, Сумської областей. 

З метою організації безперервної екологічної освіти у Вінницькій, 

Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Київській, Одеській, 

Полтавській, Сумській  діють гуртки, студії раннього розвитку дітей. Робота 

щодо раннього творчого розвитку дітей є інноваційним, актуальним і 

соціально зумовленим напрямом позашкільної освіти. Освітня діяльність з 

дошкільнятами забезпечує формування первинного досвіду комунікативно-

творчої взаємодії між дітьми. Формування цілісної особистості можливо 

лише  за умови  становлення гармонійних стосунків із навколишнім 

середовищем. 

Системну діяльність в цьому напрямі здійснює гурток 

«Природознавство для дошкільників», що працює в КПНЗ «Станція юних 

натуралістів»  Дніпровської міської ради, керівники  Темченко Л.І., Мельник 

А.Т., Долгова Л.А;  гурток «Природа рідного краю» на базі закладу дошкільної 

освіти № 1, м. Ужгород, керівник Павко М.М.; клуб раннього розвитку 

«Ластів’ята» на базі комунального закладу Київської обласної ради «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини», керівник Капля Т.В.; студія раннього 

творчого розвитку «Долоньки» на базі Татарбунарському районному будинку 

дитячої та юнацької творчості Одеської області; гурток «Рік перед школою в 

«Юннатах» на базі Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної 

освіти, керівник Гусак І.Є.; «Чарівний світ природи» на базах дошкільних 

навчальних закладів м. Полтави; школа раннього творчого розвитку дитини 

еколого-натуралістичного спрямування (Дитина і довкілля, розвивальні ігри, 

англійська мова для юних друзів природи, у ритмі природи, природа і фантазія, 

природа і музика) на базі комунального закладу Сумської обласної ради – 

обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; школи 

раннього розвитку дитини «Журавлик», «Знайка», «Барвінок» на базі 

Сумському міському ЦЕНТУМ. Керівники гуртків з вихованцями молодшого 

шкільного віку на заняттях прищеплюють навички бережливого ставлення до 

природи.   

З метою широкого залучення юннатівської молоді до роботи по 

збереженню біорізноманіття, біологічного і ландшафтного різноманіття, 



 

 

 

активізації природоохоронної роботи, вивчення методів оцінки стану 

довкілля, формування екологічного світогляду та засад природокористування 

в 2018 році учнівська молодь  різних  областей продовжували працювати на 

природоохоронних територіях. 

Добре налагоджена робота на природоохоронних територіях в 

Кіровоградській області.  
Вихованці гуртка «Юний еколог» Новоукраїнського ЦДЮТ «ЗОРІТ», 

керівник Кравченко А.Л., вихованці гуртка «Podolia infarion»  

Благовіщенського ЦДЮТ, керівник Головко С.В., вихованці екологічної 

дитячої громадської організації «Паросток» Петрокорбівського НВК 

Новгородківського району, керівник Баланенко А.Г.  створили  природно-

заповідні території місцевого значення. Вихованцями на даний час на 

природно-заповідних територіях проводиться науково-дослідницька та 

природоохоронна робота. 

Так, вихованці творчого об’єднання учнівської молоді «Podolia 

infarion», керівник  Головко С.В  провели дослідження ландшафтних 

територій  району. Наявність у дослідників  інформації про ландшафти 

долини рік Південний Буг, Синиця з притоками давали всі підстави вважати 

біорізноманіття Благовіщинського району досить різноманітним. 

За результатами проведених досліджень було підготовлено цілий ряд 

наукових обґрунтувань на створення нових природно-заповідних територій. 

На сьогоднішній час площа створених та проектованих ландшафтних 

заказників Благовіщенського району складає 2196,50 га, що становить 

3.1% від всієї площі району. 

На обласній сесії ІX скликання прийнято рішення про створення на 

території Кіровоградщини територій природно-заповідного фонду, важливих 

для охорони степів. Особливо варто відмітити створення на території  

Благовіщенського району ландшафтних заказників місцевого значення 

«Гренівський», площею 208,53 га та «Кам'яногірський», площею 293, 13 га., 

та «Комаро-Олександрівський», площею 228,83 га. 

Пріоритетним напрямом роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» і надалі 

залишається  підвищення рівня еколого-натуралістичної освіти та екологічної 

свідомості школярів області, які проживають поблизу або на територіях 

об’єктів природно-заповідного фонду Львівщини (заповідника, національних 

парків, регіональних ландшафтних парків, заказників).  

У звітному році 8 творчих учнівських об’єднань працювало на 

територіях природного заповідника «Розточчя», Яворівського НПП, НПП 

«Сколівські Бескиди» та «Північне Поділля», регіонального ландшафтного 

парку «Равське Розточчя».   

Належну увагу приділяли практичній природоохоронній роботі 

вихованці гуртків КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» «Людина і довкілля», «Юні 

охоронці природи», які працюють на базі Івано-Франківської ЗОCШ І-ІІІ 

ступенів ім. І. Франка Яворівського району та заповідника 



 

 

 

«Розточчя»  долучилися до практичної природоохоронної акції «Захистимо 

амфібій на автошляхах». Дана акція проводилася вперше в Україні в рамках 

проекту «Смертність амфібій на дорогах Львівщини (Західна Україна) за 

підтримки Фонду Раффорда. 

Вихованці гуртка «Юні фотонатуралісти» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, керівник Дужук 

С.А.  взяли участь у розробці проекту «Про затвердження Переліку 

регіонально рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 

видів  рослин на території Рівненської області та Положенні до нього».      

Вихованці гуртка основного навчального рівня «Юні екологи» 

Великописарівської районної станції юних натуралістів упродовж року 

досліджували угрупування рідкісних рослин, що підлягають особливій 

охороні на території області, занесених до Червоної книги України в урочищі 

«Чехів яр» Великописарівського району. Ділянка «Чехового яру» занесена до 

плану департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської ОДА 

щодо внесення її до складу природно-заповідного фонду Сумської області. 

Екологічним центром Рівненського міського палацу дітей та молоді 

розпочато проект «Жива спадщина» із обліку та опису життєвого стану 

вікових дубів на території заповідного лісового урочища «Павлівщина» 

(обліковано 53 дуби віком 250-400 років). 

Добре організована дослідницька та експериментальна робота у 

Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Полтавській, 

Рівненській, Житомирській, Дніпропетровській, Тернопільській, 

Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській. 

Слід відзначити роботу гуртка ОЕНЦУМ «Юні дослідники 

біорізноманіття» на базі Небилівської ЗОШ  І-ІІІ ст. Рожнятівської районної 

ради Івано-Франківської області, керівник гуртка Глушко О. Я. Проблемне 

питання, над яким працює гурток «Розвиток творчого потенціалу вихованців 

через дослідницьку роботу у гуртках», в основному, вирішується через 

залучення гуртківців до спостережень у природі, написання лабораторних та 

дослідницьких робіт. Гуртківці працювали над виконанням науково-

дослідних робіт: «Дослідження біотопу річки Лімниця та її приток у 

високогір’ї Західних Горган», «Зміни в популяції Сосни гірської (жерепу) в 

ландшафтному заказнику «Грофа». Результатом такої роботи є зайняте ІІІ 

місце в ХІІ Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних 

екологів.  

Гурток «Юні охоронці природи» Шишацької філії  Полтавського 

обласного еколого-натуралісичного центру учнівської молоді працює на  

базі Сагайдацького навчально-виховного комплексу. Особливий акцент у 

роботі гуртка поставлений на здобуття гуртківцями знань про характерні 

особливості та значення певних груп рослин і тварин, про екологічні 

проблеми в регіоні, про рідкісні та зникаючі види рослин і тварин, про 

представників флори і фауни, фізико-географічні особливості та стан 

ресурсів рідного краю. Крім того, вихованці гуртка творчо і активно показали 

себе під час проведення загальношкільних, районних, обласних та 



 

 

 

всеукраїнських екологічних конкурсів. У Всеукраїнському етапі конкурсу 

«Збережи ялинку» (Диплом ІІ ступеня) та у Всеукраїнському конкурсі 

«Парки – легені міст і сіл» (Диплом ІІ ступеня). 

 У Житомирській області опорними школами в організації еколого-

натуралістичної творчості у місті є: ЗЗСО №11, НВК №14, СЗЗСО №17, БМЛ 

№15, ЕЗЗОС  №8, ЗЗСО №7, ЗОШ №11, спільно проводили науково-

практичну конференцію «Ландшафт ХХI століття», фестивальний тиждень 

«Обдаровані діти». Учні даних шкіл є учасниками та призерами 

Всеукраїнських конкурсів: «Моя країна – Україна», «Новорічна композиція», 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проектів, 

Всеукраїнського конкурсу міжшкільних екологічних проектів  DeamECO. 

Значну увагу приділяли дослідницьким роботам вихованці гуртка «Юні 

охоронці природи», керівник Ярова-Боровик М.Я., Житомирської області. 

Найкращі результати отримали на Всеукраїнському етапі конкурсу «Галерея 

кімнатних рослин, «Дотик природи». 

Гурток «Екологи-краєзнавці» КЗ «Нікопольський міський еколого-

натуралістичний центр» Дніпропетровської області, керівник Канчук І. І. за 

звітний період було проведено 9 туристичних походів різної тривалості та 

категорії складності. Гуртківці під час багатоденного походу на  Арабатську  

косу взяли проби для  проведення аналізу води солоного озера  Сиваш.  

Гурток «Юний еколог» Юрковецької СЗШ І-ІІІ ст. Могилів-

Подільського району Вінницької області організовує свою роботу на основі 

дослідницько-пошукового центру «Екологічна варта», що створений у школі. 

В рамках роботи цього центру гуртківці під керівництвом вчителя біології 

Косовець О.І. працюють над реалізацією проекту «Екологічна культура-шлях 

до здорової нації». 

Зміст навчальної програми гуртка «Природа рідного краю»  СЗОШ І-ІІІ 

ступенів смт. Залізці Тернопільської області, керівник Мусяло М.Я. 

реалізувався за допомогою таких методів навчання: аудіальних, візуальних, 

методів евристичного навчання (евристичного спостереження, 

прогнозування, образного бачення), методу проектів та форм: вікторин, 

екскурсій, практичних робіт на навчально-дослідних земельних ділянках 

тощо. 

Вихованці гуртка працювали над такими проектами: «Значення 

тварин у природі краю та житті місцевого населення», «Як готуються до 

зими соціальні комахи місцевості», «Чи дбають риби про своє потомство», 

«Годівничка», «Я потребую охорони», 

Члени гуртка «Основи екологічних знань» КЗ «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» під час екскурсій вулицями міста, в сквери, 

парки Чернігова вивчили видовий склад синантропних птахів. Було виявлено 

і описано близько 30 видів птахів. Встановлено та картографовано основні 

місця підвищення та зниження чисельності птахів в м. Чернігів. 

На базі Рукшинської ЗОШ Чернівецької області створений еколого-

просвітницький центр «Лелеченька». Його структурними підрозділами є 

лабораторія, творча майстерня, зимовий сад, клумби тощо. Навчання у центрі 



 

 

 

здійснюється за такими напрямками: екологія і охорона природи, науково-

дослідницький, туристсько-краєзнавчий, валеологія і охорона здоров’я.  

Для підвищення  ефективності роботи творчих учнівських об’єднань 

екологічного профілю використовуються бази кращих гімназій, ліцеїв, вищих 

навчальних закладів, науково-дослідних установ. Досвід такої  співпраці 

поширений у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, 

Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській 

областях. 

Так, на базі Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання  працюють гуртки «Юний науковець» 
(екологічний напрямок), керівник Чвікова Л. В. Серед слухачів гуртка 

«Юний науковець» зацікавленість викликають дослідження міського 

середовища методами біоіндекації. Юннати із задоволенням ініціюють та 

беруть участь в пропагандистських акціях за збереження природного 

середовища рідного міста.  

Юні науковці під час літніх польових практик  проводять геоботанічні 

дослідження в природних біоценозах на предмет вивчення видового складу 

різних екосистем, природних запасів лікарських рослин, флористичні 

дослідження на заповідних територіях. 

За результатами проведених досліджень гуртківці презентують 

науково-дослідницькі роботи, займаючи призові місця. Колективна 

дослідницька робота «Структура популяції Rapana venosa на пляжах Одеси та 

села Санжейки» була  рекомендована для участі у міжнародній «Білоруській 

конференції». 

 Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та 

виховання, еколого-натуралістичний підрозділ активно співпрацював з 

такими вищими навчальними закладами:  

- з вченими біологічного факультету Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова в рамках проекту «Екологія Чорного моря» 

- з Одеським державним екологічним університетом школярі Одеси 

стали учасниками «EcoSchool 2018 - Child Friendly Planet».  

Представники університету стали членами журі обласного заходу - «Молодь 

досліджує світ»; 

- з Одеською національною Академією харчових технологій, Одеським 

державним аграрним університетом та  Одеським державним аграрним 

університетом в рамках Всеукраїнського форуму трудових учнівських 

об’єднань, обласного конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських 

проектів. 

Важливим напрямом у діяльності Екологічного центру Рівненського 

міського палацу дітей та молоді  є STEM-освіта, яка передбачає залучення 

вихованців до наукових досліджень. У цьому напрямку активно проводиться 

діяльність із комплексного дослідження компонентів навколишнього 

природного середовища Рівненської області.  

Вихованці та педагогічний колектив центру впродовж 2018 року взяли 

участь, організували та провели 69 заходів екологічного спрямування. 



 

 

 

Протягом року важливим напрямом роботи центру була проектна діяльність. 

Реалізовано проект «Освіта для змін: від малого відкриття до великої науки», 

«Управлінська компанія «РівнеПтахСервіс», «Інформаційний простір для 

збереження біорізноманіття міста», «Birdwatching для всіх!». 

Результатом роботи центру є участь  вихованців у  конкурсі-захисті 

МАН у секціях «екологія», «охорона довкілля» «раціональне 

природокористування», «зоологія»,  «ботаніка», «агрономія», «лісознавство» 

та предметної олімпіади з екології (7 призових місць).  

Протягом звітного року позашкільними закладами проводилась 

різноманітна просвітницька (проектна форма роботи, робота фітовіталень, 

участь у міжнародних програмах, всеукраїнських конкурсах, усні журнали), 

організаційно-масова (екскурсії, лекції, консультації, тижні здоров’я, 

конгреси, конференції, лекторії, конкурси, тренінги) робота з учнями, 

вихованцями, педагогами, громадськістю. 

 

Сільськогосподарський напрям 

За даними річних звітів, в областях працювали такі гуртки 

сільськогосподарського напрямку: юні рослинники, юні садівники, 

картоплярі, ботаніки-рослинники, овочівники, юні фермери та ін.   

На високому науковому рівні організована робота в гуртку «Юні 

садівники» СЗШ І-ІІІ ст. с. Кузминці Гайсинського району Вінницької 

області, керівник гуртка Кочерягіна Н.П. У своїй роботі керівник  

об’єднання використовує передові форми і методи досліджень, розвиває 

вміння працювати групою, колективно і самостійно. Це свідчить про 

практичне цілеспрямування дослідів, високий рівень їх проведення. Щорічно 

в саду поновлюється видовий склад плодових та  ягідних культур. Так, в 2018 

році було висаджено такі перспективні сорти яблунь: Голден-Спур, Лобо, 

Ред-фрі. Юні садівники школи є активними учасниками Всеукраїнської  

трудової акції «Плекаємо сад» та «Юні генетики-селекціонери». 

На базі Горінчівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Хустського району 

Закарпатської області організовано роботу гуртка (основного та старшого 

шкільного віку) «Юні фермери», керівник гуртка Курятник Л. М. Юні 

фермери вивчали біологічні особливості страусів, косуль, буйволів 

карпатської породи, доглядали, вели спостереження за тваринами, які 

утримуються в туристичному комплексі «Райський куточок» с. Горінчево. 

Юннати заготовляли корми – зелені віники для зимової підгодівлі тварин. 

На заняттях гуртка юні фермери проводили практичні роботи: 

«Визначення ваги молодняка», «Виготовлення колекції кормів», «Складання 

раціонів кормів для молодняка», що спонукало вихованців до написання 

науково-дослідницьких робіт, участі у всеукраїнських конкурсах та 

свідомого вибору майбутньої професії. 

Заслуговує на увагу робота гуртка початкового рівня “Юні садівники”, 

який працює на базі Унятицького НВК Львівської області, керівник 

Унятицька Г В. Теоретична частина занять поєднувалася із практичною та 

дослідницькою роботою юннатів у шкільному розсаднику ягідних та 



 

 

 

плодових культур «Добрий господар». Щорічно вихованці є учасниками 

районного семінару - практикуму «Садимо сад України», який традиційно 

проходить на базі даної школи. У звітному році в рамках семінару гуртківці 

висадили 10 плодових дерев у шкільному саду, взяли участь у шкільній 

виставці «Щедрість рідної землі». Вихованці гуртка – активні учасники 

трудових акцій.: «День юного натураліста» , «День довкілля», «Годівничка», 

« Птах року», «Дослідницький марафон». 

Цікаву та змістовну роботу проводять вихованці гуртків Івано-

Франківщини. 
Заслуговують на увагу робота гуртків ОЕНЦУМ «Юні бджолярі» на 

базі Перевозецької гімназії Войнилівської селищної ради об’єднаної 

територіальної громади Калуського району, керівник гуртка Вінтонович О. 

В., гурток «Юний бджоляр» Івано-Франківського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, керівник  Повшенюк Н.Д. та 

гурток «Юні бджолярі», Надвірнянського  районного еколого-

натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-Франківської області, 

керівник  Угорчук В.І.   

Так, для вихованців гуртка «Юні бджолярі» Надвірнянського 

РЕНЦДЮ,  заняття проводяться на пасіці, яка розташована на території 

Камінецької ЗОШ І-ІІ ступенів.  Вихованці гуртка виготовили 50 рамок, 

змайстрували вулик-вітряк, відремонтували та реставрували вулик-славяк, 

висадили 13 дерев-медоносів біля шкільної пасіки (10 акацій та 3 верби), 

виготовили 2 скриньки для вилову блукаючих роїв, вивчали поведінку бджіл 

у вулику з наближеними умовами до природніх, доглядали за бджолиними 

сім’ями, виготовили та розвісили 5 шпаківень, брали участь у 

природоохоронних заходах. Команда Надвірнянського РЕНЦДЮ із числа 

вихованців гуртка «Юні бджолярі» взяла участь у обласному турнірі «Юний 

пасічник», який проводився вперше.  

Юні бджолярі презентували свою діяльність за темою: «Я на пасіці», 

доповнену фото, відеоматеріалами, продуктами бджільництва тощо. Брали 

участь у локаціях турніру: Рослини-медоноси,  Продукти бджільництва та 

Пасічний інвентар. Серед закладів позашкільної освіти команда 

Надвірнянського РЕНЦДЮ стала переможцем обласного турніру «Юний 

пасічник».  

Вихованці «Юний бджоляр» Івано-Франківського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, керівник  Повшенюк Н.Д. 

провели пошуково-дослідну роботу на  наявність  та кількість місцевих 

бджолиних пасік, склали невеличку карту-схему, де позначили їх місце 

розташування на території села. Написали дослідницьку роботу на тему: 

«Бджолиний промисел в Карпатах»,  де провели маркетингове дослідження з 

доцільності відкриття пасіки у себе вдома. 

Вихованці гуртка «Декоративне птахівництво», керівник  І.Попадюк 

впродовж чотирнадцяти років вивчають видове різноманіття птахів заказника 

«Чолгинський» на території Західно-української орнітологічної станції 

«Avosetta». 



 

 

 

Найкращі досягнення мають вихованці гуртка «Юні рослинники» 

комунального закладу «Кіровоградський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді» на базі Глодоської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Новоукраїнського району, керівник 

Мохонько А.А; 

В основу гуртка покладено дослідницьку діяльність, яка сприяє знань і 

розумовому розвитку, привчає вихованців застосовувати набуті знання в 

житті. Під час роботи гуртка гуртківці залучались до Національної програми 

збереження грунтів 2015-2020 роки та до Загальнодержавної програми 

збереження біорізноманіття на 2004-2025 роки. 

На практичних заняттях були розглянуті та використанні в 

дослідницькій роботі такі теми: «Вимоги до відбору рослин на насіння», 

«Ознайомлення з різними типами ґрунтів», «Перерахунок одержаного 

врожаю з одиниці площі», «Визначення собівартості продукції». 

За результатами виконаних дослідницьких робіт вихованці гуртка 

оформлювали звітні матеріали для участі в Всеукраїнських науково-освітніх 

проектах, акціях, конкурсах. 

Серед вихованців гуртка є переможці Всеукраїнського конкурсу 

винахідницьких та раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 

напрямку (І, ІІ, ІІІ місця). 

Так, використовуються інтерактивні форми проведення в поєднанні з 

дослідницькою роботою у гуртку основного рівня «Юні рослинники» 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, керівник гуртка Пугачова І.Я. На практичних заняттях гуртківці 

виготовили таблиці «Строки сівби, норми висівання насіння та глибина 

загортання зернобобових, зернових, овочевих культур, коренеплодів», 

створили лепбук «Зернобобові культури. 

На базі Ямпільскої районної станції юних натуралістів Сумської 

області продовжує роботу навчально-виховне аграрне об’єднання «Юний 

господар». 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; 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 2018 році вихованці аграрного об’єднання «Аграрник» посіли І місце 

у ХІІ Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад, трудових 

аграрних об'єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

(номінація «Заклади позашкільної освіти»). 

 Одним з кращих гуртків основного рівня Шепетівського МЦЕНТУМ 

Хмельницької області є гурток «За гуманне ставлення до тварин», 

керівник гуртка Волошина О.В. Заняття проводяться переважно в 

нетрадиційній за формою проведення дискусії, дидактичні ігри, проекти, 

конференції тощо.  

Юннати активні учасники природоохоронних та просвітницьких заходів:  

«День зустрічі птахів», «Дайте тварині право» до Всесвітнього дня захисту 

тварин, виготовлення та розповсюдження листівок до Всесвітнього дня 

захисту лабораторних тварин.  

У 2018 році вихованці гуртка є переможцями Всеукраїнського конкурсу 

зоологів-тваринників (ІІІ місце), Всеукраїнської акції «Кролик» (ІІ місце), 

учасниками Всеукраїнської акції «День юного натураліста». 

 

Квітково-декоративний профіль. 

Творчі учнівські об’єднання квітково-декоративного напряму діють на 

базі обласних екологічних центрів, рай, міськСЮН, а також при закладах 

загальної середньої освіти та будинках дитячої юнацької творчості. 

У 2018 році в закладах освіти за аналізами річних звітів профільних 

творчих об’єднань з флористики, квітникарства та фітодизайну працювали 

такі профілі: квітникарі; квітникарі-аранжувальники; аранжування і 

флористика; флористика; фітодизайн; кімнатне квітникарство; квітникарство 

закритого ґрунту; квітникарство відкритого ґрунту; школа фітодизайну; 

студія флористики;  

Вихованці гуртків Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 

Кіровоградської, Одеської, Сумської, Тернопільської, Черкаської, 

Чернігівської областей є активними учасниками та неодноразовими 

переможцями у Всеукраїнському конкурсі з квітникарства та ландшафтного 

дизайну «Квітуча Україна», Всеукраїнській  новорічно-різдвяній виставці 

«Новорічна композиція», Всеукраїнському конкурсі з флористики та 

фітодизайну «100 Славних Років Позашкіллю», заочному етапі 

Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон», «Парад квітів біля 

школи» та Всеукраїнському конкурсі-огляді внутрішнього та зовнішнього 

озеленення «Галерея кімнатних рослин»  
Прикладом цікавої та змістовної роботи є дослідницька, практична 

природоохоронна та просвітницька діяльність гуртка «Квітникарство» ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 1 м. Калинівка, Вінницької області, керівник гуртка Кікоть Л.Г. У 

закладі проведено конкурс малюнків «Я – дизайнер». Вихованцями гуртка 

спільно з учнівським та педагогічним колективом школи створено проекти: 

«Сад дитячої мрії», «Галявина мудрих каменів», «Шануємо і пам’ятаємо», 

«Ірисова долина», «Клумба – 2018». 



 

 

 

На базі Барського центру позашкільної роботи Вінницької області 

створена «Майстерня фітодизайну», керівники гуртків Комендра І. В., 

Кифорук Н. І. Щороку гуртківці беруть участь в таких заходах: Свято квітів, 

виставки до календарних державних, регіональних свят, районному конкурсі 

«Природа і фантазія», районній акції «Збережемо зелену красуню» та ін. 

Поряд з цим, гуртківці займаються дослідницькою роботою за тематикою: 

«Світловий режим, як фактор впливу на прискорення вигонки гіацинтів та 

тюльпанів», «Підбір рослин для вертикального озеленення», «Вибір рослин 

та способів обробки рослинного матеріалу для певного методу засушування», 

«Вплив підживлення органічними речовинами на ріст та період цвітіння 

кімнатних рослин». 

На Ковельскій станції юних натуралістів Волинської області працює 

гурток «Ландшафтний дизайн», керівник гуртка Майсак Н С. Навчальний 

процес педагог організовує так, щоб юннати повсякчас знаходилися на 

позиції винахідника, який може і хоче застосувати набуті знання на практиці. 

Вихованці гуртка під час роботи над проектом «Дослідження видового 

складу рослин Червоної книги, що зустрічаються на території Ковельського 

району»,  виявили 2 червонокнижні рослини. Відомостей у літературних 

джерелах про зростання рослин на території району не було зафіксовано. 

Дану інформацію поширили під час ІV Всеукраїнського експедиційно-

польового збору команд юних ботаніків у м. Ужгород. Проект є 

постійнодіючим. 

Гурток «Регіональна флористика» працює на базі КПНЗ «Станція юних 

натуралістів Покровського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, керівник гуртка Комісар І.О. Одним з основним 

об’єктів дослідження гуртка була регіональна флора в їх натурально-

ботанічному, етноботанічному і промислово-ботанічному відношеннях на 

предмет їх біоекологічної сутності.  

Велике зацікавлення у вихованців викликає дослідницька робота. 

Дослідницька робота проводиться на рослинах як відкритого так і закритого 

ґрунту. Протягом року вихованці гуртка «Юні квітникарі» проводили 

досліди «Вплив пасинкування бутонів півонії на розмір квіток». 

«Вирощування папоротей поділом куща і спорами». 

Позитивні риси характеру, які формувалися завдяки участі в роботі 

гуртка, знайшли своє вираження в результатах конкурсів і олімпіад: міському 

конкурсі “Краєзнавчий форум” (І-ІІ місце), обласному конкурсі «На крилах 

єдності» (ІІІ місце),  обласного рівня “Колія” (ІІ місце), обласному етапі 

МАН (І-ІІ-ІІІ місце), всеукраїнського етапу МАН (ІІІ місце), міській олімпіаді 

з екології (ІІ місце), 

На базі Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський 

еколого-натуралістичний центр «Афаліна» працює гурток основного рівня 

«Юні квітникарі», керівник гуртка Кацан О.Ю. систематично та послідовно 

надає гуртківцям розширені знання про кімнатні рослини, основи композиції 

та ландшафтного дизайну. 



 

 

 

На заняттях гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» І рівня, 

керівник гуртка Колеснікова Н.А., який працює на базі комунального закладу 

«Кіровоградський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді» багато уваги приділяється вивчення гуртківцями різноманіття 

рослинного світу, зокрема квіткових рослин відкритого ґрунту та кімнатних 

рослин, виготовлення з них букетів та композицій.  

На практичних заняттях вихованці опановують прийоми збереження 

природного матеріалу, техніку створення флористичних об’єктів, навчаються 

застосовувати елементи фітодизайну для оформлення інтер’єрів, набувають 

умінь зовнішнього квітково-декоративного оформлення.  

Вихованці гуртка брали участь у Всеукраїнському конкурсі 

флористики та фітодизайну на тему: «Україна вишивана» в номінації 

«Квіткові килими» та зайняли ІІІ місце.  

Успішно продовжують роботу Сумська обласна школа флористики 

та фітодизайну. Склад учнів школи, як і в попередні роки, формувався за 

поданням станцій юннатів і місцевих органів управління освітою. Тричі на 

рік для них було організовано триденні сесії, проводилися індивідуальні 

консультації, практичні заняття тощо.  

Програмою роботи школи було передбачено проведення практичних 

занять, спрямованих на формування вмінь працювати з різноманітним 

рослинним матеріалом, складати композиції з урахуванням декоративно-

стильових ознак українських, європейських, японських та інших шкіл 

флористики, створювати індивідуальні композиції зі штучних і висушених 

квітів і декоративно-листяних рослин, правильно підбирати кольорові гами, 

закріплювати композиції у вазах і на декоративних підставках. Крім того, на 

заняттях діти ознайомилися з мистецтвом створення ландшафтних 

композицій, рокаріїв, альпінаріїв, клумб, рабаток. 

Слухачі школи флористики та фітодизайну – постійні учасники 

обласних і всеукраїнських виставок «Природа і фантазія», «Осінній букет», 

«Новорічна композиція». За результатами іспитів у 2017 – 2018 навчальному 

році 10 випускників школи склали іспит з теорії та практики мистецтва 

флористики та фітодизайну та отримали посвідчення про позашкільну освіту. 

На базі комунального закладу «ЗОШ І-Ш ст. с. Баворів» 

Великогаївської сільської ради Тернопільського району Тернопільської 

області працює  гурток «Флористика і фітодизайн інтер’єру. Під час занять 

вихованці навчаються збирати і зберігати природній матеріал для 

композицій, підбирати матеріал та інструменти для виконання роботи. Цікаво  

проведена віртуальна екскурсія на тему «Традиції святкування Нового року 

та Різдва у різних країнах світу», під час якої вихованці ознайомилися  з 

традиціями прикрашання ялинок, будинків, приготуванням страв в країнах 

Європи, США та Австралії. Гуртківці провели майстер-клас  по 

виготовленню Дідуха. Його робота була представлена на районній виставці-

конкурсі  «Замість ялинки - зимовий букет». 



 

 

 

Керівник гуртка створив блог (floristik15.@blogspot.com), де 

висвітлюються цікаві події в роботі гуртка,  сценарії виховних заходів, 

занять, фотосвітлини. 

На базі комунального закладу  «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» працює школа юного аранжувальника, де школярі, студенти, 

вчителі вивчають елементи фітодизайну. Школа юного аранжувальника має 

мобільний характер. Методисти і керівники гуртків ОБЛСЮН проводять 

заняття з організаторами натуралістичної роботи у закладах освіти області, 

студентами, учнівською молоддю, педагогами. Крім практичних навичок 

слухачі школи отримують і теоретичні знання. Ведеться роз’яснювальна 

робота щодо проведення операції із збереження зеленої красуні «Ялинка»; 

організовуються виставки-конкурси на ОБЛСЮН.  

Вихованці гуртків «Основи флористики і фітодизайну» та «Юні друзі 

природи» комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів», керівники гуртків Солодка Н. М., Велігорська С. В. 

презентували проект «Родинне дерево» стали переможцями заочного 

відбіркового етапу та посіли ІІ місця у Всеукраїнському конкурсі з 

квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча Україна», Всеукраїнській  

новорічно-різдвяній виставці «Новорічна композиція» та Всеукраїнському 

конкурсі з флористики та фітодизайну «100 Славних Років Позашкіллю». 

Вихованці клубу «Орхідея» комунального закладу «Черкаський 

обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної 

ради» вивчають  декоративні  рослини закритого ґрунту, кімнатні рослини, 

екзотичні рослини інтродуковані в Україні. 

 

Декоративно-ужитковий напрям. 

Гуртки декоративно-ужиткового мистецтва у Вінницькій області 

діють за 13 профілями. Гуртки декоративно прикладного напрямку створені у 

11 школах Погребищенського району Вінницької області. Учнівське 

об’єднання «Майстерня сувенірів» працює на базі Гопчицької ЗОШ від 

Погребищенського районного БХТТД. Особливо цікаві заняття з художньої 

обробки деревини проводить вчитель трудового навчання Очеретнянської 

ЗОШ Дзюба Я.Л. з дітьми молодшого шкільного віку, долучаючи їх до 

глибин декоративно-прикладного мистецтва в поєднанні з народознавством. 

У Оратівському районі Вінницької області працювали гуртки  

«Гончарства», гуртки  «Художня вишивка», «Різьба по дереву» на базі     

районного Будинку дитячої та юнацької творчості. Роботи,  виготовлені 

гуртківцями представлені на виставці дитячих робіт в районному 

краєзнавчому музеї. Вихованці з року в рік стають переможцями обласних 

конкурсів юних майстрів народних ремесел. 

Прикладом цікавої та змістовної роботи є діяльність  гуртка основного 

рівня  «Барви природи» Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді,   керівник гуртка Марченко 

О.В. Протягом навчального року вихованці гуртка ознайомилися з 

аплікацією як видом декоративно-ужиткового мистецтва; паперовим 
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конструюванням; історією виникнення та технологією виготовлення іграшки; 

декоративним розписом посуду; історією виникнення квілінгу, з історією 

ліплення, зокрема із технологією ліплення із солоного тіста. Вихованцями 

гуртка було виготовлено вироби практичного призначення «Підкова на 

щастя», «Фантастичні риби», композицію «Осінній натюрморт». 

Серед гуртків початкового рівня Шепетівського МЦЕНТУМ 

Хмельницької області слід відзначити гурток «Писанкарство», керівник 

гуртка Семенишина Г.В., робота якого спрямована на відродження 

стародавнього мистецтва українського народу, прищеплення гуртківцям 

любові до рідного краю і пошану до своєї історії. 

Під час навчальних занять діти знайомляться з історичними, 

традиційними аспектами і розвитком мистецтва розпису на писанках, 

засвоюють загальні знання з колористики і символіки великодньої писанки, 

вчаться розписувати різноманітні писанки, в тому числі з використанням 

природних барвників. Педагог проводить ефективну роботу щодо залучення 

до життя гуртка батьків вихованців, які стають активними учасниками 

родинних свят, творчих майстер-класів, надають посильну допомогу 

організації роботи гуртка. Результатом такої співпраці керівника гуртка з 

вихованцями та їх батьками стало створення на базі закладу етнографічного 

музею, експозиції якого присвячені писанкарству.  

У 2018 році вихованці гуртка «Писанкарство» стали переможцями 

Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір» (ІІ місце), Всеукраїнської 

еколого-пратріотичної гри «Паросток» (ІІІ місце), Всеукраїнського конкурсу 

новорічно-різдвяних композицій (ІІІ місце, подяка НЕНЦ), Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій 

рідний край» (ІІІ місце), обласного конкурсу «Природа України очима дітей 

Хмельниччини» (ІІ, ІІІ місце). 

 

X . Неформальна екологічна освіта та виховання 

10.1 Дитячі громадські екологічні та природоохоронні 
організації,    об’єднання. 

   Створення дитячих громадських екологічних та природоохоронних 

організацій є потребою сьогодення, запорукою ефективного функціонування 

учнівського самоврядування, адже їх діяльність грунтується на 

демократичних засадах, котрі сприяють формуванню в здобувачів освіти 

громадянських, організаторських та лідерських якостей. 

  Як і у попередні роки  НЕНЦ приділяв значну увагу підтримці 

дитячих громадських екологічних організацій, з метою впровадження в 

навчально-виховний процес в закладах загальної середньої та позашкільної 

освіти громадянського виховання.   Педагогічними  колективами   багато 

уваги  приділяється розвитку дитячого громадського екологічного руху, 

створенню і становленню дитячих громадських екологічних організацій. За 



 

 

 

останні роки дитячі громадські екологічні організації (ДГО) набули досвіду 

з пропаганди екологічних знань і значно  активізували свою роботу.  

У Вінницькій області створено і діє 36 дитячих громадських 

екологічних організацій : «Лотос» Турбівської ЗОШ І-ІІІ ст. Липовецького 

району, «Мальва» Сосонської СЗШ І-ІІІ ст. Вінницького району; екологічний 

клуб «Зелений світ» Вороновицької СЗШ І-ІІІ ст. № 1, екозагін «Небайдужі»  

Жмеринської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, екологічний клуб «Гармонія» Борівської 

СЗОШ І-ІІІ ст. Чернівецького району та інші.  

 Заслуговує на увагу краще екологічне об’єднання Вінницького 

району дитяча неприбуткова екологічна громадська організація «Мальва», 

створена в 2000 році в на базі Сосонської СЗШ І-ІІІ ст. Основними 

напрямками роботи організації є природоохоронна та еколого-просвітницька 

діяльність. Особливу увагу організація звертає на проблеми місцевої річки 

Десенка, що належить до басейну Південного Бугу. 

На базі Ківерцівського районного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Волинської області створена у листопаді 1995 

року дитяча громадська організація «Еколого-натуралістичний клуб». Клуб 

працює за такими основними напрямками: охоронці природи, екологи-

краєзнавці, дослідники природи. ДГО «Еколого-натуралістичний клуб» має 

чималий досвід виконання та реалізації проектів, програм зокрема: 

«Екологічні проблеми озера Молодіжне», «Екологічні проблеми річки 

Конопелька», «Проблема безпритульних тварин в м. Ківерці», «Проект 

озеленення екологічного центру», проект «Юні екологи ‒ творці 

майбутнього».  В червні 2018 року члени клубу представляли район та 

область на Всеукраїнському зльоті юних  парламентарів у НЕНЦ,  м. Київ. 

У 2018 році в системі загальної середньої та позашкільної освіти 

Дніпропетровської області працювало 4 дитячі громадські екологічні 

природоохоронні організації та об’єднання. Так, у Криничанському районі 

діє 2 дитячих громадських екологічних організацій. Одна з них – громадська 

молодіжна організація «Корінь екології». У квітні провели та ініціювали 

акцію з розповсюдження екоторбинок під гаслом «Почни з себе, зроби 

Кринички чистішими – купи екосумку», а у червні на дитячому фестивалі 

«SMILE FEST» – представляла свою екологічну продукцію. 

 Громадська організація  «Екологічна варта» -  Всеукраїнська дитяча 

спілка діє на базі Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 

центру, який є партнером Всеукраїнської екологічної Ліги. Юні вартові-

екологи брали активну  участь у різних природоохоронних акціях, зокрема: 

«За чисті береги», «Збережи первоцвіти», «Замість ялинки – букет», 

«Годівничка». Також проводили зимовий облік птахів і досліджували 

зимівлю лебедів в м.Ужгород. 

Дитячі громадські осередки Запорізької області об’єднані в обласну 

екологічну дружину «Земля», діяльність якої координує та здійснює 

методичне забезпечення екологічний відділ Обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 



 

 

 

 Багато корисних справ на рахунку міської екодружини «Метида»     

м.Мелітополь, районної екодружини «Таврія» Мелітопольський район, 

екодружини «Ластівка» Веселівської загальноосвітньої школи № 2 

Веселівського району, екодружини «Калина» Юрківської загальноосвітньої 

школи Оріхівського району, а також первинні осередки гімназії №1, 

загальноосвітньої школи №3, №10, №7 м. Бердянськ, Енергодар. 

Активно діє клуб «Веселка» Просторівської ЗОШ Чернігівського 

району, клуб «Білі ворони» м. Дніпрорудне Василівського району, клуб 

«Краб» ЗОШ №1 м. Приморськ Запорізької області. 

Вихованці СЮН м. Васильків Київської області є учасниками 

громадської організації  - дитячої спілки «Екологічна варта», яка опікується 

проблемами довкілля. Вартові проводять акції, пропагандистську роботу, 

створюють проекти, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації рідного 

краю. 

В Кіровоградській області на даний час діє 4 громадських дитячих 

екологічних організацій: Новгородківська районна громадська дитяча 

організація «Екологічний дитячо-юнацький центр «Паросток», громадська   

дитяча   екологічна  організація «Флора», громадська дитяча екологічна 

організація «Біосвіт» НВК школи-ліцея № 25 м. Кропивницький, 

Новоукраїнська міска дитяча громадська організація «Екологічні детективи» 

(Екодек). 

Найкращі результати своєї роботи має Новгородківська районна 

громадська дитяча організація «Екологічний дитячо-юнацький центр 

«Паросток» - керівник Баланенко А.Г. Вихованці ДГО «Паросток»  створили 

ландшафтні заказники місцевого значення «Лебедина балка», «Балка 

«Глибока», «Левади» (рішення Кіровоградської обласної ради від 19.12.2009 

року № 600). Для проведення екопросвітницької роботи розробили 

екскурсійні маршрути та науково-пізнавальні стежки. 

Юні природоохоронці області протягом 2018 року активно брали  

участь у благоустрої природно-заповідних територій: ліквідовували стихійні 

сміттєзвалища та запобігали їх утворенню; прокладали та облаштовували 

еколого-туристичні стежки  й місця відпочинку; розчищали русла річок та 

прибережні смуги. 

У Луганській області створено ГО «ЕКОФОРМАТ». З метою 

неформальної екологічної освіти  Сєвєродонецьким міським центром  

передбачаються та проводяться ряд екологічних заходів. 

Цікаві екологічні заходи проводить товариство «Лелеки» при 

Лозинському НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ», об’єднання «Екологічна 

варта» при Дубровицькій ЗОШ І-ІІ ступенів Яворівського району та  

екологічний клуб «Еко-Лайф» Радехівській спеціалізованій середній школі 

Львівської області. 

На рахунку  активістів дитячого громадського  екологічного руху: 

озеленення населених пунктів, участь у всеукраїнських та обласних 

конкурсах, акціях, проводять численні екологічні рейди на захист первоцвітів 

та рідкісних рослин. 



 

 

 

Серед гуртківців Одеського Центру дитячої та юнацької 

творчості «Промінь» створено об’єднання природоохоронного спрямування 

- «Юні захисники тварин». Одним з напрямків роботи об’єднання є 

благодійний збір підстилок та кормів для притулку безпритульних тварин 

«Ковчег». 

У Полтавській області функціонує 31 дитяче громадське 

об’єднання, в яких навчається 1832 вихованці та 15 громадських екологічних 

приймалень. Однією з найактивніших є Диканська районна екологічна дитяча 

громадська організація «Зелене серце», керівник Черкаська І. С. Заснована 

організація у 2008 році. Проекти, над якими працюють члени організації: 

«Покажи дуб онукам». «Врятуємо Ворсклу від сміття»,«Енергозбереження 

задля майбутнього», «Енергія молодих на користь громади». 

На Рівненщині активно працює обласна організація Всеукраїнської 

дитячої спілки «Екологічна варта». Сьогодні спілка налічує 8 районних,             

7 міських та 3 селищних осередків. Плідно працюють 64 первині осередки в 

закладах загальної середньої та позашкільної освіти. Проведено ряд 

інформаційно – просвітницьких заходів, в яких були задіяні 1195 учнів. 

У 2018 році в закладах загальної середньої та позашкільної освіти 

Сумської області було організовано роботу екологічних клубів «Ромашка» 

(комунальний позашкільний навчальний заклад Білопільської районної ради 

«ЦДЮТ»), «Захисники зеленої скарбниці» (Сумський міський ЦЕНТУМ), 

«Дивосвіт» (Сумський ОЦПО та РТМ), «Природа і людина» 

(Великописарівська районна СЮН); екологічних лялькових театрів «Екос» 

(Шосткинська міська СЮН) та «Екола» (Ямпільська районна СЮН); 

заочного екологічного університету «Природа», шкільних екологічних 

центрів (Ямпільська районна СЮН); дитячо-юнацької спілки «Вартові 

безпечного довкілля» (Сумський ОЦПО та РТМ). Активно впроваджувалися 

проекти Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної 

Європи (РЕЦ): оновлена версія мультимедійного освітнього посібника 

«Зелений пакет», мультимедійний посібник «Крок за кроком».  

На громадських засадах в Тернопільському, Гусятинському, 

Зборівському, Бережанському, Теребовлянському, Кременецькому та 

Шумському районах Тернопільської області діють осередки Всеукраїнської 

дитячої спілки «Екологічна варта». Діяльність базується на принципах 

добровільності та творчої активності. 

Бережанський районний осередок Тернопільської області здійснює 

практичні заходи у рамках акції «Струмочок, річечка, ріка» – охороняє та 

досліджує малі річки, проводить еколого-краєзнавчі експедиції для оцінки 

екологічного стану басейну річки Нараївки. Акція «Посади своє дерево» 

відбувається на березі річки Золотої Липи та на горі Лисоня, а до Дня 

Незалежності України проводиться екологічна експедиція долинами річок 

Іква та Горинь. 

При Херсонському Центрі дитячої та юнацької творчості більше 

15 років працює Херсонська міська дитяча громадська екологічна організація 

«Ластівка». ДГО «Ластівка» співпрацюють з громадськими організаціями 



 

 

 

Міжнародного та регіонального рівня: ВЕГО «МАМА-86», Хортицький 

Форум, Українська Річкова Мережа (101 організація), надає можливість 

участі школярів в екологічних проектах, обмінюватись методичною 

літературою, досвідом екологічної та педагогічної роботи.  

За даними Всеукраїнської Екологічної Ліги у Новотроїцькому районі 

Херсонської області створено дитяче екологічне об'єднання «Екологічна 

варта», в якому 45 школярів проводять роботу по вивченню екологічних та 

біологічних об'єктів, що є історичною спадщиною району, села, пропагують 

вивчення та охорону первоцвітів району, птахів Червоної Книги та 

зникаючих видів. 

Прикладом активної природоохоронної і просвітницької роботи є 

молодіжна громадська організація «Екологічна варта», що діє при ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 12 м. Хмельницького,  молодіжна інтелектуальна дитяча екологічна 

спілка при Нетішинській ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Хмельницької області. До складу 

міського Кам’янець-Подільського осередку Всеукраїнської дитячої спілки 

«Екологічна варта» входять 18 шкільних загонів, члени якої беруть активну 

участь у Всеукраїнських акціях: «Допоможемо зимуючим птахам», «Посади 

своє дерево», «Дерева миру»; організовують екологічні десант «Зробимо 

Україну чистою разом!»; створюють екологічні проекти, присвячені 

проблемам побутового забруднення, у рамках якого проводять  моніторинг 

несанкціонованих сміттєзвалищ. 

    В екологічному клубі «Берізка» комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» займаються вихованці 

гуртків та здобувачі освіти міста. Члени клубу взяли участь в екологічному 

фестивалі «Життя в стилі ЕКО», що проходив на території регіонального 

ландшафтного парку «Ялівщина», ЕКО акції «Привіт сусід» за ініціативи 

громадської організації ЕКО МІСТО, під час якої прибирали паркову зону, 

висаджували саджанці дерев та кущів. 

Чернівецьке обласне дитяче екологічне товариство (ЧОДЕТ) 

«Паросток» створене при ЧОЦЕНТУМ у 1995 році. Ініціаторами створення 

громадської дитячої організації стали педагоги Центру та науковці 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У 2018 

року КЗ ЧОЦЕНТУМ з організацією Всеукраїнської дитячої спілки 

«Екологічна варта» та ЧОДЕТ «Паросток» були проведені такі заходи: 

екологічний конкурс «Про що розповів осінній листок» та участь у 

всеукраїнському етапі Всеукраїнського конкурсу «Мій голос я віддаю на 

захист природи» (під егідою ВЕЛ); 

 

10.2 Дитячий екологічний парламент. 
 
Дитячий екологічний парламент (далі ДЕП)  – одна  із форм  дитячого 

самоврядування, яка дає змогу кожній дитині відчути себе господарем  свого 

навчального закладу,  відповідально ставитись до  своїх доручень, сумлінно 

виконувати поставлені завдання, спілкуватись, чітко висловлювати свою 

думку. 



 

 

 

Основною метою діяльності ДЕП є соціально-громадянське виховання 

підростаючого покоління, формування у нього національної свідомості, 

інтересу до поглибленого вивчення природи, науково-дослідної та 

експериментальної роботи.  

В закладах загальної середньої та позашкільної освіти Вінницької 

області  створено екологічний парламент на базі Глибочицької СЗШ І-ІІІ ст. 

Тростянецького району, структура якого складається з міністерств: водних 

ресурсів,  рослинного і тваринного світу, охорони атмосферного повітря. 

ДЕП співпрацює з державними органами села, громадськими 

об’єднаннями, трудовими колективами. 

У Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі 

активно працює обласний осередок Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий 

екологічний парламент». Активісти працюють на базі Волинського 

обласного еколого-натуралістичного центру, Ківерцівського районного, 

Луцького міського еколого-натуралістичних центрів, Ковельської міської 

станції юних натуралістів, еколого-натуралістичних відділів комплексних 

позашкільних навчальних закладів. Свою діяльність вони здійснюють через 

роботу кількох департаментів:  

 - науки та волонтерства (створений для розвитку пізнавальних 

інтересів, формування у вихованців навичок доброти, турботи);  

 - зв’язків із громадськістю (спрямований на вивчення думки 

педагогів, батьків, дітей про діяльність ДЕПу);  

 - здорового способу життя, гри та дозвілля (спрямований на 

формування у вихованців відповідального ставлення до власного здоров’я). 

У травні 2018 року на базі Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру відбувся ІІ зліт обласного осередку 

Всеукраїнської дитячої  спілки  «Дитячий  екологічний  парламент».  У  

заході  взяли  участь 35 юних натуралістів із 11 міст, районів і 

територіальних громад області, які презентували пророблену 

природоохоронну дослідницьку та просвітницьку роботу, обговорювали 

екологічні проблеми краю та шляхи їх вирішення.  

У комунальному закладі освіти «Дніпропетровський обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» продовжує 

діяти дитячо-юнацький парламент. При парламенті створені і працюють 6 

парламентських комісій, які  опікуються питаннями освіти, охорони 

здоров’я, культури та відпочинку, охорони порядку, внутрішніх справ, 

милосердя. 

ДЕП організовані і діють у Марганецькому ЕНЦ та КПНЗ «ЦЕНТУМ» 

Дніпровського району. 

У 2018 на базі КПНЗ «ЦЕНТУМ» працює регіональний осередок 

Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий екологічний парламент». 

В рамках просвітницької роботи з питань захисту та збереження 

довкілля для учнів КЗ «Обухівський НВК № 2» та КЗ «Горянівський НВК» 

був показаний відеофільм з природоохоронної тематики «Під гаєм в’ється 

річечка». Протягом року деякі члени ДЕП стали авторами та співавторами 



 

 

 

наукових проектів та експериментально-дослідницьких робіт за темами: 

«Адвентивна флора села Горянівське», «Пірогенні сукцесії на арені Дніпра та 

аналіз рослинного покриву згарищ у природному заповіднику «Дніпровсько-

Орільський» та ін. 

 На базі Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді в  рамках ДЕП – відбувся круглий стіл з обміну 

досвіду роботи регіональних осередків ДЕП та юнсекцій товариства охорони 

природи «Еколого-просвітницька та природоохоронна робота в рамках 

діяльності дитячого парламентаризму». 

В Новомиколаївському районі Запорізької області в закладах 

загальної середньої та позашкільної освіти працюють первинні еколого-

козацькі осередки: коші, які займаються вивченням особливостей гартування 

фізичного тіла козаками та гармонійного існування в природному 

середовищі. 

На базі Надвірнянський РЕНЦ Івано-Франківської області  створено 

ДЕП, який об’єднав зусилля учнівських колективів шкіл району, державних 

та громадських організацій з виконання місцевих екологічних програм; 

здійснення інформаційної підтримки та координацію практичної 

природоохоронної та іншої роботи (дослідницької, біологічної, 

сільськогосподарської, туристично-краєзнавчої тощо) в школах району. 

Парламент має Положення, Статут, свою символіку: прапор, герб, емблему 

та гімн. Одне  із засідань парламенту було присвячене проблемам:  

- забруднення річок, зокрема р. Прут, яка протікає через населені 

пункти району і забруднюється на території Яремчанської міської ради; 

- утворення стихійних сміттєзвалищ на берегах річок, струмків, 

потічків, лісових масивах, поблизу населених пунктів , придорожніх смугах; 

- розміщення контейнерів для сортування сміття в м. Надвірна та 

великих населених пунктах району; 

-   спалювання листя восени на вулицях та парках в м. Надвірна, яке 

приносить шкоду  навколишньому природному середовищі та перешкоджає  

відкриттю туристичних центрів в с. Бистриця. 

В Кіровоградській області на базі центру дитячої та юнацької 

творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської об’єднаної територіальної громади 

працює дитячий екологічний парламент (координатор Білокоз Л.В.), а на  базі 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» створено осередок ДЕП, які 

відповідають Положенню про Всеукраїнську дитячу спілку «Дитячий 

екологічний парламент». 

    ДЕП дітей та молоді Новоукраїнської об’єднаної територіальної 

громади є найкращим в області і має вагомі результати. ДЕП підтримує прямі 

контакти з всеукраїнськими та міжнародними організаціями та реалізує 

міжнародні та всеукраїнські проекти. З  2011 по 2018 роки  парламент тісно 

співпрацює з Американським  Корпусом Миру в Україні (представник 

Корпусу Миру Елісон Міллер). 



 

 

 

ДЕП спільно з Американським Корпусом Миру в Україні реалізував 

ряд  проектів: «Наметове містечко», «Дитяче видавництво», «Вільний 

удар»та «SKATE-парк».  

За підтримки міської ради молодь Новоукраїнської громади мала 

змогу взяти участь у Всеукраїнських дебатних форумах. Розвиток дебатного 

руху Новоукраїнської громади – це ініціатива самої молоді - депутатів 

Парламенту дітей та молоді. В закладі ЦДЮТ «ЗОРІТ» було проведено 

турнір Першої Школи дебатів при підтримці і фінансуванні Програми 

DOBRE, громадської організації «Територія успіху», Новоукраїнської міської 

ради та відділу освіти.                                       

На належному рівні працюють дитячі екологічні парламенти на базі 

закладів загальної середньої освіти Яворівського, Бродівського та 

Сокальського районів Львівської області. Заслуговують на увагу осередки 

ДЕП при Старичівській СЗШ, Домажирівській СЗШ, Новояворівському ліцеї 

Яворівського району та Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Сокальського районів, СЗШ № 3 і 4 м. Броди. Юні природолюби 

досліджують довкілля і проводять практичну природоохоронну та 

просвітницьку роботу щодо покращення стану природного середовища. 

 Комунальним закладом Львівської обласної ради «Львівський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»  
спільно з навчально-методичним науково-інформаційним центром (м.Київ), 

навчально-методичним центром освіти (м.Львів), при підтримці Iowa 

Resourse for International Servise співкоординує соціальний молодіжний 

проект «Голосую за відповідальне лідерство».  У ІІ етапі соціального 

молодіжного проекту «Голосую за відповідальне лідерство» взяли участь 28 

школярів – представників учнівського самоврядування. Участь молодого 

покоління в учнівському самоврядуванні сприяє гармонійному розвитку 

особистості, формуванню навичок майбутнього організатора, керівника і є 

важливим шляхом й умовою залучення учнівської молоді до радикальних 

перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. 

Члени БІНОМу Миколаївської області представляють інтереси учнівської 

громадськості і здійснюють зв'язок з педагогічною та батьківською громадськістю, 

беруть участь у плануванні організації позашкільного життя. 

Для цікавого і небайдужого життя учнівського самоврядування створено 

творчі відділи «Інформація», «Ерудити», «Дозвілля», «Екологи», «Працелюб», 

«Справедливість». Відділи визначають конкретні завдання, структуру 

самоврядування, план дій та сферу діяльності.  

В Одеській області продовжують розвиватися обласні ланки ДЕП. У 

2018 році засідання екологічного парламенту відбулося у Суворовському, 

Малиновському, Київському та Приморському районах м. Одеси, в м. 

Білгород-Дністровському, Біляївському, Болградському, Ренійському, 

Ізмаїльському, Лиманському, Овідіопольському, Татарбунарському та 

Тарутинському районах області. 



 

 

 

На базі еколого-натуралістичного відділу комунального закладу 

«Білгород-Дністровський міський будинок дитячої творчості» працюють 

2 гуртки дитячого екопарламенту:  

- об’єднання «Екопарламент «Екос», керівник Романенко О. А. 

Вихованці працюють вже п’ятий рік на базі еколого-натуралістичного 

відділу. 

- об’єднання «Екопарламент», керівник Мєліхова М. О.   Гурток 

працює 3 роки на базі ЗОШ № 4. 

Роботу ДЕП Ізмаїльського району представляє команда «Eco prime» 

(Шкільного Об’єднання «Истоки») Утконосівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Ізмаїльського району. 

Свою діяльність «Eco prime» здійснює за такими напрямами: 

організація і проведення екологічних акцій, пропаганда 

екологічних знань, співпраця з державними і громадськими 

екологічними організаціями, наукова-дослідницька робота  

В Березівському районному центрі дитячої та юнацької  

творчості Одеської області  діє  школа дитячого самоврядування 

«Лідер», робота якої здійснюється в секціях «Лідер», 

«Народознавча», «Екологічна», «Дозвілля». 
Обласна зустріч представників ДЕП відбулася 8 листопада 2018 року 

на базі відкритого простору «ЦеХаб». Організатор - Одеський обласний 

гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання. 

У Кременчуцькому еколого-натуралістичному центрі учнівської 

молоді Полтавської області створено систему учнівського самоврядування, 

яка складається з Міського учнівського екологічного штабу «Зелена 

планета», Наукового товариства учнів «Перспектива» і Центру дитячої 

дипломатії.  

З метою залучення широкого загалу учнів до управління шкільними 

питаннями, отримання підлітками практичного досвіду, з яким вони зможуть 

краще адаптуватися в дорослому житті у Розсошенській гімназії 

Полтавського району було створено Учнівську республіку. В республіці діє 

6 міністерств: міністерство освіти, міністерство милосердя, міністерство 

охорони здоров’я та спорту, міністерство екології та господарства.  

ДЕП Рівненщини особливу увагу приділяють виховання духовної 

культури, патріотизму, єдності, найвищих загальнолюдських цінностей – 

милосердя, любові до ближнього, взаєморозуміння, поваги, розвиток творчих 

здібностей учнівської молоді, вміння працювати в команді. У комунальному 

закладі «Станція юних натуралістів»  Рівненської обласної ради пройшла 

зустріч у творчій майстерні «Гітара і ми», присвячена Міжнародному дню 

благодійності «Щедрий вівторок».  

У Сумській області  продовжують  працювати ДЕП на базі 

Сумського міського ЦЕНТУМ та Шосткинській міській СЮН. Учнівське 

самоврядування Сумського міського ЦЕНТУМ сформовано за двома 

рівнями: актив гуртка, рада лідерів закладу. Рада лідерів організовує роботу 



 

 

 

за напрямами «Інформація та реклама», «Дозвілля», «Здоров’я», 

«Відродження», «Екологія». Також у комунальному закладі «Роменський 

центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана 

Кавалерідзе» Роменської міської ради діє Дитяча дорадча рада, у складі якої 

працюють комісії з питань освіти і науки, прав дитини, преси, інформації та 

зв’язків з громадськістю, екології, культури і дозвілля, здорового способу 

життя, соціально-економічного розвитку міста. 

В Тернопільському центрі еколого-натуралістичної творчості 

працює учнівське самоврядування «ЕКОЛАЙН». Лідери центру творчого 

розвитку учнівського самоврядування працюють за такими напрямками: 

природоохоронної роботи, навчально-творчий, дозвілля, здоров’я, 

народознавчий, інформаційний та волонтерський. 

З 2013 навчального року на базі комунального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості» Херсонської обласної ради створено 

дитячий екологічний парламент. Діяльність ДЕП здійснюється на 

добровільних засадах та має свою структуру. 

Дитячий екологічний парламент в  Шепетівському МЦЕНТУМ 

Хмельницької області діє з 2015 року. В ДЕП сформовано 4 центри: центр 

сприяння здоров’ю, центр етичного виховання, центр цікавих і корисних,  

прес-центр. Його діяльність спрямована на організацію роботи з гуртківцями,  

залучивши їх до природоохоронної та природозберігаючої діяльності. Велика 

увага приділяється заходам, що сприяють захисту довкілля, проводиться 

просвітницька робота серед гуртківців та заходи з впорядкування територій.  

У комунальному закладі «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» значна увага приділяється дитячому самоврядуванню. У 

закладі освіти працює Рада юннатів, котра в своїй роботі керується 

принципами гуманізму, відкритості, добровільності, творчої ініціативи та 

активності. Основні напрями діяльності Ради охоплюють: участь в 

організації та проведенні масових еколого-натуралістичних заходів, 

природоохоронних акцій та операцій, спрямованих  на захист довкілля, 

організації екологічних місячників, тижнів, толок.  

 З 25-28 червня 2018 року вище  зазначені ДЕП стали учасниками  

Всеукраїнського збору лідерів Всеукраїнської дитячої спілки «Дитячий 

екологічний парламент» та юннатівських секцій товариства охорони природи 

на базі Всеукраїнського профільного табору «Юннат» у м. Києві. 
 

10.3. Юнацькі секції Товариства охорони природи. 
 
Юнацькі секції Товариства охорони природи, які діють в Україні 

зробили безліч добрих справ для збереження навколишнього середовища. 

Юннати виступали пропагандистами природоохоронних знань серед своїх 

товаришів, місцевого населення, брали участь в природоохоронних акціях та 

операціях – озеленювали території, доглядали парки, лісопарки, вели 

спостереження за станом популяції рідкісних видів, інвентаризували місцеву 

флору і фауну.  



 

 

 

У звітних матеріалах, що надійшли до НЕНЦ у своїй діяльності ЕНЦ 

спираються на тісний зв’язок з організаціями екологічного напрямку, що 

дозволяє збагачувати навчально-виховний процес, поширювати нові форми 

роботи, втілювати в життя прогресивні педагогічні технології.           

Довготривалі ділові стосунки пов’язують обласні центри з обласними 

відділеннями та обласними Радами Українського товариства охорони 

природи, 

Така співпраця налагоджена у Вінницькій, Дніпропетровській,    

Вінницька облСЮН, райСЮН, школи області співпрацюють з 

обласною організацією товариства охорони природи. 

У Вінницькій області працює 23 юнацьких секцій. Шкільна юнацька 

секція є громадською організацією учнівського самоврядування, яка є 

частиною районної секції. Кращим прикладом роботи є первинні організації 

товариства охорони природи створені в школах Тульчинського району, які 

складають 31 первинних організацій УТОП. Кращими первинними 

організаціями району є первинні організації: Тульчинської ЗШ № 1 (голова – 

Поплавський О.В.); Кирнасівської ЗШ І-Ш ст. (голова – Дякова Н.А.); 

Михайлівської ЗШ І-ІІ ст. (голова – Буженко Л.Ф.); Копіївської ЗШ І-П ст. 

(голова – Голоднюк Л.В.). У шкільних юнацьких секціях створено загони 

зелених і блакитних патрулів. Школярі беруть участь у обласних конкурсах 

«Без верби і калини нема України», «Горіх грецький їжа богатирів», 

«Первоцвіт», «Опале листя», «Лебедине озеро», «Країна веселкова», 

«Прикрасимо дім, в якому ми живемо», «Лебедине озеро». 

 Про роботу шкіл області з даного питання голова юнацької секції  

розповідає на сторінках інформаційного екологічного вісника президії 

обласної ради УТОП «Природа і люди». 

  Протягом багатьох років при Дніпропетровській обласній 

організації Українського товариства охорони природи працює юнацька 

секція, яку очолює директор КЗО «ОЕНЦДУМ», Педан Ю.Ф. 

До складу юнацької секції входять представники та викладачі 

навчальних і позашкільних закладів, вчені, підприємці та громадські 

активісти, які небайдужі до екологічного виховання молоді. 

Юнацька секція тісно співпрацює з вищими навчальними закладами: 

Дніпровським національним університетом ім. Олеся Гончара, Дніпровським 

державним аграрно-економічним університетом, Українським державним 

хіміко-технологічним університетом. 

Також секція співпрацює з ботанічним садом ДНУ, Криворізьким 

ботанічним садом НАН України, природним заповідником “Дніпровсько-

Орільський”. 

Основні заходи, які проводилися при участі юнацької секції за 2018 

рік: 

- круглі столи, присвячені «Всесвітньому дню води», «Всесвітньому 

дню Землі», «Дню довкілля» та «Нерест 2018»; 

- всеукраїнські та обласні акції «День довкілля», «Громадський рух за 

охорону природи України», «День захисту Чорного моря», «Марш парків», 



 

 

 

«Чиста Україна – Чиста Земля», «Першоцвіти Дніпропетровщини», «Птах 

долі», «Дах для птаха», «Дзвони Чорнобиля» та «Живи, Земле»; 

- Всеукраїнські та обласні конкурси «На краще шкільне лісництво», 

«Бережімо наші сон-трави», «До чистих джерел», екологічних агітбригад,  

«Юні знавці природи»; 

- висвітлення екологічних проблем області в засобах масової 

інформації тощо. 

На базі Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 

центру  діє юнацька секція ТОП, яка брала активну участь у 

природоохоронній акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», допомагали 

облаштовувати на території ЗОЕНЦ рокарій та висаджували дерева під час 

Дня відкритих дверей. Члени юнсекції беруть активну участь у 

пропагандистських природоохоронних виступах лялькового театру    

«Екознайки». 

В Івано-Франківській області  працюють 15 загонів «голубих 

патрулів», до роботи яких залучено 218 дітей. Вони займаються: боротьбою з 

ерозією грунтів та засміченням берегів, очищенням озер і річок, укріпленням 

берегів лісонасадженнями, обрізуванням дерев берегових зон, 

впорядкуванням берегових зон. 

Також функціонує 25 загонів «зелених патрулів», де залучено 375 

дітей. Їхня робота полягає в охороні пам’яток природи, догляді за санітарним 

станом лісів, парків, скверів, вулиць, насадженні кущів і дерев, озелененні 

сіл, охороні та виявленні рідкісних рослин. 

У Львівській області працює 93 юнацьких секції Українського 

товариства охорони природи, які об’єднують понад 1300 школярів. Ними 

організована робота «зелених» і «голубих» патрулів, загонів по боротьбі з 

ерозією грунтів, тощо. 

В закладах  Одеської області створені і постійно працюють юнацькі 

секції охорони природи. Основним напрямом роботи яких є 

пропагандистська робота серед учнівської молоді, батьків та всіх мешканців 

дбайливого ставлення до навколишнього середовища, напрацювання навичок 

етичної поведінки в природі, організація та проведення акцій щодо 

моніторингу стану довкілля. Найбільш активними можна виділити наступні 

секції. 

В закладах загальної середньої освіти Овідіопольського району 

Одеської області працюють такі секції: «Захисники природи», «Юні друзі 

природи». На базі Петродолинській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. 

створений клуб любителів природи «Паросток» (керівник Недєльчева Л.І.), 

Йосипівській ЗОШ І-ІІІ ст. – клуб любителів природи «Паросток 

майбутнього» (керівник Бойко О.Г). 

В Полтавській  області працює 36 юнацьких секцій. Однією з 

найрезультативніших є секція Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (42 вихованці), що діє під егідою 

Полтавської обласної організації Українського товариства охорони природи 

(голова Смоляр Н. О.)  



 

 

 

Протягом 2018 року вихованцями ПОЕНЦУМ у співпраці з обласною 

організацією УТОП проведена наступна робота: 

– на території ПОЕНЦУМ продовжено роботу щодо втілення проекту 

ділянки ландшафтного дизайну ; 

– до Дня Довкілля в навчальному закладі проведено: «зелені уроки», 

фотовиставку «За чисте довкілля», «Мальовнича Полтавщина», організовано 

виставку поробок з вторсировини; 

– юннати взяли участь у Всеукраїнській акції «За чисте довкілля, у Дні 

благоустрою, у трудовій акції «Юннатівський зеленбуд», обласному конкурсі 

екологічних плакатів «Природа і люди»; 

– участь в обласній науково-дослідницькій екологічній експедиції  

«Бутова гора», обласній  екологічній експедиції у формі байдаркового походу 

«Чиста хвиля – 2018»; 

– долучилися до участі в обласній фотоолімпіаді «Пізнай свій рідний 

край!»; 

– проведено дослідження об’єктів природно-заповідного фонду 

Полтавщини, в результаті чого оформлено 2 конкурсні роботи на розгляд до 

обласного оргкомітету «Мій рідний край, моя земля» за напрямком 

«Природоохоронна робота та екологія». 

В Рівненській області працюють юнацькі секції Українського 

товариства охорони природи, клуби охоронців і любителів природи, які 

проводять змістовну роботу з вивчення різноманітності флори і фауни, 

ведуть клопітку роботу з їх охорони. 

В Сарненській гімназії Сарненської районної ради працює екоклуб 

«Паросток», керівник Тітечко С.Є. Основні напрямки роботи клубу: 

навчально-освітній, природоохоронний, дослідницька робота, робота в 

екоцентрах «Адоніс», «Факт», «Фауна», «Авес», «Аква-віта», «Довкілля», 

проведення екомоніторингів (в тому числі в рамках проекту „Урбанізоване 

довкілля”) та тренінгових занять «Екологіка». Члени клубу співпрацюють з 

Рівненським природним заповідником, Партією зелених, громадськими 

екологічними організаціями «Екологічна варта» та «Екологічна ліга». 

Юнацькі секції, первинні організації Українського товариства 

охорони природи працюють у Сумському обласному ЦПО та РТМ, 

комунальному позашкільному навчальному закладі Білопільської районної 

ради «ЦДЮТ», комунальному закладі позашкільної освіти Тростянецької 

міської ради «ПДЮ», на Великописарівській, Ямпільській районних, 

Шосткинській міській СЮН. Членами юнсекцій, первинних організацій є 650 

вихованців.  

У 2018 році вони брали активну участь у природоохоронних та 

екологічних масових заходах «День юного натураліста», «Альтернатива 

зеленій новорічній красуні», «Пташина їдальня», «Годівничка», «Нагодуй 

горобчика», «Збережемо первоцвіти», «День птахів» тощо. Юні охоронці 

природи є постійними учасниками Всеукраїнського конкурсу організації 

«Земля у рівновазі». 



 

 

 

Народний університет «Природа» Шосткинської міської станції юних 

натуралістів зареєстровано в Сумській обласній організації Українського 

товариства охорони природи. Слухачами університету є понад 65 

старшокласників та близько 35 садоводів-аматорів. Для слухачів двічі на 

місяць проводяться лекції, практичні заняття відповідно до профілів 

факультетів «Лікарські рослини», «Квітникарство», «Ландшафтний дизайн», 

«Зоологія та декоративні тварини», «Екологія».  

Екологічну освіту школярі Хмельницької області отримують у 

юнацьких секціях та товариствах охорони природи. Так, у Кам’янець-

Подільському ПНВО організована клубна робота, в якій об’єднуються діти 

різного віку. Клуб природоохоронного напряму («Натураліст» при клубі 

«Сатурн») спрямовує на природоохоронну, пропагандистку та просвітницьку 

роботу. 

Юні натуралісти  комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» брали активну участь у роботі юнацької секції 

Чернігівської обласної організації Українського товариства охорони природи, 

зокрема: у проведенні у  конкурсів та фестивалів,  екологічних операцій та 

місячників, трудових десантів тощо. 

     З метою організації природоохоронної діяльності, збагачення і 

примноження природи Чернігівщини в області проводились екологічні акції: 

«День Землі», «День Довкілля», «День зустрічі птахів» «Годівничка», 

«Ялинка», «Синичка»,  «Первоцвіти», «Береза» та інші. 

     У Всесвітній День охорони навколишнього середовища юннати 

Чернігівської обласної станції юних натуралістів взяли участь у екологічному 

фестивалі «Життя в стилі ЕКО», організатором якого виступив Департамент 

екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації, який 

відбувся на території регіонального ландшафтного парку «Ялівщина». 

З опрацьованих звітних матеріалів, які надійшли до НЕНЦ було 

з’ясовано, що зменшення кількості юнацьких секцій товариства при закладах 

загальної середньої та позашкільної освіти областей пояснюється тим, що 

функції юнсекцій УкрТОП нині виконують створені в кожному закладі 

освіти учнівські парламенти. Адже одним із напрямів роботи учнівських 

парламентів є екологічна діяльність – організація екологічних  конкурсів, 

акцій, операцій, експериментально-дослідницької та практичної 

природоохоронної роботи в довкіллі. 

 

ХІ. Аналіз матеріально-технічної бази обласної, міських та 

районних ЕНЦ (СЮН) (вказати точні реквізити обл., рай., 

міськЕНЦ і СЮН: поштові  адреси, телефони і електронну 

пошту). 

 

Вінницька область.  

У 2018 році районні станції юннатів працювали над удосконаленням 

матеріально-технічної бази, а саме: адміністрація Бершадської, Тульчинської, 



 

 

 

Хмільницької, Чечельницької районної СЮН) працювала над покращенням 

умов праці, матеріально-технічної бази та організації навчально-виховного 

процесу вихованців станції. Але усі станції потребують комп’ютерів, 

оргтехніки та технічних засобів навчання. 

Чечельницька районна СЮН. Чечельницька рай СЮН заснована в 

1972 році. Площа території 1200 м. Загальна площа приміщень – 152 м
2
. 

Кількість кімнат – 6, навчальних кабінетів – 4, глядацька зала, музей хліба. 

Площа навчально-дослідних ділянок 0,8 га. 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 у 1994 

році. Станція розташована у пристосованому приміщенні на 3 кабінети, 2 

навчальних кабінетів.Площа закладу та його території 52 м
2
. 

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  СЮН Тульчинської міської ради. За даними обласного 

архіву та довідки міської ради дата заснування СЮН – травень 1958 рік. 

Загальна площа закладу – 102 м
2
. Площа навчально-дослідних земельних 

ділянок – 0, 5 га. 

Приміщення станції одноповерхове, пристосоване, 6 кімнат, 5 

навчальних кабінетів.В закладі облаштовані  куточок живої природи, зал 

охорони природи. 

На території закладу насаджено: 10 голубих ялин та 7 екземплярів 

содюри. Навкруг станції юннатів простягнувся парк відпочинку та парк 

слави площею – 0, 75 га.  

В залі охорони природи розміщений народознавчий куточок. 

Вид опалення – природний газ.Освітлення відповідає санітарним 

вимогам. 

В 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. 

Районна комунальна позашкільна  навчальна установа «Станція 

юннатів» Хмільницька районної ради. Дата заснування станції – вересень 

2004 рік. Станція знаходиться у двоповерховому приміщенні колишньої 

початкової школи. 

Площа закладу – 1000 м, території – 500 м
2
. Земельна ділянка 0,5 га. 

Площа приміщень - 384 м
2
. Кількість кімнат – 6, в тому числі навчальних – 2. 

Потребують ремонту ще 2 навчальних кабінети. 

Санвузли – зовнішні, водопостачання – відсутнє.Вид опалення – 

електричне та парове.Є зоолого-тваринницька база, пташник. 



 

 

 

Технічні засоби – кодоскоп, діапроектор «Пеленг», фотоапарат, 

магнітофон, 7 мікроскопів, є 1 комп’ютер.  

Транспортний засіб та станки відсутні. В закладі створений музей 

хліба, зооклас, фітоклас, де нараховується більше 200 рослин. 



 

 

 

Стан матеріальної бази Вінницької обласної станції юних натуралістів 
 

№ Основні складові матеріальної бази Їх площа Кількість 

Оцінка матеріальної бази 

відповідає 

вимогам 

задовіль-

но 

не задо-

вільно 

повністю не 

задовільно 

I Приміщення обласної СЮН 470 м
2 

1 +    

II Допоміжні приміщення:       

1 Тепличне господарство 233 м
2 

1  +   

2 Незавершена будова (теплиця) 200 м
2 

1   +  

3 Парникове господарство 0,08 га На 40 рам  +   

4 Павільйон для утримання пасіки з навчальною кімнатою 77 м
2 

1  +   

5 Вольєр для птахів 8 м
2 

1  +   

6 Гаражі та складські приміщення 500 м
2 

  +   

III Присадибна ділянка станції: 2,4 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 м
2 

1 +    

7 Квітники  0,03 м
2 

2 +    

8 Плодово-декоративний розсадник 0,1 га 1 +    

IV Наявність с/г техніки:       

1 Трактор   1     

2 Газонокосарка   1 +    

3 Мотоблок «Нива»   1 +    

V Зоотваринницька база 156 1 + +   

1 Кількість видів свійських тварин  47 +    

2 Кількість видів диких тварин (куточок живої природи)  63 +    

VI Наявність комп’ютерів та розмножувальної  техніки:       

1 Комп’ютери  16 +    

2 Ксерокс  1 +    



 

 

 

3 Сканер  1 +    

4 Принтери  10     

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» 

РКПНУ 

 «Станція юннатів» 

Хмільницька 

районної ради 

1 1000 500 

  

  1         

Тульчинська  СЮН 

Тульчинської міської 

ради 

1 102 72 

  

           

Бершадська рай 

СЮН 
1 39,5 30 

  
           

Чечельницька рай 

СЮН 
1 1200 152 1 

 
  1         

Всього:  
5 3447,5 1578 

2 створені за профілями у 5 

відділах СЮН 
  2   1 1 1 1  1 



 

 

 

Назва, адреса закладу, телефони, електронна адреса, 

всі види наявного зв’язку 
 

№ 

Назва еколого-

натуралістичного 
закладу 

Повна адреса, поштовий 

індекс 
Телефон Теле-факс Електронна адреса П.І.П. директора 

1. 
Вінницька обласна 

СЮН 

21016, м. Вінниця, вул. Данила 

Галицького, 2 

(0432) 61-16-

56 
61-16-56 vinsyn@ukr.net  

Драгомирецька Ольга 

Авксентіївна 

2. 
Бершадська 
районна СЮН 

24400, м. Бершадь, вул. 
Радянська, 20 

(0252)  
2-17-84 

- - 
Панченко Зоя 
Петрівна 

3. 

Тульчинська  СЮН 

Тульчинської 
міської ради 

23600, м. Тульчин, вул. Леніна, 

51, 
(0235)  

2-34-02 
- ukrainez1@ukr.net 

Мазур Микола 

Лук’янович 

4. 
Чечельницька рай 
СЮН 

24830, Вінницька обл. 

Чечельницький р-н, с. 

Ольгопіль, вул. Леніна 

(0251)  
2-78-08 

- - 
Шпильова Валентина 
Іванівна 

5. 

РКПНУ 

 «Станція юннатів» 

Хмільницька 
районної ради 

22032, Вінницька обл. 

Хмільницький р-н, с. Уланів, 

вул. Леніна, 27 

(0238)  

3-20-18 
- - 

Поплавська Алла 

Володимирівна 

 

Назва, адреса комплексного позашкільного закладу (номера всіх видів наявного зв’язку), 

який має відділ еколого-натуралістичного, біологічного спрямування 

 

№ 

Назва комплексного 

ПЗ, який має 

еколого-натурал. 
відділ 

Повна адреса, 

поштовий індекс 

Т
ел

еф
о
н

 

Ф
ак

с Електро
нна 

адреса 

Назва відділу 
еколого-натурал. 

спрямування 

П.І.П. директора закладу та 

зав. відділом 

1. Гайсинський 

районний Будинок 
школярів та молоді 

23700, Вінницька 

обл. м. Гайсин, 

вул. І Травня, 69 

4-31-75 
4-31-74 

- - 

Еколого-

натуралістичний 

центр 

Левандовський Ярослав 

Володимирович – директор, 
Унковський Артем 

Миколайович – зав. відділом 

 

Волинська область. 

Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти посідає 

провідне місце у формуванні екологічної культури особистості та є 

прикладом інтеграції різних напрямів позашкільної освіти у діяльності 

закладів позашкільної освіти.  

Навчально-виховна матеріальна база Волинського обласного еколого-

натуралістичного  центру  складає:  приміщення,  площею  1512,8 кв.м,   з   

них: 610 – для навчання. 6 кабінетів обладнано для занять гуртків, куточок 

живої природи, акваріумна, виставкова, актова зали, галерея кімнатних 

рослин, навчально-дослідна земельна ділянка площею 0,2 га, дендропарк 

площею 0,8 га, парники, екологічна стежка «Материнка», клумби, рабатки 

площею 0,1 га, «зелений клас», пташиний гай. 

В Центрі працюють відділи: квітництва та декоративно-прикладного 

мистецтва, зоології, сільського господарства, екології, методичний, біології, 

організаційно-масовий, створено музей Лісу. 

Еколого-натуралістичний відділ Нововолинського центру дитячої та 

юнацької творчості має  навчальний корпус –  600 м
2
, майстерню –  233 м

2
, 

овочесховище –  140 м
2
,  бензосклад –  19 м

2
, теплицю – 120 м

2
, крільчатник – 

35 м
2
 , забійний цех –  356 м

2
,  приміщення  для  утримання  свиней  та нутрій  

– 60 м
2
, три гаражі – 150 м

2
. Для проведення занять гуртків обладнано  

mailto:vinsyn@ukr.net
mailto:ukrainez1@ukr.net


 

 

 

кабінети: сільське господарство, екологія, тваринництво, квітництво, 

фотостудія, зал ігрових приставок, народних ремесел, комп’ютерний клас та 

клуб. 

Відділ має навчально-дослідну земельну ділянку, площею 1,5 га, на 

якій юннати займаються дослідницькими роботами, проводять фенологічні 

спостереження. Для обробітку землі використовується трактор Т-40, с/г 

інвентар. Має установа і свій млин, в якому мелють для населення зерно, 

зроблено інкубатор. 

Ковельська міська СЮН для проведення гурткової роботи з дітьми 

має відповідну базу:  навчальні  кабінети  –  75 м
2
,  теплицю  –  0,085 га,  

квітники  – 45 м
2
, колекційну лікарську ділянку – 0,6 га, куточок живої 

природи. У користуванні є технічні засоби навчання: фільмоскоп, 

діапроектор, кіноустановка «Україна», магнітофон, телевізор. В 

розпорядженні педагогів і гуртківців – бібліотека. Чудовою базою для 

досліджень є теплиця, де зібрано чимало видів рідкісних кімнатних рослин. У 

другому відділі теплиці керівники гуртків разом із вихованцями вирощують 

овочеву та квіткову розсаду. 

У м. Володимирі-Волинському діє еколого-натуралістичний відділ 

Центру позашкільної освіти. До послуг гуртківців кабінети квітництва, 

зоології, екології, ботаніків-рослинників, майстерня, квітники площею 0,05 

га, крільчатник, куточок живої природи, а також куточки Хліба та 

народознавства. 

В Ківерцівському рЕНЦ діють кабінети для проведення занять 

(зоології та тваринництва, індивідуальних занять, народні умільці, студія 

«Джерело», куточок живої природи, лабораторія квітникарства), земельна 

ділянка площею 0,35 га. 

 
№ 

з/п 

Назва закладу Місце розташування ПІБ директора Електронна адреса 

1. ВОЕНЦ 43006 м.Луцьк 

 вул. Ківерцівська,9б          

т.772 235; 710 885      

Остапчук 

Валентина 

Адамівна 

voenc17@ukr.net 

 

2. Ковельська 

  міська СЮН 

45000 м. Ковель 

вул. Левицького, 1 

т.(0332)252-4-88-78 

Бобчук Віра 

Тимофіївна 

naturalist36@ukr.net 

3. Ківерцівський 

  районний ЕНЦ 

45200 м. Ківерці 

вул. Галана,15 

т.(0332)265-3-1- 35 

Стецькович 

Ганна 

Федорівна 

  

tsybulskairyna@ukr.net 

4. КЗ «Міський Центр 

еколого-

натуралістичної 

творчості учнівської 

молоді Луцької міської 

ради»  

43010 м. Луцьк 

вул. Дубнівська,14 

моб.099 0407 310 

Самійленко 

Ніна Олексіївна 

ninni_na@meta.ua 

 

 

 



 

 

 

 

Дніпропетровська область.  

У звітному 2018 році фінансування КЗО “ОЕНЦДУМ” відбувалось у 

відповідності до Бюджетного кодексу України та рішення Дніпропетровської 

ради депутатів у межах затвердженого кошторису.  

Також у 2018 році рішенням депутатського корпусу Дніпропетровської 

обласної ради від 16.03.2018 №330-12/VII,  додатково до затвердженого 

річного бюджету були виділені кошти на організацію та утримання філії КЗО 

“ОЕНЦДУМ” “Шафран” (далі – Філія). Філія створена завдяки співпраці з 

владою Могилівської об’єднаної територіальної громади Царичанського 

району.  

У І півріччі 2018 року Філія працювала за рахунок об’єднаних коштів 

КЗО “ОЕНЦДУМ” та Могилівської ОТГ, а з 01.09.2018 року за окремим 

рішенням депутатського корпусу отримала власний кошторис.   

Як і у попередньому році всі закупки та послуги відбувались в межах 

проекту ProZorro – проведення  електронних торгів через систему 

електронних закупівель.  

Планово-фінансові показники 2018 року були виконанні у повному 

обсязі. Вагомий внесок у розвиток матеріально-технічної бази Центру був 

внесений за рахунок економії коштів в межах проекту ProZorro і за 

спонсорські та позабюджетні надходження.  

В 2018 році на рахунок “Сум за дорученням” було зараховано 5500,00 

грн., які були зароблені Обласною Природничою школою учнівської молоді 

та надходження на спец рахунок 2185,00 грн.  

Як і у минулі роки велика увага приділялась організації та роботі 

секцій обласної заочної Природничої школи учнівської молоді. Динаміка 

цього процесу наступна: 

- 2012-2013 рік – (Обласна заочна хіміко-біологічна школа) – 9300 грн., 

16 000 – позабюджетні кошти. 

- 2013-2014 рік – 10294 грн.; 

- 2014-2015 рік -  9689 грн.; 

- 2015-2016 рік – 7365 грн. (реєстрація “Положення про роботу 

обласної Природничої школи”); 

- 2016-2017 рік – 10784 грн. (Природнича школа); 

- 2017-2018 рік – 5500 грн. 

У звітному році загальне фінансування КЗО “ОЕНЦДУМ”  та системи 

рай/міськ ЕНЦ/СЮН Дніпропетровської області проводилось відповідно до 

затверджених кошторисів. Покращення ситуації у сільських районах 

частково відбулось за рахунок проведення процесу децентралізації та як 

наслідок, створення сільських громад які мають самостійне фінансування: 

Солонянський район – Солонянська селищна територіальна громада, 

Павлоградський район – Вербівська, В’язівська територіальні громади,  

Дніпропетровський район – Ювілейна та Слобожанська, Царичанський район 

– Могилівська  об’єднана територіальна громада.  Саме у цих громадах 



 

 

 

пройшов процес зміцнення матеріально-технічної бази для гурткової роботи 

позашкільного натуралістичного напрямку.  

З метою підготовки матеріально-технічної бази КЗО “ОЕНЦДУМ”  до 

нового 2018-2019 навчального року були виконані наступні обсяги робіт:  

- розроблена проектно-кошторисна документація на улаштування 

системи пожежної сигналізації в приміщеннях учбових корпусів №1, №2 та 

гаражів, майстерні та складських приміщень.; 

 - поточний ремонт даху та гаражів і складських приміщень; 

 - поточний ремонт даху будівлі майстерні та внутрішній ремонт 

першого залу майстерні. 

З метою створення сучасних умов для гурткової роботи філії “Шафран”  

КЗО“ОЕНЦДУМ” у IV кварталі 2018 року були виконанні роботи з 

поточного ремонту:  

- учбового кабінету та вчительської кімнати; 

- методичного кабінету Філії; 

- кабінету директора Філії.  

Великі обсяги робіт, з благоустрою території та навчально-дослідних 

земельних ділянок, були виконанні силами педагогічного колективу та 

господарської групи установи.   

Силами працівників госпланки проводилась планова поточна ревізія 

запірної арматури системи опалення Центру, стану контурів заземлення 

учбових корпусів, складських приміщень та гаражів.  

Також проводились необхідні роботи по ревізії приборів обліку 

енергоносіїв (електричні лічильники, лічильник води, тепла), виконувався   

поточний ремонт автотранспорту Центру.  

За  позабюджетні кошти протягом року придбались необхідні 

будівельні матеріали (шпалери, метизи, бітум, фарби, автозапчастини та 

інше) для поточних ремонтів кабінетів в будівлях Центру та Філії.  

КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді” Дніпровської районної  ради 

Матеріально-технічна база КПНЗ “ЦЕНТУМ” 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 обладнаний під куточок 

хліба та народознавства, зоолабораторія, теплиця, майстерня, оранжерея, 

студія комп’ютерного дизайну, кабінет акваріумістики,  підсобні кімнати та 

складські приміщення, котельня. 

3. Тваринницьке приміщення. 

4. Дитячий кінно-тренувальний майданчик. 

5. Зелений клас, куточки відпочинку. 



 

 

 

6. Спортивний майданчик. 

7. Земельна навчально-дослідна ділянка - 2,9478 га. (Державний акт на 

право постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ №046118 від 

30.03.2009 р.) 

8. Споруди та підсобні приміщення: овочесховища, сотосховище, 

сховища для грубих кормів та органічних добрив, вольєри для птиці, вигули 

для коней, два лікувально-оздоровчі апітерапевтичні павільони, 

дегустаційний намет. 

9. Побудовано комплекс споруд: куточки відпочинку(столи, лави, 

доріжки, огорожа) 

- обладнано виставковий майданчик (основні типи вуликів) 

- тіньовий намет  

В 2018 році виконано поточний ремонт системи водопостачання та 

поливу, приміщень, котельні, зеленого класу, теплиці, відремонтовано 2 

водогрійних котла, водяна станція, замінено водяний насос. 

Утримуються в належному технічному стані транспортні засоби, 

система електропостачання, водопостачання та теплопостачання. (Витрати 

склали 223055,00 грн.) Постійно ведуться роботи по благоустрою території 

закладу, навчально-дослідних ділянок, ремонту споруд захищеного ґрунту. 

Придбано господарчий і будівельний матеріал на  суму 47700,00 грн. 

Своєчасно ремонтується та обслуговується комп’ютерна техніка, фото-

відео апаратура.  

- 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., DVD програвачі – 2 шт., телевізори – 2 

шт., мультимедійні засоби – 1 комплект, ноутбуки – 2 шт., нетбуки – 2 шт., 

відеомагнітофони – 2 шт. 

- Навчальна пасіка (з комплектом обладнання) нараховує: 8 

бджолосімей. Всього в наявності 35 вулики різних типів. 

Проведено комплекс робіт по закладці розсадників овочевих, лісових, 

квітково-декоративних культур та польової сівозміни, придбано насіння та 

добрива, засоби захисту рослин на суму 2032,00 грн. 

Транспортні засоби готуються і проходять технічні огляди (8100,00 

грн.), діагностичне обстеження, обов’язкове страхування. 

Дообладнано 2 куточки відпочинку. 

За результатами інвентаризації зібрано продукції з навчально-

дослідних ділянок:  

- буряки столові та кормові – 70 кг.  



 

 

 

- морква – 60 кг. 

- кукурудза – 120 кг. 

- гарбузи – 30 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 штук, кущів - 93, кімнатних рослин  - 325. 

Виконані роботи по дообладнанню кабінетів та навчальних лабораторій 

наочними посібниками. 

Здійснена річна підписка на періодичні видання на суму 2983,80 грн., 

призовий фонд – 2500 грн., виготовлено типографської продукції на суму 

2998,00 грн., придбано кормів на суму 13182,50 грн. 

Завезено для опалення котельні вугілля 62 т 812 кг. 

Протипожежні заходи: 

- здійснено вогнезахисне оброблення даху на суму 7200,00 грн.,  

- перезарядка вогнегасників 13 шт. на суму 730 грн. 

- змонтовано пожежний кран 

- обладнані 2 протипожежних щита, ємкості для води та піску. 

Систематично для забезпечення навчально-виховної діяльності, 

бухгалтерії виділяються необхідні кошти для придбання канцтоварів, паперу, 

оплати командировочних. 

Адміністрація закладу постійно дбає про покращення матеріальної 

частини закладу і передбачає на найближчий час вирішення проблемних 

питань: 

1. Здійснення реконструкції дитячого профільного оздоровчого табору. 

2. Подальше проведення благоустрою території. 

3. Поточний ремонт кабінетів гурткової роботи. 

4. Ремонт приміщень та котельні з заміною альтернативних котлів. 

5. Виготовлення елементів дитячого майданчика. 

6. Виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж 

протипожежної сигналізації адміністративного приміщення 

7. Дообладнання куточку відпочинку оздоровчого центру 

- альтанка 

- дуплянки 

- дообладнання з природного матеріалу. 

Надана спонсорська допомога: 

1. Декоративна обрізка дерев – 12 шт. 

2. Вишка для спилювання гілок дерев та фарбування споруд. 

3. Ремонт водогрійних секційних котлів. 

4. Поточний ремонт кабінетів гурткової роботи. 

5. Придбання зерна – 120 кг. 

КЗ “Дитячий екологічний центр”  Кам’янської міської ради 

Заклад діє на підставі статуту та свідоцтва про державну реєстрацію 

(перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи 



 

 

 

серія А01 № 236857 про державну реєстрацію юридичної особи 

зареєстрованого 25.07.1995 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

1 223 105 0004 003841 від 11.08.2008 року. 

Земельна ділянка за адресою вул. Кільцева 3, м. Кам’янське загальною 

площею 0,6219 га розташована в північно-західній частині міста, огороджена, 

має конфігурацію багатокутника, межує з південно-західної  частини з 

землями ДП “Придніпровська залізниця”, з інших сторін – землі міської ради. 

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. Заклад використовує землю за призначенням, на ній 

розташована навчально-дослідна земельна ділянка з відповідними відділками 

для проведення навчальної експериментальної роботи учнів. 

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-плеєра; 

- 1 музичний центр; 

- 1 мультимедійний проектор. 

Зміцнення матеріально-технічної бази КЗ «ДЕЦ» протягом 2018 року: 

 В літній період було: 

- викопано нову компостну яму; 

- оновлено штучну водойму; 

- придбані квітково-декоративні рослини; 

- посівний матеріал для навчально-дослідної земельної ділянки;  

- сільськогосподарський інвентар; 

- нову газонокосарку; 

- 10 тон курячого перегною. 

Для забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану закладу було 

придбано: 

- лампи для освітлення приміщень; 

- господарчі товари, миючі та дезінфікуючі засоби. 



 

 

 

 Виконано ремонт: 

- покрівлі даху (заміна шиферу несучої балки, металевого стоку та ін.); 

- демонтований аварійний димохід;  

- встановлено 5 метало пластикових вікон та зроблені відкоси; 

- проведено капітальний ремонт туалету (заміна кахлю, труб, дверей, 

світильника. 

З метою створення належних умов роботи з пожежної та 

електробезпеки в закладі проведені: 

- перезарядка та технічний огляд вогнегасників; 

- розроблено робочий проект системи пожежної сигналізації, 

оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.   

- придбано 40 протигазів.  

В цілому всі навчальні кабінети ДЕЦ, в яких проводяться заняття 

забезпечені необхідними меблями в певному обсязі, що дає можливість 

здійснювати навчально-виховний процес на належному рівні.  

Придбано 2 комп’ютери. Загальний стан приміщень знаходиться в 

задовільному стані і відповідає вимогам Державних санітарних норм і 

правил. 

Виходячи з вищезазначеного, стан фінансово-господарчої діяльності 

протягом 2018 року можна вважати задовільним. Проте робота щодо 

зміцнення та поліпшення умов навчально-виховного процесу ще потребує 

вдосконалення. 

КЗ “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр” 

Для якісного навчально-виховного процесу заклад  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 віварію для хом'яків, 23 клітки для 

ссавців, птахів і 3 великих вольєри для птахів. 5 морських свинок, 5 

джунгарських хом’яків, 4 дегу, 24 декоративних пацюків. Птахи: боривітер, 

щиглик, зяблик. 

 3. Акваріумно-тераріумний комплекс. 4 акваріуми, 25 терариумів 

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, 3 ноутбуки Acer, 

багатофункціональний пристрій Epson Stylus, лазерний принтер Xerox, 

проектор Acer з екраном, акустична система Studio, цифрова відеокамера 

Sony, фотоапарат Canon, цифровий мікроскоп Bresser Bio Discover, 

бінокулярний мікроскоп Paralux, брашуровальник, ламінатор, маркерна 

дошка. 

КПНЗ “Станція юних натуралістів” Тернівського району 

Криворізької міської ради  

Заклад займає окрему двоповерхову будівлю загальною площею 789 м
2
. 

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 5160 м
2
. На 

ній розміщені навчально-дослідні ділянки, будівля станції юннатів, 

допоміжні господарські будівлі (кролеферма, птахоферма та сарай для 

знарядь праці). 

На площі 72 м
2 

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 в закладі є два комп’ютери.  В цьому році суттєво 

поповнилась колекція бібліотеки новою методичною та науковою 

літературою, інформотека - новими комп’ютерними дисками з 

відеофільмами, методичними матеріалами, інформацією на різноманітні 

теми. 

Матеріальна база закладу в 2018 році поповнилася новими 

придбаннями в живому куточку: шість папужок, трьох шпорцевих жабок, 

хом’яками, двома шин шилами, декоративними кроликами, морськими 

свинками.  

В цьому році провели косметичний ремонт приміщення для масових 

заходів, провели ремонт в виставковій залі, методичному кабінеті, туалеті. За 

рахунок міських коштів проведено ремонт електрики та водопровідних труб. 

КПНЗ “Станція юних натуралістів” Покровського району 

Криворізької міської ради  
У 2018 році матеріально-технічна база закладу була поповнена за 

рахунок бюджету на 20 000 грн., за рахунок спонсорських коштів компанії 



 

 

 

МЕТІНВЕСТ на 150 000 грн. за рахунок депутатських субвенцій на 50 000 

грн.  

На спонсорські кошти була поновлена доріжка та ганок будівлі 

(покладена тротуарна плитка), придбано матеріали для пташника, 

бензокосарку, бензопилу, вентиляційну систему. За рахунок бюджету 

придбані канцтовари, квіткові горщики, будівельні суміші, фарба, лопати, 

граблі, возики (взагалі садовий інвентар), відремонтовано електрику. За 

кошти депутатів придбано комп'ютерну техніку, роутер, картриджі, 

обладнання для акваріумістики.  

Верхньодніпровський районний еколого-натуралістичний центр 

Районний еколого-натуралістичний центр 15.11.2001 р. переведено до 

ПДЮТ м. Верхньодніпровська.  

Він займає дві кімнати площею: 17,6 м
2
 та 54,9 м

2
 для загальної роботи, 

зал для проведення масових натуралістичних заходів райЕНЦ використовує 

той, що існує при ПДЮТ. 

КНЗ “Криничанський Центр учнівської молоді” 

ЦУМ розташований в триповерховому типовому приміщенні, в якому 

розташовані навчальні кабінети та пункт стояння технічного обслуговування 

автотранспортних засобів, загальною площею 214 м
2
. Будівля закладу є 

комунальною власністю Криничанської районної Ради Дніпропетровської 

області. 

 Функціонує система  автономного опалення, яке здійснюється від 

газової котельні Криничанської СЗШ №1, водопостачання, 

енергозабезпечення, освітлення, каналізації. 

 Заклад забезпечений необхідним набором приміщень 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 (роботи) 

ремонти навчальних кабінетів, коридорів та інших приміщень. Є туалети на 

першому та другому поверсі. 

 В закладі навчальні кабінети естетично оформлені, оформлення 

відповідає напрямкам роботи, відповідно озеленені, дотримуються  

санітарно-гігієнічний режим. Керівники гуртків піклуються про стан 

кабінетів і спрямовують свої зусилля на збереження обладнання, меблів, 

виховують любов і повагу до праці і краси. Керівники гуртків дбають про 

дотримання естетичних вимог при оформленні навчальних приміщень. 

 ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ВІДДІЛ 

 1. Кабінет “Прикладне мистецтво” площа 21,33 м
2
. 

 2. Кабінет “Еколого-натуралістичний”, площа 51 м
2
. 

 3. Кабінет “Біологічний”, площа 51 м
2
. 

Оснащення кабінетів відповідно Положення забезпечує реалізацію 

навчально-виховних завдань, що сприяє якісному виконанню програм. Але 



 

 

 

матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів потребує оновлення 

і в першу чергу комплектації новими сучасними меблями та сучасною 

наочністю. Технічне оснащення ЦУМ: один комп’ютер, два принтера, 

мультимедійний проектор з екраном, домашній кінотеатр, караоке. 

КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда 

Заклад  займає дві будівлі. Головна – 261 м
2
., живий куточок – 24,5 м

2
. 

В головній розташовані кабінети: зоології, квітникарства, охорони природи, 

музей охорони природи. 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. 

Задля 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 № 2, 

7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 19 що охоплює мікрорайони міста: ПШС, РТС, 40 років, 

мікрорайон Новий, Ливмаш. 

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 (королівські, сріблясті, золотисті), 

кури-бентамки  (кучеряві, пухнасті), павичі. В зоокомплекс входить також 

тераріум з 3 видами екзотичних тарганів, павуком-птахоїдом, червоновухими 

черепахами, степовою черепахою, леопардовим еублефаром, агамами 

кохінхінською та бородатою, хамелеонами, равликами-ахатінами, удавом та 

вольєри для декоративних птахів, де мешкають канарки, щиглики, амадини 

(зеброві, японські, рисові); ряд папуги: хвилясті, папуги Крамара, 

нерозлучники, корела, розела, какарики.  

Також функціонує аквакомплекс з 6 акваріумами розмірами 70 х 40 х 

30 см ємністю 80 літрів. На сьогоднішній день налічується понад 50 видів 

риб (соми (крапчастий, синодонтис-перевертиш, кларіус, мішкозяберний), 

астронотус, мечоносці, гуппі, декоративні коропи кої, скалярії (блакитна, 

мармурова), гурамі (блакитна, золота), платідорас смугастий, цихлазоми, 

вуалехвост, сомики, анцитруси крапчасті, неони, расбори, кардинали, 

пецилії, лабідохроміси, неони, цихлазоми, метиніси, сом парчовий,  та 

декоративні креветки. Це дає можливість проводити заняття гуртка «Юні 

акваріумісти», проводити спостереження, дослідження. Юннати набувають 

практичних вмінь по догляду за акваріумними рибками, ведуть 

спостереження за їх ростом та розвитком, готуються до участі в конкурсах 

«Юний дослідник», «Юні винахідники раціоналізатори», юних зоологів 

тваринників, «Юний генетик селекціонер».   

В рамках конкурсу міні-грантів «Місто своїми руками» в 2016 році на 

подвір’ї СЮН було побудовано еко-клас, який представляє собою альтанку 



 

 

 

площею 24 м2 з підлоговим покриттям, покрівлею, столами та лавками для 

занять на свіжому повітрі.  

В кабінеті квітникарства обладнано стелаж для вирощування фіалок та 

орхідей з люмінісцентними лампами. Висота  його 2,5м, є 6 поличок, на 

верхніх 3-х по одній балці з лампами, а на нижніх 3-х - по 2. Глибина 

поличок 50см, довжина 1,5 м. На кожній з таких поличках добре 

розміщуються по 10 дорослих фіалок. Відстань між поличками 40 см. Для 

рясного і тривалого цвітіння рослина повинна отримувати достатньо світла 

протягом 10-12 годин на день, тому було обладнано стелажі  електричним 

таймером, який дає змогу вмикати світло в будь-який час. 

В кабінеті квітникарства зібрана колекція з 70 сортів фіалок. Юннати 

займаються черенкуванням та розсаджуванням квітів, створюють проекти 

озеленення подвір’я.  

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 грунту: 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. Оформлено клумби на 

території декоративними елементами – дерев’яним декоративним млином, 

«квітами», «пальмою», «драконом» з вторинної сировини, парою лебедів з 

шин та парою лелек з дерева. Оформлено забір зображеннями представників 

тваринного та рослинного світу нашого регіону. 

Видовий склад вольєрів для птахів: цесарки, фазани (королівські, 

сріблясті, золотисті), кури-бентамки, кури пухнасті, павичі; горобині - 

канарки, щиглики, чижі, коноплянки, амадини (зеброві, японські);  ряд 

папуги: хвилясті, папуга ожереловий, корела, какарики, нерозлучники, 

розела, какарики. 

Видовий склад голуб'ятні представлений: монахи крестові, павичі, 

миколаївські поштові, якобіни, спортивні – всього  70 особин 

Видовий склад зоокомплексу: 

Плазуни – черепаха червоновуха, агами бородаті, агама кохінхінська, 

еублефар, удав звичайний, хамелеони, черепаха азіатська степова. 

Равлики – ахатіни. 

Комахи: таргани (мадагаскарські, шиплячі), павук-птахоїд – 2 види 

Тварини - хом'яки джунгарські, хом’яки сирійські, морські свинки, 

шиншили,  кролі ( велетні, декоративні), дегу,  криси декоративні, фретка. 

Видовий склад аквакомплексу: 

соми (крапчастий, синодонтис-перевертиш, кларіус, мішкозяберний, 

парчовий), астронотус, меченосці, гуппі, декоративні коропи кої, скалярії 



 

 

 

(блакитна, мармурова), гурамі (блакитна, золота), платідорас смугастий, 

цихлазоми, вуалехвост, сомики, анцитруси крапчасті, неони, расбори, 

кардинали, пецилії, хроміси, неони, цихлазоми, метиніси та декоративні 

креветки. 

На навчально-дослідній ділянці – 0,3 га, висаджено близько 15 видів 

овочевих і польових культур:  ячмінь, овес, кукурудза, квасоля, гарбуз, 

гарбуз декоративний, картопля, кабачки, топінамбур, конюшина,  люцерна, 

еспарцет, буряк кормовий,  цибуля, патисони; лікарські рослини: шавлія, 

календула, м’ята, ромашка. В цьому році вперше виростили чумизу, яку 

використовуємо в якості корму для папуг, а на наступний рік планується 

дослідження впливу на врожайність різних добрив та типів грунтів (чумиза, 

італійське просо (Setária itálica subsp. italica L.) — зернова культура, одна з 

найстаріших хлібних культур Східної Азії. Культурний підвид мишія 

італійського (Setaria italica) з родини тонконогових (Poaceae)) Проводились 

наукові досліди з рослинами. Зібраний урожай є кормовою базою для тварин 

живого куточка. 

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”. 

На станції юних натуралістів 9 листопада 2017 року відкрився 

комплекс  «Вільна біологічна лабораторія» , а 21 листопада 2018 року 

відбулося відкриття проекту «Доторкнись рукою – відчуй серцем» 

(створення контактного зоопарку  на території СЮН). Завдяки цьому на 

Станції з’явився контактний зоопарк, який складається з 5 загонів для 

декоративної в’єтнамської свинки, кози, морських свинок, шиншил, дегу та 

голубів 5 декоративних порід. Тепер і в нашому місті, на території нашого 

закладу з’явилися зони для психологічного розвантаження мешканців міста 

та їх дітей шляхом спілкування з декоративними тваринами: скрасити 

хвилини самотності, втішити, компенсувати недолік спілкування і 

висловлення емоцій - ось це неповний список переваг спілкування з 

тваринами. 

Еколого-натуралістичний центр “Енергія” Жовтоводської міської 

ради  

Матеріально-технічна база еколого-натуралістичного центру 

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; 

- актову залу для проведення масових заходів; 

- кабінет флористики ; 

- кабінет юних екологів ; 



 

 

 

Площа навчальних приміщень закладу становить 338м
2
 і відкритого        

ґрунту 5146м
2
. 

Починаючи з 2011 року оновилося фінансування  еколого-

натуралістичного центру 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. 

КЗО “Магдалинівська районна станція юних натуралістів” 

Матеріальна база Магдалинівської районної СЮН на низькому рівні. 

Загальна площа всіх приміщень – 164 м
2
, площа навчальних приміщень - 64 

м
2
; НДЗД відсутні. 

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 “Станція юних натуралістів” Дніпровської  міської ради 

Заклад має власне приміщення, гараж, топкову і є комунальною 

власністю Дніпровської міської ради (рішення №15/10 від 18.06.2003 року). 

Управління позашкільним закладом здійснюється управлінням молоді, 

позашкільної освіти та національно – патріотичного виховання департаменту 

гуманітарної політики Дніпровської міської ради.  

Загальна площа  будови закладу складає 332 м
2
. В наявності 4 

навчальних кабінети (зоології, біології, кулінарії, квітникарства),  

методичний кабінет, кабінет директора, хол, теплиця, живий куточок, 

санвузол, топкова. В 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, елекрочайник, 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 території закладу 

знаходиться теплиця (загальна площа 89 м2).  В теплиці вирощується понад 

60 видів рослин. 

Корисна площа внутрішніх приміщень споруди, яка використовується 

для організації навчально–виховного процесу складає 189,6 м
2
. Приміщення 

закладу не здається в оренду іншим організаціям та установам. Заклад має 



 

 

 

земельну ділянку, на якій розташована будова, гараж пристосований під 

сарай, доріжка, навчально-дослідна земельна ділянка, на якій  розміщені такі 

відділки: дендрологічний, плодово-ягідний, квітково-декоративний.  

На розвиток матеріально-технічної бази закладу суттєво впливає стан 

фінансування, витрати на розвиток матеріально-технічної бази здійснюються 

за рахунок бюджету управління позашкільним закладом здійснюється 

управлінням молоді, позашкільної освіти та національно – патріотичного 

виховання департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.   

В усіх навчальних приміщеннях комплектація обладнання 

здійснюється відповідно до Типових переліків навчально-наочних  

посібників та технічних засобів навчання для позашкільних навчальних 

закладів Міністерства освіти і науки України, згідно типу та профілю гуртка. 

У власності Закладу є наступне технічне обладнання: мультимедійний 

комплекс; музичний центр; цифровій фотоапарат CANON; 

Матеріально-технічна база закладу постійно поповнюється. Силами 

колективу закладу зроблено поточний ремонт.   

Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської ради 

Освітній процес здійснюється у типовій будівлі, яка побудована у 1974 

році, з 1996 року використовується як приміщення позашкільного закладу. 

Характеристика будівлі будівельний матеріал - цегла, кількість 

поверхів – 2, тип опалення - централізований, наявність водопроводу та 

каналізаційної мережі - є, загальна площа – 1807 м
2
., корисна площа 

внутрішніх приміщень споруди – 908,8 м
2.
 Представлення окремих 

приміщень для оренди іншими організаціями, установами (згідно угод – 778 

м
2
.).  

ЕНЦ має Державний акт на право постійного користування земельною 

ділянкою площею 0,9082 га. Положенню про навчально-дослідні земельні 

ділянки 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, їх площа 30 м
2
 , 60 м

2
: кабінет юних хіміків, 

акваріумістів, основ здоров’я, юних медиків, екологічної студії, біології 

рослин,   «Берегиня»  з них сучасних предметних кабінетів – немає. 

У кожному кабінеті є паспорт з переліками наявного обладнання, 

навчального, наочного, методичного забезпечення. У кабінетах знаходяться 

експозиції виставкових матеріалів, тематичні стенди, планшети, ігрові 

атрибути,  відповідно до профільності гуртків та інших творчих об’єднань. 

Крім навчальних кабінетів у центрі є: методичний кабінет, кабінет 

відділу екології і біології, галерея кімнатних рослин, конференційна зала, 

живий куточок. Усі приміщення відремонтовано, замінено кришки  



 

 

 

учнівських парт та кришки вчительських столів, встановлено жалюзі на 

вікна. 

1. “Живий куточок. Робота ведеться за 4 експозиційними відділами: 

Декоративні птахи, Декоративні кролики,  Хом’яки, Морські свинки.  

2. “Галерея кімнатних рослин”. Продовжено роботу з поповнення 

колекції кімнатних та оранжерейних рослин. Ведеться дослідницька робота з 

квітковими рослинами.  4 експозиційні розділи: кактуси та сукуленти, 

красиво квітучі рослини, декоративно-листяні рослини, декоративне 

оформлення Галереї. 

3. Кабінет акваріумістики обладнаний 6 експозиційними  акваріумами: 

живородні риби,  рослини в акваріумі, хижаки, золоті рибки, царство 

Нептуна, стандартний акваріум для живого куточку навчального закладу. 

4. Музей хліба Експозиційні розділи: “Як родився коровай”, “Хліб 

війни”, “Космічний хліб”, “Наука хліборобам”, “Зернові культури”, “Кожну 

крихту – в долоню”, “Голодомор”.  

5. Екологічна конференційна зала на базі якої проводяться  масові 

заходи, семінари, конкурси, презентації, відео лекторії тощо.         

6. Кабінет “Берегиня”.  Експозиційні розділи:  “Рушник, що вміє 

промовляти”; “Козацькому роду – нема переводу”; “Національний костюм 

українців”, “Хатні обереги”, “Рослини – символи України”. 

Технічні засоби навчання для освітнього процесу: Ноутбук Lenovо – 1 

шт., ноутбук ASUS - 4 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, планшет – 1шт. 

У 2018 році придбано канцтовари на загальну суму понад 20631 тис. 

грн. 

При методичному кабінеті, у відділі та  навчальних кабінетах є 

бібліотечки, що складаються із підбірок методичної, профільної, довідкової 

літератури із особистих бібліотек а також  тематичні папки, дидактичні та 

інші матеріалів відповідно до профільності гуртків. картотеки зберігаються у 

кожному кабінеті. Є в наявності аудіо та відео матеріали, а більш сучасні – в 

цифровому форматі, складено каталог, що нараховує  50 фільмів. 

В Центрі знаходиться книга реєстру інформаційно-методичних 

матеріалів.  

 

Житомирська область.  

Комунальний заклад позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 

Навчально-матеріальна база комунального закладу позашкільної освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 

повністю відповідає вимогам сучасного позашкільного закладу. В 

приміщенні площею 2388 кв.м., розташовані 11 навчальних кабінетів, 

бібліотека, зимовий сад, 2 лабораторії: навчально-дослідна ботанічна та 



 

 

 

квітництва, акваріумна кімната, актова і виставкова зали, музей 

юннатівського руху Житомирщини.  

В живому куточку утримується 29 видів тварин: дрібні ссавці, екзотичні 

плазуни, акваріумні рибки. 

Колекція рослин відкритого та закритого грунту в центрі складає 950 

таксонів. 

Навчально-дослідна ділянка має площу 0,82 га. (акт землекористування 

Серія ЯЯ №072372 від 17.06.08р) 

Силами колективу центру щороку проводяться поточні ремонти в 

центрі: фарбується огорожа, вікна, решітки, пожежні драбини, малі 

архітектурні форми, підлога, панелі, здійснюється побілка приміщення 

всередині. 

В 2018 році придбано 20 світлових та 2 електронних мікроскопів, 

мікропрепарати, 2 системних блоки для комп’ютера, мультимедійний 

проектор, стенди для кабінету, замінено лампи на світлодіодні в зимовому 

саду, ботанічній лабораторії, у куточку живої природи та навчальному 

кабінеті, замінено вхідні двері на нові. 

В 2018 році управлінням екології та природних ресурсів Житомирської 

обласної державної адміністрації була надана благодійна допомога у вигляді 

матеріальних цінностей, а саме: комплект для дослідження стану 

навколишнього середовища «Еко-знайка»; екран настінний ручний; 

канцелярські товари для проведення спільних заходів та конкурсів, книги для 

подарунків переможцям; терарі з тумбою та клітки для птахів. 

Структурними підрозділами Центру є інструктивно-методичний 

(відеотека, бібліотека), організаційно-масовий відділи (школа декоративно-

прикладного мистецтва, виставкова зала, музей юннатівського руху), відділ 

екології (зимовий сад, школа акваріумістики), відділ біології та сільського 

господарства (навчально-дослідна ботанічна лабораторія, навчально-дослідна 

ділянку, куточок живої природи, навчально-оздоровчий комплекс «Зелена 

скарбничка») та адміністративно-господарська частина. 

У 2018 році було переобладнано куточок живої природи у новому 

кабінеті, зроблено ремонт приміщення, забезпечено новими клітками для 

птахів, тераріумом. Також збільшено видове різноманіття куточка живої 

природи:  

- акваріумні риби – скалярія болгарська зелена, пецилія гаванка та 

сансат, кардинал жовтий та червоний, коридорас брохис, скалярія кольчужна 

біла, дафнія;  

- тварини – шиншили, джунгарські хом’яки, корелла, лабораторна 

криса, амадин зебровий, бельгійська овчарка. 

Окремо створено живий куточок безхребетних тварин: черв’як дощовий, 

зоофобус, ставковик звичайний та малий, котушка рогова, слимак 

виноградний та голий, цепея садова, ахатина гігантська, плавунець 

облямований, сонечко семи крапкове, червоно клоп червоний, щитник 

ягідний, тарган суринамський та туркестанський, цвіркун банановий, 



 

 

 

богомол, білан капустяний, денне павиче око. У 2019 році плануємо 

відкриття оновленого куточка живої природи. 

У 2018 році було обладнано 2 кабінети світловими мікроскопами (20 

шт.) та цифровим мікроскопом (2 шт.), забезпечено мікропрепаратами для 

гурткової роботи. Розпочали роботи щодо створення «зеленого класу». 

Здійснено перепланування знаходження деяких видів рослин на земельній 

ділянці Центру.  

На території створено тренувальний майданчик для гуртка «Оздоровча 

гімнастика» (стріт-воркаут), завдяки спонсорам ФОП Дунєв Олег Дмитрович. 

Матеріально-технічна база еколого-натуралістичного напрямку ЦПО 

м. Коростень 

 

Загальна площа приміщень, де займаються гуртки еколого-

натуралістичного спрямування ЦПО становить 209,27 м
2
, з них площа 

приміщень для занять гуртків 130,88 м
2
 (3 кабінети для гурткової роботи). Є 

кабінет методиста і хіміко-біологічний кабінет. ЦПО в достатній мірі  

укомплектований  необхідними меблями.  Приміщення опалюються 

центральною міською тепломережею, забезпечений проточною  холодною 

водою, санвузлом; освітлення - природне , у вечірній час – електричне.  

Приміщення ЦПО числиться на балансі міськво, власність комунальна. 

Належна увага приділяється дотриманню правил техніки безпеки. 

Розроблені заходи щодо поліпшення безпеки життя і діяльності учасників 

освітнього процесу, запобіганню дитячого травматизму. Гуртківці  проходять 

інструктажі з техніки безпеки на заняттях гуртків. Проводиться інструктаж з 

правил дорожнього руху та поведінки в природі під час екскурсій, в живому 

куточку , при роботі з природним матеріалом  та ін.  

В наявності є таблиці, навчальні посібники, гербарії, колекції, 

мікропрепарати, роздатковий матеріал, виготовлений керівниками гуртків та 

гуртківцями.  

З технічних засобів навчання, якими користуються екологи-

натуралісти, є: акваріум – 1 шт; література еколого-натуралістичного 

напрямку (посібники, журнали, методичні рекомендації керівникам гуртків, 

навчальний посібник «Зелений пакет» ); хіміко-біологічний кабінет; таблиці; 

гербарій рослин Житомирської області; колекція «Муляжі плодів». 

 

Стан матеріальної бази Радомильшської райСЮН 

№п/п 2018р. фактично 

I Навчальні кімнати: 

- їх площа; 

- забезпеченість обладнанням (у %) 

5 

250 м
2 

100% 

II Наявні ТЗН  

1 Мікроскоп  6 

2 Телевізор «Берізка» 1 

3 Магнітофон «Дайна» 1 

4 Фоторушниця  1 

5 Фотоапарат  5 



 

 

 

6 Цифровий фотоапарат  1 

7 Телевізор «Рейнфорд» 1 

8 Комп’ютер «Asus» 1 

9 Багатофункціональний пристрій «Canon» 1 

10 Відеоплеєр «Panasonik» 1 

11 Бінокль 3 

12 Ноутбук Lenovo OneKey Recovery System 1 

13 Мультимедійний проектор  та екран EPSON 1 

III Основне навчальне обладнання  

1 Шафи для одягу 3 

2 Стіл 40 

3 Стільці  90 

4 Акваріуми  5 

5 Стелажі для книг 12 

6 Вольєр для птахів 1 

Стан матеріальної бази відділення еколого-натуралістичного 

напряму 

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова  

Структура території відділення.  

Площа приміщень відділення центру – 217 кв.м.(розміщено 3 

навчальних кабінети), земельної ділянки – 5,41 га. (акт землекористування 

Ж.Т. №000023)В 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, перепілки, шиншили. 

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  нараховує близько 1700 примірників літератури біологічного 

та екологічного напрямку.  

 

Стан матеріальної бази Житомирської райСЮН 

У 2018 році було виділено 1700 гривень для відрядження вихованців та 

педагогів райСЮН на конкурси (з вересня по грудень). 



 

 

 

Забезпечення закладу: 

 Багатофункціональний пристрій 

 Комп’ютер 

 Діапроектор 

 Кіноапарат 

 Мікроскопи 

 Вологі препарати 

 Наочні матеріали для проведення занять гуртків. 

 

 

 

Стан матеріальної бази Чуднівської районної станції юних 

натуралістів 

Загальна площа приміщень – 180 м
2
, площа приміщень для занять – 

172 м
2
. ( 4 кабінети гурткової роботи). 

№ Назва закладу позашкільної 

освіти 

Повна адреса, поштовий 

індекс 

Телефон Електронна 

адреса 

1 Комунальний заклад 

позашкільної освіти 

«Обласний еколого-

натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради 

10024, м. Житомир, 

проїзд акад. 

Тутковського,10 

(0412) 41-03-80 

(факс) 

41-15-29, 

41-15-30 

oblcentum@gmail.com 

2 Комунальна установа 

«Житомирська районна 

станція юних натуралістів» 

12441 Житомирський 

район, 

смт. Новогуйвинське, 

вул. Миру, 10 

(0412) 49-41-40 sun.zt@i.ua 

3 Комунальний заклад «Станція 

юних натуралістів» 

Радомишльської міської ради 

Житомирської області 

12200 ,м.Радомишль, вул. 

Петровська, 32 

097-8827761 

radomyshl-
sun.2017@ukr.net 

4 Чуднівська районна станція 

юних натуралістів 

13200 Житомирська обл., 

Чуднівський р-н, м. 

Чуднів, вул. Соборна 1 

096-746-87-34 chudniv.rbsh@ukr.net 

(Відділ освіти) 

5 Центр позашкільної освіти ім. 

О. Разумкова  

 

Відділення еколого-

натуралістичного напряму 

13300 м. Бердичів 

вул. Вінницька, 21 

 

13313, м. Бердичів, вул. 

Ботанічна, 2 

041-43-2-11-89 

 

 

041-43- 2-67-49 

cpo.razumkova@ukr.net 

6 Центр позашкільної освіти м. 

Коростень 

11512,м. Коростень, 

вул. Грушевського,66 

 korosten_bdt@ukr.net 

 

Закарпатська область 

 

№ Назва закладу Адреса Телефон 
Електронна 

адреса 

Всі види 

наявного 

зв’язку 

1 
Закарпатський  

обл ЕНЦ 

в.Загорська 126, 

м.Ужгород 88017  

(0312) 

641878 

директор 

641233 

zoenc.zag @ 

gmail.com 

0667039820 

директор 

0667039822 

заст. директора 

mailto:chudniv.rbsh@ukr.net
mailto:korosten_bdt@ukr.net


 

 

 

заст.дир. 

2 
Виноградівський рай 

ЕНЦ 

в. Шевченка, 2 

м. Виноградів 

90300 

 

(03143)  

2 37 55 

 

raj-enc@ 

ukr.net  

0669917010 

директор 

0679349572 

методист 

3 
Тячівський  

рай ЕНЦ 

в.Б.Хмельницького 

86/2 смт.Буштино 

90556 

(03134) 

69832 
tyachiv.enc@i.ua 

097441243 

директор 

0679346823 

заст. директора 

4 

Хустська  

рай СЮН 

в. Слов’янська, 4 

м. Хуст 

90400 

(031422) 

42314 

syun.khust@ 

gmail.com 

0663278359 

директор 

 

 

Запорізька область.  

Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді розташований за двома адресами ( вул. Чарівна, 11 та 9). 

Головне приміщення закладу (площею 329  м²) 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  13 комп’ютерами та 4 ноутбуками, 

факсами – 2, принтери – 7, роутер – 1,  планшет – 1  (з них протягом 2018 

року придбано 5  комп’ютерів,  2 ноутбуки,  принтери – 2);  підключення до 

мережі  Internet, теле-, радіо-, відео-, мультимедійною технікою, іонізаторами 

повітря, соляною та аромолампами, освіжувачами та зволожувачами повітря, 

іонізаторами «Піраміда» імуностимулюючої дії,  метеостанцією, 

синтезатором, відеотекою; є  бібліотека - фонд 2774 екземплярів . 

Кабінет валеології обладнаний сучасними тренажерами (бігова 

доріжка, велотренажер, степери, вібромасажер, спортивний комплекс)  та 

іншим інвентарем. В кабінеті сільського господарства існує музей Хліба, 

експозиції сільськогосподарського знаряддя, макети млину  та 

сільгосптехніки, глиняний посуд. Лабораторія «Куточок живої природи»  

представлений декоративними тваринами, птахами  та сучасними 

акваріумами з рибами та черепахами. Навчально-дослідна  земельна ділянка 

(площею 2,13  га) з приміщеннями площею 258  м² та теплицею площею 206  

м² (в стані реконструкції), гаражем з 1 легковим автомобілем,  

малогабаритною сільгосптехнікою (тример, грунтофрез ). 

 Протягом 2018 року бібліотечний фонд Центру поповнився 

дидактичним та роздавальним матеріалом; придбано газонокосарку; в 

навчальному корпусі відремонтовано 5 кабінетів, в 3 кабінетах оновлені 

наочні стенди;  для лабораторії «Куточок живої природи»  придбано нові 

тварини та птахи (5 ссавців, 3 птахи); для навчальних кабінетів  та бібліотеки 

–  меблі; проведено ряд протипожежних заходів, а саме: улаштування 

системи протипожежного захисту, вогнезахист дерев’яних конструкцій 

горища будівлі, проведені роботи по встановленню пристрою електричного 

захисту лінії живлення побутових кондиціонерів, встановлено 



 

 

 

енергозберігаюче освітлення; виконані роботи з благоустрою території  для 

відпочинку гуртківців та батьків: озеленення території (посадка багаторічних 

насаджень та газону),  реконструкція басейну з встановленням фонтану. 

           Комунальний заклад «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради (еколого-натуралістичний відділ) має навчальні кабінети 

(площею 623 м
2
), які обладнані відповідно до напрямів роботи гуртків; 

навчально-дослідну  земельну ділянку (площею 1,41 га);    куточок живої 

природи (площею 160 м
2
), орнітологічну колекцію ( 120 чучел птахів, гнізда, 

годівниці, оологічну колекцію), вольєри, віварії, акватераріуми, флораріум, 

тераріуми, акваріуми; технічне обладнання – телевізор, DVD, 2 комп’ютера,  

підключення до мережі  Internet; для проведення конференцій, тренінгів є 

сучасний телевізор;   для проведення масових заходів наявна музична 

апаратура. 

           Будинок  дитячої та юнацької творчості «Центр розвитку дітей та 

молоді» Бердянської міської ради (еколого-натуралістичний напрям) 

функціонує в окремому двоповерховому будинку площею 700 м
2

 ,  має 8 

навчальних кабінетів, залу для масових заходів, рекреацію для виставок, 

куточок хліба,  навчально-дослідну земельну ділянку (площею 3,5 га), 

теплицю (площею 180 м
2 

– в аварійному стані), зоотваринницьку ферму 

площею 60 м
2
; живий куточок (18 м

2
 ); до послуг вихованців та педагогів 

відеотека  та   комп’ютерний клас. 
 

Реквізити  закладів позашкільної освіти Запорізької області     

(еколого-натуралістичний напрям) 
 

№ 

п/п 

Назва  позашкільного 

закладу 

Повна адреса, 

поштовий індекс 
Телефон Телефакс Електронна 

адреса 

1. Комунальний заклад 

«Запорізький обласний 

Центр еколого-

натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради 

69068,                         

м. Запоріжжя, 

вул. Чарівна, 11 

(061) 

2805158 

(061) 

2805158 

kzzocentum@ 

ukr.net 

2. Будинок дитячої та 

юнацької творчості «Центр 

розвитку дітей та молоді» 

Бердянської міської ради 

(комплексний 

позашкільний заклад) 

71100, м. 

Бердянськ, 

пр. Східний, 5-а 

(06153) 

23942 
 

- bdutbvo@ ukr.net 

3. Комунальний заклад 

«Центр позашкільної 

освіти» Мелітопольської 

міської ради (комплексний 

позашкільний заклад) 

72312, м. 

Мелітополь, 

вул. Іллі 

Стамболі, 17 

(0619)  

44-43-77  
 

- centymmelitipol@ 

gmail.com 

4. Токмацький Центр дитячої 

та юнацької творчості 

Токмацької міської ради 

71701, м. Токмак,  

вул. Василя 

Вишиваного, 322 

- - tokmak-

cdut@ukr.net 
 

mailto:tokmak-cdut@ukr.net
mailto:tokmak-cdut@ukr.net


 

 

 

(комплексний 

позашкільний заклад) 

5. Позашкільний навчальний 

заклад «Дитячий парк 

«Запорізький міський 

ботанічний сад» Запорізької 

міської ради 

69068, м. 

Запоріжжя, 

вул. Чарівна, 11 

(0612) 

769-05-26 

- zmdbs@mail.ua 

 

Івано-Франківська область 

Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді орендує частину приміщення колишнього дитячого садка. 

Загальна площа орендованого приміщення – 529,6 м
2
. 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; 

- природнича лабораторія; 

- кабінет флористики та фітодизайну; 

- кабінет зоології; 

- куточок живої природи; 

- педагогічна майстерня «Вчимося вчити»; 

- зала для презентацій; 

- актова зала; 

- кабінет комп’ютерної техніки. 

Обладнано кабінети директора, заступника директора з навчально-

методичної  роботи, заступника директора з адміністративно-господарської 

роботи, робітника з обслуговування.  

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. Закладено 

«декоративний город» та невеличкий сад. Проведено «омолоджування» 

старих та проведено висаджування нових деревно-чагарникових порід. До 

всіх відділків НДЗД виготовлено етикетки. Облаштовано «стежку здоров’я», 

яка служить майданчиком для ігрових занять з вихованцями та для 

підвищення імунітету у дорослих і дітей.  

Цього року на території закладу встановлено теплицю площею 18 м
2
, 

де вихованці гуртків вирощували помідори, огірки, капусту, салат, перець 

тощо. 

Технічне оснащення структурних  підрозділів закладу: 8 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 не замінимим при проведенні 

семінарів, конференцій, масових заходів, презентацій тощо. Значно менше 

використовується відеотека, оскільки більш зручною в демонстрації є 

інформація, представлена на цифрових носіях.  

Зала для презентацій використовується для проведення очних 

регіональних конкурсів, а також містить постійно діючу експозицію 

результатів діяльності учнів на навчально-дослідних земельних ділянках, 

учнівських лісництвах, а також творчих дитячих робіт, представлених на 

конкурси «Юний дослідник», конгрес «Живи, Земле!», «В об’єктиві 

натураліста», Змаганнях учнівських лісництв тощо.  

Педагогічна майстерня «Вчимося вчити» – це майданчик для 

проведення педагогами ОЕНЦУМ семінарів-практикумів з різних питань 

позашкільної діяльності, конференцій, круглих столів, різноманітних 

майстер-класів – для удосконалення ключових компетентностей керівників 

гуртків закладів загальної середньої та позашкільної освіти.  

Актова зала є місцем для проведення семінарів, відкриття 

регіональних очних конкурсів, проведення масових заходів, тут є все 

необхідне для виступів груп дітей, демонстрації необхідних матеріалів. 

 
Назва, адреса закладу, телефони, електронна адреса, всі види наявного зв’язку             

Табл. №2 

№ 

п/п 

Назва еколого-

натуралістичного 

позашкільного закладу 

Повна адреса, 

поштовий індекс 
Телефон Телефакс Електронна адреса 

1. 

 

 

 

 

Івано-Франківський 

обласний еколого-

натуралістичний центр 

учнівської молоді 

Івано-Франківської обласної 

ради 

76018 

м. Івано-Франківськ, 

вул. Набережна 

ім. В.Стефаника, 34б 

54-72-26 

 

 

 

 

(03422) 

4-72-26 

 

 

 

іf_odencum@ukr.net 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Богородчанський  

районний центр еколого-

натуралістичної творчості 

учнівської молоді   

77701 м. Богородчани, 

вул. Шевченка, 53 

 

 

(03471) 

22497 

 

03427122497 

 

brcentum21@yandex.ua 

 

3. 

 

 

Надвірнянський  

районний еколого-

натуралістичний центр для 

дітей та юнацтва 

 

78400  

м. Надвірна,вул. 

Котляревського,3 

 

(03475) 

2-37-75 

 

 

  

unnat_nadvirna@mail.ru 

 

 

4. Івано-Франківська міська 

дитяча екологічна станція 

76010 м.Івано-

Франківськ, 

вул. Ленкавського, 17 

78-54-09 78-54-09 ifmdes@gmail.com 

mailto:f_odencum@ukr.net
mailto:unnat_nadvirna@mail.ru


 

 

 

 



 

 

 

 

Стан матеріальної бази центрів еколого-натуралістичної творчості, станцій юних натуралістів. Табл. №6 

                         

 

№ 

з/п 

 

Назва 

закладу 

Матеріальна база (основні складові) Оцінка матеріальної бази 
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1. 

Івано-

Франківський  

обласний 

еколого-

натуралістичний 

центр учнівської 

молоді 

0,20 га 1 – 18 м
2
 

 

 

черепахи-9 

папуги-18  

 піщанки-12 

морські  

свинки-6 

 декоративні 

 кролики-  23 

шин шили-3 

японські кури-5 

перепілки- 2 

таргани-26 

щурі-4 

хомяки -6 

риби- 34 (6 видів) 

 

 

орендоване 

529,6 м
2
 

8  +  

 

2. 

Богородчанський 

районний центр 

еколого-

натуралістичної 

творчості  

учнівської 

молоді 

 2 (36 м
2
) 

 

12 декоративних 

тварин 

 

власне 

75 м
2
 

2  +  

 



 

 

 

3. 

Надвірнянський 

районний 

еколого-

натуралістичний 

центр для дітей 

та юнацтва 

0,0228 га 2 (36 м
2
) 

 кролик -1, 

морські свинки-8, 

хом’яки-6,  

папуги-3, щур – 7, 

риби-8 видів,  

черепаха-2  

 

орендоване 220 

м
2
 

4  +  

 

4. 

Івано-

Франківська 

міська дитяча  

екологічна 

станція 

0,94 га, 

держ. Акт 

на право 

користуванн

я земельною 

ділянкою 

серія АА № 

126854 

348 м
2
 

1 трактор 

Авто ВАЗ 

2101 

       

Міні-зоопарк: 

Секції: комах, 

земноводних, 

плазунів, птахів, 

ссавців, всього 164 

види  

 

власне 

207,3 м
2 4  +  

 

 

Кількість позашкільних навчальних закладів-комплексів, на базі яких функціонують біологічні,  

еколого-натуралістичні, сільськогосподарські, декоративно-прикладні відділи.  

Назва, адреса закладу, всі види наявного зв’язку. Наявність відповідної матеріальної бази. 

 

№ 

п/п 

Назва комплексного 

позашкільного закладу, який 

має еколого-натуралістичний  

(біологічний) відділ 

Повна адреса,  

поштовий індекс 
Телефон 

Матеріальна база  
Прізвище, ім’я та по 

батькові директора закладу 

та зав. відділом 
відповідає 

вимогам 

задовіль

но 

не 

задовільно 

 

1. 

 

 

 

 

Центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді  

 м. Калуша 

 

73000, м. Калуш, 

вул. Січинського, 11 

 

 

 

(0242) 

2-82-17, 

6-63-78 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

  

директор – Кусень 

завідувач відділом –  

Савчин Галина Іванівна 

 

2. Городенківський районний 

центр творчості учнівської 

молоді 

78100    м. Городенка, 

вул. Героїв ЄвроМайдану, 

15 

 

(03430) 

2-26-95 

 

 

 +  директор – Мельниченко Оксана 

Богданівна 



 

 

 

 

 

 

 

Київська область 
Матеріально-технічна база еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів 

№ 

п/п 

 

Назва обласного, 

районних, 

міських еколого-

натуралістичних 

центрів, станцій 

юних 

натуралістів 

(окремим рядком 

по кожному 

закладу) 

У  всеукраїнському, обласних, міських, районних, еколого-натуралістичних центрів станцій юних натуралістів 
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1.  
КЗ КОР 

«ЦТДЮК» 
+ - + - - + + - + 20 3 3 1 15 - + 

вул. Б.Хмельницького 42/41 

м. Біла Церква, Київська обл. 

09100 

(04563)5-85-39 

(04563)9-09-90 

Ел. Адреса: 
ctduk@ukr.net 

ctduk_ekolog@ukr.net 

Сайт: http://www.kids-

center.com.ua 

mailto:ctduk@ukr.net
mailto:ctduk_ekolog@ukr.net
http://www.kids-center.com.ua/
http://www.kids-center.com.ua/


 

 

 

2. 
ДЕНЦ 

«Камелія» 
+ - + -  + - - - 22 7 2 2 7 - + 

вул. Герцена, 3,   

м. Бровари, 07400 

(04594) 4-13-19 

E-mail:  

DENC-Kamelia@ukr.net 

Сайт: www.kamelia-center.com.ua 

3. 
СЮН 

м.Васильків 

власного приміщення 

немає 

 + - - - 2 1 - - 1 - + 

вул. Декабристів, 135 

м. Васильків, Київська обл.,  

08606 

м.т. 097-895-96-64 

е-mail:vasmsun@ukr.net 

сайт: : vmsun.at.ua   

4. 
СЮН 

м.Фастів 
                

вул. К.Строкова, 18  

м. Фастів, Київська обл.,   

08500  

Тел. 6-92-05 

е-mail:naturalssts@ukr.net   

5. 
ЦЕНТ 

 м.Біла 

Церква 

+  +   + - - - 4 -   2  + 

вул. Короленка, 3а, 

 м. Біла Церква, Київська обл. 

09100 

(04563)5-36-50 

 е-mail: 

sun-bcekolog@ukr.net 

Сайт: 

 http://www.cent-bc.com.ua/ 

6. 
СЮН 

м.Тараща 

власного приміщення 

немає 

 + - - - 1 1 - - 1 - + 

вул.Б.Хмельницького б. 51, 

м.Тараща, Київська обл.   

09500      

е-mail: 
gorodensky05@gmail.com 

Сайт: http://www.tarascha-

sun.edukit.kiev.ua 

http://www.kamelia-center.com.ua/
mailto:naturalssts@ukr.net
mailto:sun-bcekolog@ukr.net
http://www.cent-bc.com.ua/
mailto:gorodensky05@gmail.com
http://www.tarascha-sun.edukit.kiev.ua/
http://www.tarascha-sun.edukit.kiev.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська область 
Матеріально-технічна база еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів 

7. 

Києво-

Святошин-

ський 

РЦЕНТУМ 

+   +      4    1  + 

вул. Хрещатик,76.  м. Боярка;  

Києво-Святошинський район , 

Київська обл.  08150 

(04598) ф. 4-02-79 

E-mail:   rcentum@ukr.net  

Сайт:    www.unnatu.org.ua 

8. ФРЕЕЦ  +  +      2    1  + 

вул. Суворова, 1,  

м. Фастів, 08500 

(04565) 6-23-64, 

E-mail: FREEC_EKO@ukr.net  

№ 

п/п 
 

Назва обласного, 

районних, 

міських еколого-

натуралістичних 

центрів, станцій 

юних 

натуралістів 

(окремим рядком 

по кожному 

закладу) 

У  всеукраїнському, обласних, міських, районних, еколого-натуралістичних центрів станцій юних натуралістів 
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mailto:rcentum@ukr.net
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1.  
КЗ КОР 

«ЦТДЮК» 
+ - + - - + + - + 20 3 3 1 15 - + 

вул. Б.Хмельницького 42/41 

м. Біла Церква, Київська обл. 

09100 

(04563)5-85-39 

(04563)9-09-90 

Ел. Адреса: 
ctduk@ukr.net 

ctduk_ekolog@ukr.net 

Сайт: http://www.kids-

center.com.ua 

2. 
ДЕНЦ 

«Камелія» 
+ - + -  + - - - 22 7 2 2 7 - + 

вул. Герцена, 3,   

м. Бровари, 07400 

(04594) 4-13-19 

E-mail:  

DENC-Kamelia@ukr.net 

Сайт: www.kamelia-center.com.ua 

3. 
СЮН 

м.Васильків 

власного приміщення 

немає 
 + - - - 2 1 - - 1 - + 

вул. Декабристів, 135 

м. Васильків, Київська обл.,  

08606 

м.т. 097-895-96-64 

е-mail:vasmsun@ukr.net 

сайт: : vmsun.at.ua   

4. 
СЮН 

м.Фастів 
                

вул. К.Строкова, 18  

м. Фастів, Київська обл.,   

08500  

Тел. 6-92-05 

е-mail:naturalssts@ukr.net   

5. 
ЦЕНТ 

 м.Біла 

Церква 

+  +   + - - - 4 -   2  + 

вул. Короленка, 3а, 

 м. Біла Церква, Київська обл. 

09100 

(04563)5-36-50 

 е-mail: 

sun-bcekolog@ukr.net 

Сайт: 

 http://www.cent-bc.com.ua/ 

mailto:ctduk@ukr.net
mailto:ctduk_ekolog@ukr.net
http://www.kids-center.com.ua/
http://www.kids-center.com.ua/
http://www.kamelia-center.com.ua/
mailto:naturalssts@ukr.net
mailto:sun-bcekolog@ukr.net
http://www.cent-bc.com.ua/


 

 

 

6. 
СЮН 

м.Тараща 

власного приміщення 

немає 

 + - - - 1 1 - - 1 - + 

вул.Б.Хмельницького б. 51, 

м.Тараща, Київська обл.   

09500      

е-mail: 
gorodensky05@gmail.com 

Сайт: http://www.tarascha-

sun.edukit.kiev.ua 

7. 

Києво-

Святошин-

ський 

РЦЕНТУМ 

+   +      4    1  + 

вул. Хрещатик,76.  м. Боярка;  

Києво-Святошинський район , 

Київська обл.  08150 

(04598) ф. 4-02-79 

E-mail:   rcentum@ukr.net  

Сайт:    www.unnatu.org.ua 

8. ФРЕЕЦ  +  +      2    1  + 

вул. Суворова, 1,  

м. Фастів, 08500 

(04565) 6-23-64, 

E-mail: FREEC_EKO@ukr.net  

mailto:gorodensky05@gmail.com
http://www.tarascha-sun.edukit.kiev.ua/
http://www.tarascha-sun.edukit.kiev.ua/
mailto:rcentum@ukr.net
http://www.unnatu.org.ua/
mailto:FREEC_EKO@ukr.net


 

 

 

Кіровоградська область 

         Комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»: 25019,  м. Кропивницький, вул. 

Пугачова, 2, тел. (0522) 33-97-15, E-mail: OCENTYM@ukr.net   

Протягом 2018 року покращувалась матеріальна база обласного закладу: 

проведено поточний ремонт навчального приміщення. 

У комунальному закладі «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» є: 4 навчальних кабінетів, актова зала, 

тваринницька ферма, куточок живої природи, навчально-дослідної земельної 

ділянки, теплиця, плодовий сад та дендрарій.  

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 2 га площі. Відповідно до 

Положення про НДЗД має всі відділи: польовий, овочевий, плодовоягідних культур, 

квітково-декоративний, колекційний, селекційно-генетичний, зоолого-

тваринницький, виробничий, дендрологічний.  

 

Станція юних натуралістів Світловодської міської ради:   27502       м. 

Світловодськ, бул. Дніпровський, 16-А, (05236) 2-26-73, E-mail: 

svetlovodsk_sun@ua.fm 

Станція юних натуралістів Світловодської міської ради 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. 

Площа навчально-дослідної земельної ділянки СЮН становить - 0,82 га. 

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.  

 

Станція юних натуралістів Торговицького навчально-виховного об’єднання 

Новоархангельської районної ради: 26100,  смт. Новоархангельськ, вул. Центральна, 

40, 0976923277, E-mail: helenfedorova@i.ua 

         Станції юних натуралістів Торговицького навчально-виховного об’єднання має 

погану матеріально-технічну  забезпеченість. Для організації навчально-виховного 

процесу у закладі є лише комп’ютер та принтер. В закладі є 3 навчальних кабінети, 

які укомплектовані відповідними меблями.  
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Луганська область  

 

З метою сталого функціонування Центру відділ освіти надавав постійну 

допомогу. 

На 1.12.2018 року гуртки працюють в 5 теплицях, 4 з яких знаходять на 

балансі Центру.  

Зокрема, у звітний період відповідно кошторису було витрачено понад 20 тис грн. 

на виконання робіт з поточного ремонту системи опалення, заміру опору, придбання 

медикаментів, інвентарю. 

Не вдалось в запланованому обсязі вирішити питання капітального ремонту 

систем опалення теплиць № № 4, 8, 17, заміни стелажів теплиці № 4.  

Обладнання: комп'ютер - 2, принтер-2, сканер, телевізор, музикальний центр, 

DVD, фотоапарат-1, шафи, стільці, столи, бібліотека, інвентар для праці, 2 

мікроскопи, навчальні посібники. Умови праці задовільні. 

 

Львівська область  

Загальна площа приміщення КЗ ЛОР ««Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» - 550м
2
, з них 150,5м

2
 займають 

навчальні приміщення: 2 навчальні кабінети: гуртків зоологічного профілю (38,4 

м
2,
40 тераріумів та кліток), гуртків ботанічного і прикладного профілів (23,4 м

2
, 8 

виставкових шаф), лекційний зал - музей природи (42,7м
2
 , 2 ландшафтні зоологічні 

діарами); навчальні лабораторії гідробіології та акватераріумістики (24,3 м
2 

, 5 

видових акваріумів, 1 видовий басейн, 5 видових тераріумів), декоративного 

птахівництва (22,6 м
2
, 40 видових кліток у 3 шафах, 3 видові вольєри, 3 видові 

садкові клітки). Решту площі будівлі займають господарські та технічні 

приміщення. 

Лекційний зал обладнаний мультимедійним проектором. Загалом заклад має в 

користуванні 12 комп’ютерів, які встановлені в адміністративно-методичних та 

навчальних кабінетах й у бібліотеці, 4 принтери, 1 ксерокс, 4 багатофункціональні 

пристрої, 1 факс.  

При ЛОЦЕНТУМ на громадських засадах працює еколого-освітня відеотека 

«Екосвіт», яка нараховує більше 85 дисків із фільмами природничого та еко-

освітнього спрямування. 

Загальна площа земельної ділянки, яка закріплена за закладом і є у власності 

Львівської обласної ради, становить 1,4269 га. Площа учнівської навчально-

дослідної земельної ділянки, яка є частиною земельної ділянки , становить 0,85 га ( 

відповідає Положенню про учнівську навчально-дослідну земельну ділянку 

загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів). УНДЗД 

складається із відділів: «пейзажного парку» (англійський стиль) - декоративні 

насадження, квітники, «Українського саду» - плодовий сад, ягідник, виноградник, 

«регулярного парку» (французький стиль) – паркова ділянка із газоном, «східного 



 

 

 

(японського) саду» –  відділок із далекосхідними вуличними рослинами; навчальної 

лабораторії рослинництва закритого грунту (теплиця-оранжерея, 74,3 м
2
) - 

розташована колекція декоративно-листяних, квітучих рослин та сукулентів, понад 

250 видів та сортів; вуличного зоолого-тваринницького комплексу (1 навчальна 

лабораторія птахівництва (пташник, 67,2 м
2
), 1 навчальна лабораторія дрібного 

тваринництва (ферма, 88,4 м
2
), 17 вуличних вольєрів та паркова ділянка.  

Колекція декоративних та екзотичних тварин закладу нараховує понад 90 

видів та порід різноманітних екзотичних та декоративних тварин (королівський 

пітон, каліфорнійська земляна змія, полоз маїсовий, сінелойська молочна змія, 

безнога ящірка веретільниця, 6 видів черепах, плямисті гекони, агами бородаті, 

ігуана зелена, морські свинки, хом’ячки, африканські голчасті миші, американські 

дегу, туркменські піщанки); 10 видів та порід декоративних і екзотичних птахів 

(папуги-нерозлучники 2 видів, зеброві і японські амадини, корели, канарки, 

австралійські хвилясті папуги, діамантові та єгипецькі  горлиці, рисівки, японські 

перепели); 24 види і породи акваріумних рибок і 11 видів акваріумних рослин; 9 

видів екзотичних комах (павуки-птахоїди, кубинський і мадагаскарський таргани, 

хатні цвіркуни, австралійський, в’єтнамський та індійський паличники), 6 порід 

великих і декоративних кролів, 2 породи гусей, павичі, 1 вид і 3 породи качок, 12 

порід курей, 3 види і 5 порід фазанів, 1 породу цесарок, 16 порід декоративних 

голубів. 

На території закладу розташована будівля проектованої навчальної 

лабораторії «Музей Яворівської забавки» площею 25,7 м
2
. 

У 2018 році матеріально-технічна база ЛОЦЕНТУМ була поповнена новим 

великоформатним телевізором, 2 ноутбуками, 1 планшетом, 1 комп’ютером з 

монітором, 1 багатофункціональним пристроєм, 1 проектором, 1 мікроскопом, 

навчальною біологічною лабораторією.
 

 Адреса: 79026, м. Львів, вул. Івана Франка, 133 

 Тел. (032) 276-46-07 

lodenc@ukr.net,  

www.locentum.lviv.ua 

 

Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр має окремий 

двоповерховий будинок у м. Львові та земельну ділянку площею 0,644 га. 

На території Центру розміщені такі споруди: 

 два цегляних одноповерхових пташники, площею 20 кв. м кожний; 

 гараж металевий; 

 гараж цегляний; 

 вольєрний комплекс, площею 50м
2;
 

 оранжерея площею 18м
2
; 

 віварій (приміщення для утримання дрібних тварин), площею 32м
2
; 

mailto:lodenc@ukr.net
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 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 4 бджолосімї. 

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 (9 шт.), мікроскопи, фільмоскопи, епіпроектор,  2 ноутбуки, 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. 

Опалення приміщення Центру проводиться від автономної котельні, що 

працює на природному газі. В 2007 році виконано повну заміну системи опалення на 

сучасну, старий чавунний котел також замінено сучасним парапетним з 

електронним керуванням. 

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-ти 

міліметрового полікарбонатового пластику – сонячний вегетарій. 

На території зоологічної виставки Центру встановлено установку з отримання 

електичної енергії від сонячного світла.  Її потужність - 7000 Ват. Отримана 

екологічно чиста електроенергія використовується для нічного (чергового) 

освітлення вольєр зоовиставки, примусової конвекції теплого повітря в сонячному 

вегетарії. 



 

 

 

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 

відео програм становить на даний час понад 370 одиниць. Всі новинки відеотеки 

записані на CD-дисках. 

В 2018 р. в лабораторії ботаніки закладу проведено реконструкцію палюдаріїв, 

в яких розміщено колекцію тропічних рослин, які можуть існувати тільки в умовах 

вологого тропічного клімату (орхідеї, марантові, бромелієві та інші екзотичні 

рослини). Освітлення цих цікавих об’єктів замінено на сучасне, з використанням 

вологозахищених LED-світиьників з фіто спектром. 

Адреса: 79011, м. Львів, вул. Кубанська, 12 

 Тел. (032) 276-14-19 

 ecochilds@ukr.net 

www.ecochilds.iatp.org.ua 

 

Для проведення  практичних занять  Дрогобицький регіональний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді має навчально-дослідну ділянку площею 

1 га, теплицю площею 80 м
2
, квітники, грядку лікарських рослин, розсадник 

плодових дерев. Створено насіневий фонд однорічних квітів та рослин 

радіопротекторної дії, закладено шкілку декоративних кущів.  

Загальна площа всіх приміщень 180 м
2
. Методичний та навчальний кабінет (60 

м
2
).

. 
Вся гурткова робота проводиться на базі шкіл у навчальних класах. Для 

проведення практичних занять використовуються: шкільні НДД, екологічні стежки, 

народознавчі кімнати, комп’ютерні класи для проведення занять гуртків “Екологія 

та комп’ютер”. 

Для організації екскурсій до послуг гуртківців є мікроавтобус.  

Адреса: 82127, Львівська обл., Дрогобицький район, с.Монастир-

Лішнянський. 

Тел. 0682460535 

 vizer.roman@gmail.com 

 

Матеріально-технічна база Стрийської міської станції юних натуралістів 

включає 7 кабінетів: 1) охорони природи; 2) квітництва;                3) краєзнавства; 4) 

лікарських рослин; 5) виставковий кабінет; 6) кабінет директора; 7) кабінет 

методиста. 

Навчально-дослідна земельна ділянка площею 1,1 га, теплиця площею 180 м
2
, 

приміщення для утримання кролів та с/г птиці. З технічних засобів навчання є 

кінопроектор, діапроектор, фільмоскопи, фотоапарати, мікроскопи, комп’ютер . 

mailto:ecochilds@ukr.net
http://www.ecochilds.iatp.org.ua/
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 Є с/г знаряддя та інструменти для роботи на навчально-дослідних ділянках. 

Акту землекористування немає у зв’язку з неможливістю виготовлення через 

відсутність коштів. У 2018 році проведено поточний ремонт трьох навчальних 

кабінетів, пофарбовано підлогу в коридорі, проведено санітарну побілку в санвузлі, 

а також проведено шиферне перекриття підсобного приміщення теплиці, 

проведений поточний ремонт приміщення літньої зали, встановлено дашок  над 

сходами навчального корпусу.  

 Адреса: 824300, Львівська обл., м. Стрий, вул. М. Заньковецької, 18а.  

 Тел.. (03245) 52094 

 syunstryi@ukr.net 

 

 Матеріально-технічна база Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді м. Червоноград зазнала суттєвих змін у 2017 році. Приміщення 

ЦЕНТУМу було виділено Червоноградському військовому комісаріату. На даний 

час кабінет директора та методичний кабінет знаходяться в приміщенні будинку 

дитячої та юнацької творчості м. Червонограда, заняття керівників гуртків 

проходять в ЧЗШ № 1, ЧЗШ № 2, ЧНВК № 3, ЧЗШ № 4, ЧЗШ № 9, ЧНВК № 10. В 

адміністративному кабінеті знаходяться: 1 компۥютер, 1 ноутбук та 1 принтер. Цього 

року на ЦЕНТУМ було виділено ще 1 ноутбук, 1 колонка, 2 набори мікрофонів (4 

шт.) і мікшер. Маємо доступ до Інтернету. 

     Адреса: 80100, Львівська обл., м.Червоноград, вул. Миру 5. 

     Тел.: (03249) 3-13-57 

     centym4a@gmail.com 
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Миколаївська область  

 

ПНЗ Загальна 

площа 

всiх 

примiще

нь /кв. м/  

Крiм 

того  

орендова

на     

площа 

(кв.м)  

Площа 

для 

занять 

гурткiв  

Актова 

зала 

Бiблiоте

ка 

Майстер

ня 

Теплиця  НДЗД Музей Зоолого-

тваринн

ицька 

база 

Пташни

к 

Автобус Легкові 

авто 

Вантажн

і авто 

Обласний 

еколого-

натуралістичн

ий центр 

учнівської 

молоді 

240 м² - 99,2 м² - - - - 0,41 га - Крільчат

ник – 

29,9 м
2
 

170 м
2
 - 1 1 

Миколаївська 

міська станція 

юних 

натуралістів 

678 м² - 496,5 м² - - - - 0,5 га 1-

«Побуту 

українсь

кого 

народу» 

- - - - - 

Первомайська 

станція юних 

натуралістів 

389,4 м² - 290,4 м² 66,0 м² - - 92,2 м² 705 м² - 18.2 м² - - - - 

Новоодеська 

районна 

станція юних 

натуралістів 

89,03 м² - 35,97 м² - - - - 0,01 га - 
Живий 

куточок 
- - - - 

 

 

 

Статистичні дані про матеріально-технічне забезпечення позашкільних навчальних закладів 

 

Назва ПНЗ Навчальні 

 приміщення, площа 

Навчально-дослідні 

земельні ділянки, 

площа 

Забезпечення 

обладнанням  у % 

Забезпечення 

інструментами, 

приладами у % 

Забезпеченість 

матеріалами у % 

Комп’ютерна 

техніка 



 

 

 

Обласний еколого-

натуралістичний 

центр учнівської 

молоді 

2 навчальних 

кабінета, площа – 

99,2 м
2
 

0,41 га 50% 60% 60% Комп’ютери – 18  

Принтери – 5 

Копір – 1 

Сканер – 1 

МФУ – 2 

Миколаївська міська 

станція юних 

натуралістів  

Всього:  

10 – навчальних 

кабінетів 

Площа: 496,5 м
2
 

0,5га 50% 70% 50% Комп’ютери - 8шт., 

принтер – 2 шт., 

сканер – 1 шт. 

Первомайська 

станція юних 

натуралістів 

290,4 м² 705 м² 50% 40% 70% комп’ютерів 7 

принтери 2  

Новоодеська 

районна станція 

юних натуралістів  

2 кабінета, площа 

35,97 м
2
 

0,01 га 10% 15% 10% 
комп’ютер 1 

принтер 1 

 

Повна назва і адреса профільних позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму Миколаївської 

області. 
Повна назва 

позашкільного 

навчального закладу 

Адреса  Телефон, електронна 

адреса 

Відділи, завідувач відділу Оптимізація 

або об'єднання 

ПНЗ, коли і на 

підставі чого 

Директор  

Обласний еколого-

натуралістичний цент 

учнівської молоді 

Проспект героїв 

Сталінграду, 1 

м. Миколаїв, 54025 

т/ф 

43-02-76 

т 37-61-63 

т 37-69-01 

mkoencum@ukr.net 

Методичний Ніконов Сергій 

Борисович 

Орг.масовий Коваль Ірина 

Валеріївна 

Квітництва Топалова Тетяна 

Михайлівна 

Натуралістичний Міхненко Ольга 

Миколаївна 

 

- Троїцька Таїсія 

Броніславівна 

Миколаївська міська 

станція юних 

натуралістів  

 

вул. Прибузька, 83   

м. Миколаїв,  54022   

тел.(0512) 60-50-63,  

E-mail:  

mkosvita60@ukr.net 

Методичний – Лебедєва Тамара 

Андріївна; 

Орг.-масовий – Шмата Наталія 

Володимирівна; 

- Ярошенко Наталія 

Григорівна 

https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=mkosvita60%40ukr.net


 

 

 

Екологічний – Березецька Олена 

Олексіївна; 

Сільсько-господарський -Крептюк 

Ірина Анатоліївна 

Первомайська міська 

станція юних 

натуралістів 

вул.. П. Тичини, 52 

м. Первомайськ 

Миколаївська область 

55211 

(05161)3-42-76 

 

- - Шевченко Олена 

Петрівна 

Новоодеська районна 

станція юних 

натуралістів 

вул. Леніна, 174, м. 

Нова Одеса, 56602 
 - - 

Піх Світлана 

Михайлівна 

 

Одеська область 

 

Повна назва позашкільного навчального 

закладу 
Адреса Телефон, електронна адреса Директор 

Комунальний позашкільний навчальний 

заклад «Одеський еколого-натуралістичний 

центр «Афаліна» 

65025 

м. Одеса,  

вул. Давида Ойстраха, 15 а 

52-40-43 

suvenc@ukr.net 

Чорний Сергій 

Миколайович 

Ізмаїльська міська станція юних натуралістів 

Одеська область,  

м. Ізмаїл,  

вул Виноградна,3 

(04148) 6-28-04 

yunnat.izmail@ukr.net 

Острякова Лариса 

Іларіонівна 

Ренійська районна станція юних натуралістів 

Одеська обл., Ренійський район,  

с. Новосільське, вул.Степова, 

буд. 2,  

sunnovoselsk@gmail.com 
Флоря Євгенія 

Андріївна 

mailto:suvenc@ukr.net
mailto:yunnat.izmail@ukr.net
mailto:sunnovoselsk@gmail.com


 

 

 

Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Чорноморської міської 

ради 

Одеська область, 

м. Чорноморськ, проспект Миру,  

буд. 24-С 

(048)6864381 

centym@ukr.net 

Біляєва-Дубровіна  

Ольга Вікторівна 

mailto:centym@ukr.net


 

 

 

Полтавська область  

 

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 

господарчої 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. 

На навчально-дослідній земельній ділянці закладено відділи багаторічних 

квіткових рослин, колекційний відділ лікарських рослин, овочеву та польову 

сівозміни, виробничий відділ, колекційну ділянку сухоцвітів, ділянку ландшафтного 

дизайну та продовжується закладання дендрологічного відділу. 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. У 2017 році створено 

навчальний кабінет лікарських рослин.  

Для науково-дослідницької роботи вихованців гуртків з флористики, 

квітництва, овочівництва використовується теплиця площею 180 кв.м. 

Опалення теплиці, зоолого-тваринницької бази, підсобних приміщень та 

навчально-адміністративного будинку здійснюється двома топковими, які обладнані 

трьома котлами КЧМ та «МАЯК». 

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. 

Необхідною умовою для сталого розвитку особистості під час науково-

технічного прогресу є знання необхідних комп’ютерних програм, вміння 

отримувати необхідну інформацію з мережі Internet. Тому на сьогоднішній день 

придбано 26 комп’ютерів і створений комп’ютерний клас. З них: 8 комп’ютерів 

використовуються в обласному дитячо-юнацькому оздоровчому таборі «Еколог», 1 

– 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. 

У 2004 році відповідно до рішення сесії обласної ради були об’єднані майнові 

комплекси Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру та 

Міськомлинянської загальноосвітньої школи Зіньківського району. Протягом 2004-



 

 

 

2005 років проводилась реконструкція приміщення школи під обласний дитячо-

юнацький оздоровчий табір „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: для 

здійснення екскурсійної діяльності, перевезення груп дітей до табору, 

обслуговування екологічних практик та експедицій використовуються автобуси 

ПАЗ-3205-110 та ЗАЗ А10, автомобіль ГАЗ 3221-14 «Газель», автомобілем ГАЗ 3302 

проводиться перевезення будматеріалів, заготівля сіна влітку, завезення ґрунту в 

теплицю, завезення кормів та ін. Автомобіль ВАЗ 21070 обслуговує ОДЮОТ 

«Еколог». Автомобілі Geely 1.5 СК , ВАЗ 21103, ІЖ 2717 використовуються в 

закладі та інших підрозділах для щоденного обслуговування.  

Для демонстрації фільмів, переданих програмою Європейського Союзу Tacis і 

відео сюжетів, відзнятих працівниками центру, використовуються два телевізори, 

мультимедійний проектор, які знаходяться на балансі центру. 

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 

створено оранжерею. 

Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром з 1995 року 

організовується проведення екологічних експедицій на байдарках, а з 1999 року - 

обласна екологічна практика на території геологічної пам’ятки природи «Бутова 

гора». Для проведення вказаних заходів у 2005 році було закуплено 5 трьохмісних 

байдарок, а у 2017 - три. 

У 2012 році був проведений капітальний ремонт системи каналізації закладу, 

поточний ремонт системи водопостачання, поточний ремонт приміщення для 

бджоляра, а також поточний ремонт літніх вольєрів для птиці. 

Протягом 2013 року придбані та замінені остаточно меблі в навчальних 

кабінетах закладу. 

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. 

У 2014 році були замінені всі клітки для кролів на зоолого-тваринницькій базі 

центру. 



 

 

 

Протягом 2014 року в закладі було проведено два капітальних ремонти: 

укладання тротуарної плитки та бетонне покриття майданчиків зоолого-

тваринницької бази, а також капітальний ремонт навісів зоолого-тваринницької бази 

центру.  

У 2017 році проведено капітальний ремонт центральної доріжки табору 

«Еколог». 

Протягом звітного року проведено ремонт підлоги у навчальному корпусі. 

На даний момент матеріально-технічна база центру задовільна. 

 

ШИШАЦЬКА ФІЛІЯ 

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 м
2
 рішенням сесії Шашацької 

районної ради надані в оренду Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центру учнівської молоді. Філія має наступні приміщення: кабінет завідувача філії, 

лабораторію рослинництва, лабораторію квітництва, допоміжне приміщення.  

Згідно угоди про співпрацю між Полтавським обласним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді та Шишацькою спеціалізованою 

школою ім. В.І. Вернадського для занять гуртків філії також використовуються 

обладнані кабінети школи: природничого краєзнавства та лабораторії екології 

площею 102 м
2
. 

З весни 2010 року для проведення практичних робіт та організації навчально-

дослідних ділянок надана земля загальною площею 420 м
2
. Для навчально-виховної 

та практичної роботи філія має достатню кількість науково-методичної літератури, 

матеріалів, знарядь праці, технічних засобів навчання, у тому числі комп'ютер і 2 

принтери, фотокамеру, є підключення до мережі Інтернет. 

Протягом 2017 року оновлено матеріальну базу: придбані нові меблі для 

навчальних кабінетів, виготовлені стенди, що відображають діяльність творчих 

учнівських об’єднань.  

 

ФІЛІЯ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО 

ЦЕНТРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЛТАВСЬКОМУ РАЙОНІ 

У 2011 році створена філія ОЕНЦУМ у Полтавському районі на базі 

Терешківської ЗОШ І-ІІІ ст., де орендуємо 3 кабінети загальною площею 119,1 кв.м. 

У кабінеті «Лабораторія позашкільної освіти та екологічного виховання» 

оформлено виставку творчих поробок вихованців з природного матеріалу, 

сухоцвітів, біокераміки, квілінгу, соломки, бісеру. Оформлені стенди з творчими 

роботами гуртківців. 

Для проведення просвітницької природоохоронної роботи обладнані 

виставкові та мобільні стенди «Збережемо первоцвіти рідного краю!», «Збережи 

ялинку!».  



 

 

 

У кабінеті «Флористики та лісознавства» зібрана колекція кімнатних квітів з 

різних частин світу та сухоцвітів, опудала тварин лісу. Облаштована фотовиставка 

«В об’єктиві фотонатураліста», на якій представлені кращі роботи вихованців, 

створено відеотеку. Також оформлена виставка дитячих творчих композицій: 

картини з тканини, вироби із солоного тіста, полімерної глини, бісеру, у техніці 

квілінг, сухоцвітів. Постійно поповнюється бібліотечний фонд філії. 

Протягом 2012 року було проведено поточний ремонт кабінету флористики та 

лісознавства.  

Придбані технічні засоби навчання: 

- комп’ютер; 

- багатофункціональний пристрій Canon 

- 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.  

Закуплено меблеву стінку та виставкові столи, для озеленення – 48горщиків 

для кімнатних рослин. 

Протягом 2014 року було проведено поточний ремонт живого куточка, 

створені вольєри для тварин, поновлено видовий склад тварин, обладнано 2 стенди 

«Домашні тварини». 

Придбані технічні засоби навчання: 

- DVD; 

- Телевізор. 

 

КОБЕЛЯЦЬКА ФІЛІЯ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО  

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Згідно рішення сесії Кобеляцької районної ради Полтавському обласному 

еколого-натуралістичному центру учнівської молоді з 2013 року надано в оренду 

кабінет площею 54 м
2
 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. 

Протягом 2016-2017 років придбані нові меблі: шафи, столи, стільці. 

 

КАРЛІВСЬКА 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 м
2
. 

Для науково-дослідницької роботи вихованці гуртків використовують квітник, 

клумбу, сад,  загальна площа яких становить 0,2 га. 

Кабінети, які використовуються у навчально-виховному процесі забезпечені 

необхідними меблями: столами, стільцями, меблевими стінками, полицями, 

підставками. У навчальних кабінетах представлені експозиції виставкових 

матеріалів, вони обладнані тематичними  стендами, планшетами, колекціями, 

навчально-методичною літературою. Для організації навчально-виховного процесу 

використовується: телевізор, відеоплеєр, музичний центр, цифровий фотоапарат.  

Науково-методичний супровід роботи гуртків забезпечують: комп’ютер (2 шт.),  

копіювальний апарат (1 шт.), принтер (1 шт.),  що дає можливість своєчасно і якісно 

оформляти документацію закладу, творчі роботи вихованців. 

Навчальні кабінети, в яких проходять гуртки, обладнані необхідними меблями 

для здійснення навчально-виховного процесу. Для роботи з вихованцями 

використовується наочний матеріал: "Тваринний світ України, "Червона книга 

Полтавщини (тварини)", "Домашні тварини", "Чарівний акваріум"; "Риби", "Зимові 

птахи", "Перелітні птахи", " Птахи водойм", "Барвистий світ метеликів", "Тварини 

лісу", "Гриби нашої місцевості"; таблиці, роздатковий та дидактичний матеріали, 

гербарії; плакати: «Збережемо природу», «Будь другом природи», «Крилаті скарби», 

«Їх треба рятувати»; комплект таблиць з біології людини; набір карток «Тварини 

Червоної книги України», «Юному ентомологу», «Роздаткові картки по зоології»; 

набір фотокарток «Риби», «Тварини". Для проведення практичних робіт 

використовуються мікроскопи. 

Куточок живої природи  СЮН є складовою частиною навчально-виховного 

процесу в закладі. Він створений для проведення практичних занять, передбачених 

навчальними програмами з предметів природничого циклу, з метою здобуття 

поглиблених знань про живі організми, формування практичних умінь та навичок, 

вивчення, спостереження по догляду за тваринами, організації дослідницької та 

природоохоронної роботи вихованців. 

Куточок живої природи містить: 1 акваріум об’ємом  20 л, 1 акваріум для 

утримання мальків риб, ракоподібних та молюсків, 3 клітки для декоративних птахів 

та 8 - для дрібних гризунів. В них утримуються найбільш характерні представники 

тваринного світу відповідно до навчальних програм.  

Акваріуми заселені  9 видами риб, які невибагливі до температурних 

перепадів, освітлення, корму. У спеціально облаштованому басейні мешкає 

червоновуха черепаха. У куточку живої природи  мешкає  1 вид птахів - папуги 

хвилясті. Тут утримуються: морські свинки, декоративні кролі, лабораторні пацюки, 

джунгарські та сирійські хом’яки, шиншили. Вид молюски представлений 

равликами ахатінами. 

Необхідною умовою для сталого розвитку особистості під час розвитку 

науково-технічного прогресу є знання необхідних комп’ютерних програм, вміння 

отримувати необхідну інформацію з мережі Internet. У закладі  до послуг вихованців  

СЮН є обладнана комп’ютерна кімната, яка налічує 2 комп’ютери та 1 принтер. З 



 

 

 

2011 року відкрито доступ до мережі Internet та використовується електронна 

пошта.  

Методичний кабінет Карлівської районної станції юних натуралістів – це 

оперативний центр методичної роботи з педагогами закладу. Він обладнаний 

стендами "Методична робота", "На допомогу керівнику гуртків," «Атестація», 

«Інформації».У кабінеті зібрані нормативні документи,  інформаційно-методичні 

вісники на допомогу педагогам закладу та району, бібліотека, яка налічує науково-

популярну та методичну літературу. 

У методичному кабінеті знаходиться відеотека «Природно-заповідний фонд 

України" (10 відеофільмів).  Матеріали відеотеки використовуються під час 

проведення виховних заходів, круглих столів, диспутів, занять гуртків. Працівники 

закладу мають змогу користуватися інформаційно-методичними журналами: 

"Позашкільна освіта", «Позашкілля», «Позакласний час», "Огородник", «Квіти 

України», «Дім. Сад. Город», "Юний натураліст". 

Необхідною складовою частиною матеріально-технічної бази закладу є 

клумба, квітник, на яких вирощуються сухоцвіти (8 видів рослин), однорічні та 

дворічні  квіти (13 видів рослин), багаторічники (5 видів рослин). 

В саду, який розташований на території закладу, ростуть: яблуні (3), сливи (6), 

абрикос(2), вишні (2) , горіх (1). 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ 

Кременчуцький еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Кременчуцької міської ради Полтавської області (КЕНЦУМ) розташовано на 

земельній ділянці площею 0,95 га за адресою проспект Свободи, 128. На території 

закладу знаходяться: двоповерхова будівля навчального корпусу площею 1089,3 м², 

одноповерховий сарай, 3 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.   

Навчально-виховний процес здійснюється на базі відповідно обладнаних 

навчальних лабораторій, кабінетів, майстерень та інших приміщень. Навчальні 

кімнати естетично оформлені, затишні. До послуг гуртківців Куточок живої 

природи, Зимовий сад, кабінет акваріумістики, кабінет народознавства та ін. Усі 

приміщення відповідають санітарно-гігієнічним нормам. Вони мають достатній 

рівень забезпеченості необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами 

відповідно до навчальних програм та профілю гуртка, групи або іншого творчого 



 

 

 

об’єднання. Нажаль, частина обладнання навчальних кабінетів застаріла та вимагає 

модернізації.  

Також в закладі існує виставкова зала, де розміщенні кращі роботи 

вихованців та педагогів КЕНЦУМ.  

Навчальний корпус має такі приміщення: 

І поверх: 

- актова зала –  52,3 м² 

-  гурткок  «Природа і фантазія» – 80,9 м² 

- танцювальний зал - 77,5 м² 

- спортивний зал –  43,7 м² 

- коридори – 40,3 м² 

- кабінет бухгалтерії – 13,8 м² 

- кабінет заступника директора з АГЧ – 7,7 м² 

- побутові приміщення – 8,4 м² 

- санвузли – 21,8 м² 

ІІ поверх:  

- кабінет директора -  24,9 м² 

- виставкова зала – 40 м² 

- методичний кабінет – 17,1 м² 

- кабінет завідувача відділу –  9,2 м² 

- куточок живої природи - 77,8 м² 

- зимовий сад – 53,2 м² 

- кабінет народознавства – 24,4 м² 

- гурток  Граматики ефективного спілкування – 24,7 м² 

- гурток бісеплетіння – 25,1 м² 

- кабінет акваріумістики – 48,5 м²  

- гурток «Студія образотворчого мистецтва» - 28,8 м²  

- коридор – 8,4  м² 

- санвузли  –  36,4 м² 

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 є: 1 проектор, ксерокс, сканер, 3 принтера, аудіо-, 

відеотехніка. 

 Навчально-дослідна земельна ділянка КЕНЦУМ відповідає Положенню про 

навчально-дослідну ділянку позашкільного навчального закладу. Складається з 

відділків: квітко-декоративний, дендрологічний, овочевий, польовий, виробничий. 

Для практичних занять на НДЗД  є робочий інвентар (лопати, сапи, граблі). Для 

вирощування розсади квітів, овочів є парник. 

 

ЛОХВИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

 УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Лохвицький міський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

(ЕНЦУМ) є комунальним позашкільним навчальним закладом. Засновник 



 

 

 

Лохвицька міська рада. Галузеве управління ЕНЦУМ здійснює відділ освіти  

Лохвицької районної державної адміністрації. Заклад є юридичною особою, має 

печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційний номер.  

Юридична адреса : 

37200 

Лохвицький міський  

еколого-натуралістичний центр 

 учнівської молоді 

вул. Героїв України (Леніна), буд №.1-Б, 

м. Лохвиця,  

Полтавська обл. 

тел. 3-18-94 

Загальна площа, яку займає  еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

- 63,74 кв.м., на якій розміщені  три кімнати:  

  -    методичний кабінет, де зібраний інформаційно-методичні матеріали, директивні 

документи, узагальнений педагогічний досвід з питань еколого-натуралістичної 

роботи, програми для гуртків тощо; 

     -   два кабінети для заняття гуртків, частину одного займає живий куточок, в 

якому знаходяться: кімнатні квіти – 28 вазонів;  клітка з хом’ячками, дві клітки з 

папугами, та колекція акваріумних риб та водних рослин. Загальний об’єм води в 

акваріумі складає  200л води. 

Навчально-дослідної земельної ділянки немає.  

Навчальні кабінети обладнані новими столами, стільцями, шафами, полицями, 

підлога покрита лінолеумом, освітлені лампами денного світла.  

  Методичний кабінет Лохвицького міського еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді – це оперативний центр педагогічної роботи закладу. У 

кабінеті зібрані нормативні документи,  інформаційно-методичні вісники  на 

допомогу педагогам закладу, бібліотека, яка налічує науково-популярну та 

методичну літературу.  

У методичному кабінеті знаходиться відеотека, матеріали якої 

використовуються під час проведення виховних заходів, круглих столів, диспутів, 

занять гуртків. Працівники закладу мають змогу користуватися інформаційно-

методичними журналами: «Позашкільна освіта», «Позашкілля», «Позакласний час», 

«Яблунька», «Огородник», «Квіти України», «Дім. Сад. Город», «Юний натураліст», 

«Паросток», «Делаем сами». 

Для проведення навчально-виховної роботи використовуються  також 

приміщення загальноосвітніх  навчальних закладів міста: 

Лохвицької гімназії №1, Лохвицької ЗОШ №2, Лохвицької ЗОШ №3, 

Ісковецької ЗОШ .  

Необхідною умовою для сталого розвитку особистості під час розвитку 

науково-технічного прогресу є знання необхідних комп’ютерних програм, вміння 

отримувати необхідну інформацію з мережі Internet. У закладі є: 1комп’ютер, 

1ноутбук, 1принтер та 1 фотопринтер. З 2011 року відкрито доступ до мережі 

Internet та використовується електронна пошта.  



 

 

 

Рішенням 12 сесії 7 скликання Лохвицької міської ради №11 від 19.07.2018 

Лохвицький міський еколого-натуралістичний центр реорганізовано в 

Лохвицький будинок дитячої та юнацької творчості. 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ І НАТУРАЛІСТІВ 

Натуралістичні гуртки займають у приміщенні СЮТН один кабінет площею 

49 м
2
. 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».  

 

МИРГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Миргородський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

розміщений на території 0,45 га. Навчально-дослідна земельна ділянка займає 

територію 1600 м 2. Є зелені насадження, міні- кролеферма, молодий сад. ЦЕНТУМ 

займає одноповерхове приміщення, яке має 9 кабінетів: актова зала, виставкова зала, 

методичний кабінет, народознавчий кабінет, кабінет директора, підсобне 

приміщення, куточок живої природи, де розміщається і лабораторія, рослинний 

кабінет, бухгалтерія. Окремо є підсобні приміщення, де розміщені кролі, зібраний 

інвентар, зберігаються корми. Є погріб, в якому знаходяться буряки, морква, 

картопля, заготовки для живцювання. Усі кабінети відділу мають паспорти з 

переліком наявного обладнання. Навчальні кабінети забезпечені меблями, 

матеріалами відповідно до змісту навчальних програм, вони використовуються для 

проведення занять, практичних та лабораторних робіт, семінарів. 

У навчальних кабінетах зібраний різноманітний роздатковий та 

демонстраційний матеріал для ефективного проведення занять. 

Усі приміщення відремонтовані, зроблено косметичний ремонт силами 

працівникі ЦЕНТУМ.  

Заклад забезпечений бутильованою питною водою. Поступово зміцнюється 

матеріально-технічна база в ЦЕНТУМ. 

У Центрі є такі технічні засоби: мікроскопи; лупи ; комп’ютери - 4 шт.; 

принтери – 7 шт.; телевізори – 3 шт., діапроектори ; фотоапарат; 1 музичний центр; 

піаніно; відеокамера; сканер; DVD; мультімедіапроектор. 

Для занять гуртків є необхідна методична література, створена відеотека. Для 

практичних занять є робочий інвентар (лопати, сапи, граблі). 

Колектив активно працює над покращенням матеріально-технічної бази.  

Протягом звітного року було виділено кошти в сумі 30700 грн. на поточні 

ремонтні роботи. 

Проведений поточний ремонт сараїв, у яких розміщені кролі та морські 

свинки, закуплені поїлки для тварин, підведена вода, зроблено ремонт стін, стелі, 

підлогу викладено плиткою, душова кабіна для працівників. 



 

 

 

Зроблено поточний ремонт у рослинному кабінеті та живому куточку.  

 

НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ 

Приміщення площею 53,8 кв. м. Під навчальним кабінетом 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, щурами, черепахами, декоративними рибками, 

птахами, жабками. 

Наявні такі технічні засоби: магнітофон, радіола, діапроектор, кіноапарат 

“Райдуга”, цифровий фотоапарат, комп’ютер. 

Рішенням двадцятої позачергової сесії сьомого скликання Новосанжарської 

районної ради від 15.12.2017 Новосанжарську райСЮН реорганізовано в 

Новосанжарський районний БДЮТ. 

 

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 180 кв. м, є 3 навчальні кабінети, де проводяться 

заняття гуртків, є сучасний офіс-центр еколого- натуралістичного спрямування, 

живий куточок, акваріум на 180 л з рибками, невелика бібліотека. За станцією 

закріплений дендропарк площею 1,1 га, де зібрано колекцію (більше 50 видів) 

декоративних кущів та дерев. Площа навчально-дослідної ділянки становить 0,25 га 

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 49 кв.м, відсутні будь-які господарські будівлі. 

У закладі є комп’ютер, фотоапарат, принтер. 

У приміщенні СЮН проведено косметичний ремонт: пофарбовані вікна, 

підлога, двері. 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ 

Станція має приміщення площею 51 м
2 

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 шкіл, кабінети біології, шкільні НДЗД при тих школах. де діють 

гуртки райСЮН (Трудоюбівської, Петрівцівської, Кибинцівської, В.Обухівської, 

Зуївцівської, Великосорочинської, Комишнянської, Попівської, Гаркушинської, 

Біликівської, Декабристівської, Хомутецької, Клюшниківської). 

Недостатньо виділяються кошти на придбання канцтоварів та інших 

необхідних матеріалів для роботи. 

 

 

 

 

СТАН МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ, СТАНЦІЙ ЮНИХ 

НАТУРАЛІСТІВ, ЇХ МЕРЕЖА 

№ 

п/п 

Назва ЕНЦ, СЮН, 

АП Крим, 

обласного 

районного, 

міського 

підпорядкування

, їх кількість 

Матеріальна база, основні складові 

Оцінка матеріальної бази 

Навчал

ьно-

дослід

на 

ділянк

а, 

площа, 

га 

Тепли

ці 

площа 

м2 

Наявні

сть с/г 

технік

и, 

кількіс

ть 

Зоотваринницьк

а база 

Навчальне 

приміщення 

(власне), 

площа м2 

Наявні

сть 

комп’

ютера 

кількіс

ть 

Відп

ові-

дає 

вим

ога

м 

Зад

о-

віль

не 

Не

за

до

-

віл

ьн

е 

П
о

вн
. н

ез
ад

о
в.

 

Н
ая

вн
. а

кт
у 

Кількіс

ть 

видів 

свійськ

их 

тварин 

Кількіс

ть 

видів 

декора

тивних

, диких 

тварин 

1. ПОЕНЦУМ 0,4 180 - 7 62 345,4 Влас

не 

30  +   + 

2. Шишацька філія 

облЕНЦум 

0,08 - - - 2 117 Оре

нда 

6  +   - 

3. Філія у 

Полтавському 

районі облЕНЦум 

- - - - 6 119.1 оре

нда 

1  +   - 

4. Кобеляцька філія 

облЕНЦум  

- - - - 4 54 оре

нда 

1  +   - 

5. Кременчуцький 

міський ЕНЦум 

0,52 - -  34 609.4 оре

нда 

11  +    

6. Лохвицький 

міський ЕНЦум 

- - - - 2 63.74 Влас

не 

1  +   - 

7. Миргородський 

міський ЦЕНТУМ 

0,16 82.3 - 1 9 365 Влас

не 

2  +   + 

8. Миргородська 

райСЮН 

- - - - - 31 оре

нда 

1  +   - 



 

 

 

9. Новосанжарська 

райСЮН 

0,2 - - 1 11 53 Влас

не 

1  +    

10. Пирятинська 

райСЮН 

0,2 - -  7 140 Влас

не 

1  +    

11. Лубенська 

міськСЮТН 

- - - -  49 Влас

не 

1   +  - 

12. Чорнухинська 

райСЮН 

0,08 - - - - 49 Влас

не 

1  +    

13. Карлівська 

райСЮН 

 - - - 7 150 Влас

не 

1  +    

 Всього: 1.64 262.3 - 8 142 2145.64  58  13 1   

 

 

АДРЕСА ЗАКЛАДІВ, ТЕЛЕФОНИ, ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА, ВСІ ВИДИ НАЯВНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

№з/п Назва закладу, ПІБ 

директора 

Адреса Телефон Електронна адреса Всі види 

наявного 

зв’язку 

1 Полтавський 

ОЕНЦУМ (Бедніна 

Віталій 

Григорович) 

м. Полтава 36003 

пров. Госпітальний, 10 

(0532)54-55-25 

(05322)2-24-37 

ekocentrpoltava@ukr.net   

2 Шишацька філія 

ПОЕНЦУМ 

(Олейніченко 

Ольга Сергіївна) 

смт. Шишаки 38000 

вул.Небесної Сотні,9 

(252)9-11-23 shushaky_filiya@ukr.net   

3 Філія ПОЕНЦУМ 

у Полтавському 

районі (Дулій 

Валентина 

Олександрівна) 

Полтавський район 

с. Терешки 38762 

вул. Шевченка, 9 

(0532)55-31-98 valentinadulii@gmail.com    

4 Кобеляцька філія 

ПОЕНЦУМ 

(Журавель Микола 

Олексійович) 

Кобеляцький район, 

с.Світлогірське 39262, 

вул.Молодіжна, 40 

(099)0187748 mg1963@meta.ua   

5 Карлівська 

райСЮН 

(Тютюнник Тетяна 

Анатоліївна) 

смт. Карлівка 39500 

вул. Полтавський шлях, 

65 

(246)2-39-75 кarlsjun2017@gmail.com   

6 Кременчуцький 

міськЕНЦум 

(Бельська 

Валентина 

Василівна) 

м. Кременчук 39623 

просп. Свободи, 128 

(26)77-38-19 кenzum@ukr.net  

кenсum@ukr.net  

 

7 Миргородський 

міськЦЕНТум (в.о. 

директора 

Прокопенко 

Валентина 

Миколаївна) 

м. Миргород 37600 

вул. Боровиковського, 

66/1 

(255) 5-62-23 ekocentrm@rambler.ru   

8 Миргородська вул. Полякова,17 (255)3-05-75 murgraisun@і.ua Моб. 

mailto:ekocentrpoltava@ukr.net
mailto:shushaky_filiya@ukr.net
mailto:valentinadulii@gmail.com
mailto:mg1963@meta.ua
mailto:кarlsjun2017@gmail.com
mailto:кenzum@ukr.net
mailto:кenсum@ukr.net
mailto:ekocentrm@rambler.ru
mailto:murgraisun@і.ua


 

 

 

райСЮН (в.о. 

директора 

Станіславський 

Віталій 

Миколайович) 

с. Гаркушинці 

Мирогородський р-н 

37600 

 методиста 

099785867

1 

9 Новосанжарська 

райСЮН 

(Бондарчук 

Микола Іванович) 

смт. Нові Санжари  

39300 

пров. Комунальний, 4 

(244) 3-12-40 

 

novsansun@gmail.com  Заклад 

реорганізо

вано 

10 Пирятинська 

райСЮН 

(Левченко Юлія 

Михайлівна) 

м. Пирятин 37000 

с. Березова Рудка 

(098)5533637 

 

Levchenko_yulia1985@ukr

.net  

 

11 Лохвицький 

міський ЕНЦум 

(Ковальова 

Вікторія Петрівна) 

37200 м. Лохвиця 

вул. Героїв України, 1-б 

(256)3-18-94 lohkvitsa.ekocentr@gmail.c

om  
Заклад 

реорганізо

вано 

12 Лубенська міська 

СЮТН (Лисенко 

Сергій 

Володимирович) 

37500  м. Лубни, 

вул.Генерала Ляскіна, 2 

 

 ( 261)7-29 – 

51 

sytn_lubny@ukr.net   

13 Чорнухинська 

райСЮН 

(Могилевська 

Тетяна 

Миколаївна) 

смт. Чорнухи 37100 

вул. Мележика, 15а 

(240) 5-10-60 

 

tbudinok@ukr.net  050868902

4 – 

директор 

 
 

Рівненська область 

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. Частина гуртків 

функціонує  на базах 17 закладів загальної середньої освіти            м. Рівного, 

Рівненського та Здолбунівського районів, Рівненського зоопарку 

загальнодержавного значення, Будинку культури с. Вересневе Рівненського району, 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

Заняття гуртків проводяться у 16 кабінетах. Це 2 куточки живої природи, 

кабінети лікарських рослин, біології та сільського господарства, квітникарства, 

екології, фітовітальня. У кабінеті педагогічної майстерності також проводяться 

семінари для курсантів, керівників гуртків, вчителів біології та екології, заступників 

директора з виховної роботи. 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. 

mailto:novsansun@gmail.com
mailto:Levchenko_yulia1985@ukr.net
mailto:Levchenko_yulia1985@ukr.net
mailto:lohkvitsa.ekocentr@gmail.com
mailto:lohkvitsa.ekocentr@gmail.com
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mailto:tbudinok@ukr.net


 

 

 

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. Тут проходять масові натуралістичні заходи 

та, під час обласних змагань, оформляються тематичні виставки. 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. 

На базі Станції юних натуралістів організовано роботу відділів: методичного 

(завідувач Гайдаченко Л.П), організаційно-масового (завідувач Шехтер Л.М.), 

біології і сільського господарства (завідувач Власик А.М.), екології і квітництва 

(завідувач Катюха В.В.). 

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, штангова та газонокосилка. 

Наявний легковий автомобіль на 8 пасажирських місць та причіп. 

Влітку проведено поточний ремонт всіх приміщень Станції, закуплено 

полікарбонат для перекриття даху овочевої теплиці.  Придбано один новий і 

власними силами облаштовано 2 акваріуми.  що ще? 

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. 

Адреса : 33028  м. Рівне, вул. В. Чорновола, 79-б,  

електронна адреса: rivneosun2007@ukr.net;  сайт:  rivneosun.com.ua 

Телефон/факс :           (0362) 63-50-29 

Директор   Воробей Володимир Федорович, 05.09.77 р.н. 

Освіта   вища, Рівненський державний педагогічний інститут, початкове 

навчання і фізкультура.  

Призначений на посаду директора    01 листопада 2017 року 

Заклад заснований   у  1947 році 

mailto:rivneosun2007@ukr.net


 

 

 

Кількість вихованців : 987 чоловік. 

Всього працюючих : 35 чоловік. 

Кількість педагогічних працівників : 23 чоловіка, з них вищу освіту мають - 

21, середню спеціальну – 2, Відмінників освіти України – 3. Середній вік педагогів 

складає 48 років.  

Кількість обслуговуючого персоналу: 9 чоловік. 

Загальна площа всіх приміщень  984,3 кв.м. 

Фінансування комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської 

обласної ради забезпечується з обласного бюджету. Заборгованості з виплати 

заробітної плати працівникам та з оплати комунальних послуг немає. Всі виплати 

здійснюються вчасно. 

 

 

 

 

Сумська область  

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 основного приміщення Центру 

1. Приміщення – нетипове, пристосоване для роботи позашкільного навчального 

закладу. Збудоване у 1971 році для відомчого дитячого садка ВО „Хімпром”. 

З 1996 року приміщення передано в оренду з подальшою його передачею 

обласному позашкільному закладу.  

Кількість будівель – 2: основна та допоміжна.  

2. Основна будівля двоповерхова, допоміжна – одноповерхова. Обидві будівлі 

цегляні із залізобетонним перекриттям, перегородки між внутрішніми 

приміщеннями - цегляні, сходи – залізобетонні збірні, покрівлі – рулонні, 

водостоки – зовнішні. 

3. Загальна площа – 2375 м
2
. 

4. Корисна площа приміщень, придатних для організації занять гуртків та інших 

творчих об’єднань, становить 1593,6 м
2
. 

5. Система опалення – централізована. 

6. Водопостачання – централізоване. 

7. Приміщення забезпечене телефонним та електронним зв’язком. 

8. Загальна площа земельної ділянки – 1,5 га, під забудовою – 1435 м
2
. 

Заклад забезпечено сучасною комп’ютерною технікою, спеціальними 

комп’ютерними програмами, підключено до всесвітньої мережі Інтернет. 

Матеріально - технічна база налічує: 49 комп’ютерів, 14 чорно-білих, 15 кольорових 

принтерів, ризограф, 2 ламінатори, 5 сканерів, 4 ксерокси, 32 ноутбуки, мікроскоп 



 

 

 

«Юннат -2 П (відео)», 5 світлових мікроскопів, цифрові відеокамера та фотокамера, 

2 Web-камери, 4 мультимедійні проектори. 

З обласного бюджету на вдосконалення матеріально-технічного забезпечення 

закладу було виділено 994156 грн., з них на поточний ремонт приміщення – 519952 

грн., придбання костюмів для вихованців творчих колективів – 139233 грн., 

рятувальних жилетів та касок – 19706., гімнастичних матів – 10 800 грн., стілажів – 

10095 грн., фотоапаратури – 21309грн., ноутбука – 21590., сканера 3500 грн., на 

впровадження системи пожежної сигналізації – 127971 грн. 

За сприянням депутата Верховної ради України Медуниці О.В. було придбано 

систему електронної відмітки на суму 100000 грн., радіоприймачі для спортивного 

орієнтування на суму 20000 грн. 

 

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 еколого- натуралістичного відділу 

комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю. Господарчі будівлі: підсобне 

приміщення, теплиця.  

2. Загальна площа – 400 м
2
. 

3. Корисна площа приміщень для проведення занять – 320 м
2
. 

4. Система опалення – газова (у 2017 році модернізовано систему газопостачання – 

встановлено газовий котел PROTHERM 50 KLZ – на загальну суму 42 000 грн.). 

5. Водопостачання – централізоване. 

6. Приміщення обладнане телефонним та електронним зв’язком. 

7. Загальна площа території – 1,9 га. 

8. Площа теплиці - 140 м
2
. 

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. Проведено ремонтні роботи у навчальних кабінетах. 

Стан навчальних приміщень відділу відповідає існуючим вимогам щодо 

утримання позашкільних навчальних закладів, організації в них навчально-

виховного процесу. 

 

Сумський міський центр  

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
 

Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

розташований у приміщенні, де розміщуються 8 відділів закладу. 

Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

знаходиться у пристосованому приміщенні 1984 року побудови. 

1. Загальна площа двоповерхової панельної споруди – 2555 м
2
. 

2. Корисна площа приміщень (придатних для занять гуртків) – 1210 м
2
. 

3. Загальна площа земельної ділянки – 1,26 га. 

4. Площа навчально-дослідної земельної ділянки – 6193 м
2
 (154 види, 265 сортів 

декоративних рослин відкритого ґрунту, 75 видів дерев та кущів). 

5. Загальна площа теплиці – 91 м
2
 (150 видів тропічних та субтропічних рослин, 

300 видів кактусів, 100 видів інших сукулентів). 

6. Біологічна лабораторія (проектор, 45 світлових мікроскопів). 

7. Куточок живої природи– 148 м
2
 (15 видів птахів, 10 видів ссавців, 3 види 

земноводних, 6 видів плазунів, 2 види комах, 4 види молюсків). 

8. Комплекс акваріумного рибництва – 150 м
2
 (40 видів акваріумних риб, 14 видів 

акваріумних рослин). 

9. Навчально-тваринницька лабораторія–762 м
2
 (16 видів сільсько-господарських 

та декоративних тварин). 

10. Зали для масових заходів – 110 м
2 
. 

11. Бібліотека на 3056 екземплярів книг. 

12. Музей хліба – 56 м
2
 (300 експонатів). 

13. Краєзнавчо-етнографічний музей – 56 м
2
 (200 експонатів). 

14. Кабінетів для занять гуртків – 22. 

15. Методичний кабінет – 56 м
2
. 

Матеріально - технічна база налічує: 10 ноутбуків, 9 комп’ютерів, 2 чорно - 

білих, 2 кольорових принтерів, ризограф, ламінатор, 5 сканерів, 4 ксерокси, 9 

ноутбуків, 2 акустичні системи, 45 мікроскопів, цифрова відеокамера, 2 цифрові 

фотокамери, інтерактивна дошка. 

Навчальні кабінети ЦЕНТУМ забезпечені необхідним обладнанням, 

наочністю та знаряддям для повноцінної діяльності відповідно до профілю гуртка. 

Усі навчальні приміщення закладу мають паспорти з переліком наявного 

обладнання, навчального, наочного, методичного забезпечення 



 

 

 

Для реалізації заходів Програми охорони навколишнього природного 

середовища м. Суми на 2016-2018 роки у 2018 році з Фонду охорони навколишнього 

природного середовища виділено 385000 грн. З них протягом року використано 

75000 грн. на проведення освітньо-інформаційних заходів з екології та охорони 

довкілля. 

На утримання і розвиток об’єкту природно-заповідного фонду місцевого 

значення «Ботанічний сад «Юннатівський» у 2018 році було виділено 288990 грн. 

За рахунок бюджетних коштів було проведено капітальний ремонт по заміні 

вікон на суму 1499022 грн. та капітальний ремонт навчальних приміщень на суму 

100000 грн. 

На утримання закладу з міського бюджету було виділено 104398 грн., які були 

використані на придбання миючих засобів, електротоварів, ксероксного паперу.  

Силами педагогічного колективу проведений поточний ремонт у навчальних 

кабінетах для підготовки закладу до нового навчального року. 

 

 

 

Шосткинська міська станція юних натуралістів 
 

У будівлі Шосткинської міської станції юних натуралістів обладнано 

6 навчальних кабінетів, загальна площа яких становить 300 м
2
, з них: кабінет гуртка 

“Юний зоолог” – 40 м², кабінет гуртка “Юний еколог-краєзнавець” – 30 м², кабінет 

гуртка “Квітникарів-аранжувальників” – 40 м², кабінет гуртка “Юний ботанік” – 30 

м², кабінет гуртка “Юний квітникар” – 26 м²; 2 лабораторії: зимовий сад – 25 м², 

куточок живої природи – 25 м²; виставкова зала – 25 м²; аудиторія для проведення 

масових заходів (лекцій, відеолекторіїв, тематичних свят, програм з дозвілля) – 56 

м². Крім того в холах закладу обладнано: кімнату-музей “Світлиця” – 25 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. 

Усі кабінети та аудиторії закладу паспортизовані та знаходяться в 

задовільному стані, відремонтовані та обладнані у відповідності до профілю гуртків 

та до напрямів навчально-творчої діяльності, що в них здійснюється. Проведено 

також роботу з естетичного оформлення кабінетів і їх озеленення кімнатно-

декоративними рослинами. 

Навчальні кабінети та аудиторії станції юних натуралістів забезпечені 

необхідними комплектами меблів з урахуванням вікових особливостей вихованців 

відповідно до типових норм.  

Забезпеченість необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами всіх 

навчальних кабінетів становить 72% відповідно 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 88 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 для 

проведення практичних занять вихованців, 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; графо 

проектор – 2; 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. 
 

 

 

Ямпільська районна станція юних натуралістів 
 

Основним приміщенням Ямпільської районної станції юних натуралістів є 

двоповерхова будівля площею 710,60 м
2
.  

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. Усі відділки використовуються відповідно до 

Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів. 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 4,5 га, теплично-

парникове господарство (157 м
2
), 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», де проводять чисельні екскурсії для школярів та дорослого 

населення. 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 – 1,26 га; 



 

 

 

засіяно багаторічними травами 4,7 га; овочева сівозміна – 0,2 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, 1 двухкорпусний 

плуг, комп’ютерний клас (6 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 м
2
.  

2. Корисна площа приміщень для проведення занять – 273,39 м
2
. 

3. Площа для занять гуртків – 93,2 м
2 
. 

4. Загальна площа теплиці – 53 м
2
. 

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 м
2
), 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 

Великописарівська районна станція юних натуралістів знаходиться у 

пристосованому приміщенні 1965 року побудови. 

1. Загальна площа – 121 м
2
. 

2. Корисна площа приміщень для проведення занять – 55 м
2 
. 

3. Площа навчально-дослідної земельної ділянки – 0,2150 га. 

4. Кабінетів для занять гуртків – 2: кабінет квітникарів, кабінет екології.  

На території закладу розбито навчально-дослідну земельну ділянку для 

проведення практичних занять вихованців з вивчення квітково-декоративних та 



 

 

 

овочевих рослин. Силами педагогічного колективу проведений поточний ремонт у 

навчальних кабінетах для підготовки закладу до нового навчального року. 

Станція юних натуралістів Кролевецької міської ради 

1. Корисна площа приміщень всіх приміщень - 511 м
2
. 

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 – 15 м
2
, 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. 

 
 

Повна  

назва закладу 

Поштова  

адреса 

Телефон, 

електронна  

адреса 

Назва відділу, 

ПІБ завідувача відділу 

ПІБ директора 

закладу 

Комунальний 

заклад Сумської 

обласної ради – 

обласний центр 

позашкільної освіти 

та роботи з 

талановитою 

молоддю 

40007,  

м. Суми, вул. 

Серпнева, 14-а  

(0542) 33-11-85 

center-ocpo@ukr.net 

unnat_ocpo@ukr.net 

 

Еколого-

натуралістичний відділ: 

Гайкова Наталія 

Миколаївна. 

Організаційно-масовий 

відділ: Скорик 

Валентина Миколаївна. 

Методичний відділ: 

Висоцька Людмила 

Василівна  

Тихенко Лариса 

Володимирівна 

Комунальний 

заклад Сумської 

міської ради – 

Сумський міський 

центр еколого-

натуралістичної 

творчості 

учнівської молоді 

40035,  

м. Суми, вул. 

Харківська, 13 

(0542) 32-49-73 

centum-sumy@ukr.net 

Організаційно-масовий 

відділ: Ніколенко Світлана 

Вікторівна. 

Методичний відділ:  

Дубініна Світлана 

Борисівна. 

Відділ квітникарства:  

Акіменко Віта 

Миколаївна. 

Біологічний відділ: 

Гончаренко Анастасія 

Володимирівна. 

Відділ натуралістичної 

та дослідницької роботи:  

Кужель Григорій 

Іванович. 

Харламова 

Людмила 

Миколаївна 

mailto:center@ukrpost.net


 

 

 

Відділ декоративно-

ужиткового мистецтва:  

Фоменко Наталія 

Анатоліївна. 

Відділ екології та 

краєзнавства: Бур’ян 

Олена Миколаївна. 

Шосткинська міська 

станція юних 

натуралістів  

41100 

Сумська об.,  

м. Шостка, 

вул. 

Депутатська, 

6
а
 

(05449) 7-27-26 

shostka-sun@ukr.net 

- Корнієнко 

Сергій 

Володимирович 

Ямпільська районна 

станція юних 

натуралістів 

41200 

вул. Ботанічна, 

23, смт. Ямпіль,  

Сумська обл. 

(05456)-2-14-09 

(05456)-2-26-71 

yampol-

unnat@ukr.net 

Організаційно-масовий 

відділ: Дворніченко Юлія 

Миколаївна. 

Відділ сільського 

господарства: Мохненко 

Марія Вікторівна. 

Відділ квітникарства: 

Пурис Світлана 

Олексіївна 

Мерцалов 

Сергій 

Іванович 

Конотопська 

станція юних 

натуралістів  

41600, вул. 

Драгомирова, 18 

м.Конотоп 

Сумська обл. 

(05447) 6-36-50 

konotop.syun@ukr.n

et 

- Отченашенко 

Вікторія 

Миколаївна 

Великописарівська 

районна станція 

юних натуралістів 

428000, 

Сумська обл., 

Великописарів

ський район, 

смт Велика 

Писарівка, 

провулок 

Змагання, 

будинок, 2 

(05457) 

5-10-52 

stantsiya.iun@ukr.ne

t 

- Драгун Зоя 

Петрівна 

Станція юних 

натуралістів 

Кролевецької 

міської ради 

41300 

м. Колевець, 

вул. 

Андіївська, 71 

(04553)51168 

Sunatkrol@gmail.co

m 

- Карбан Юрій 

Вікторович 

Комунальний 

позашкільний 

навчальний заклад 

Білопільської 

районної ради «Центр 

дитячої та юнацької 

творчості» 

Сумська 

область 

місто 

Білопілля 

вулиця 

Олександра 

Олеся, 10 

0(5443) 9-22-01 

bilop-cdut@ukr.net 

Відділ еколого-

натуралістичної та 

науково-дослідницької 

роботи: 

Глущенко Оксана Іванівна 

Ручкіна 

Ірина  

Вікторівна 

Глухівський 

міський центр 

позашкільної освіти 

Глухівської міської 

ради  

41400, 

Сумська 

область,  

м. Глухів, вул. 

Путивльська, 

0(5444) 22147, 

cdutmetod@ 

ukr.net, 

mzpometod@i.ua 

Еколого- 

натуралістичний відділ: 

Панченко Алла 

Олександрівна 

Грудина 

Миколай 

Михайлович 

mailto:shostka-sun@ukr.net
mailto:yampol-unnat@ukr.net
mailto:yampol-unnat@ukr.net


 

 

 

буд. 1 

Районний будинок 

дитячої та юнацької 

творчості 

Лебединської 

районної ради  

Сумська 

область  

м. Лебедин  

вул. Героїв 

Майдану, 10 

42200 

т. (05445)3-84-58 

 

Еколого-

натуралістичний відділ, 

Гончар Світлана 

Олексіївна 

Островерх 

Надія 

Петрівна 

Комунальний 

заклад 

Путивльської 

районної ради 

Сумської області – 

районний центр 

позашкільної 

роботи 

41500, 

проспект 

Іоанна 

Путивльського

, 77,  

м. Путивль, 

Сумська 

область 

(05442) 5-11-99,  

putivl_cpr@ukr.net 

 

Натуралістсько-

краєзнавчий відділ: 

Козлова Тетяна 

Дмитрівна 

Чупрун Олена 

Григорівна 

Комунальний 

заклад «Роменський 

центр позашкільної 

освіти та роботи з 

талановитою 

молоддю імені Івана 

Кавалерідзе» 

Роменської міської 

ради   

42000 

вул. Гетьмана 

Мазепи, буд.39 

м.Ромни 

обл.Сумська 

(05448)3-12-87 Еколого-

натуралістичний відділ: 

Страшинська Тетяна 

Миколаївна 

Васюта 

Олександра 

Володимирівн

а 

 

Комунальний заклад 

позашкільної освіти 

Тростянець-кої 

міської ради «Палац 

дітей та юнацтва» 

42600  

м. Тростянець, 

вул. Миру, 4  

 

тел. (05458) 5-12-52, 

5-16-42 

trost.palac@ukr.net 

Відділ спортивно-масової 

роботи:  

Олесюк Лариса Сергіївна 

Деревянченко 

Антоніна 

Сергіївна 

Роменський районний 

центр дитячої та 

юнацької творчості 

42000 

Сумська обл. 

м.Ромни, 

вул.Гетьмана 

Мезепи,3 А 

05448-2-26-59 

romny- 

center@ukr.net 

- Товчигречка 

Діана 

Миколаївна 

Позашкільний 

комунальний заклад 

«Березівський  

центр дитячої та 

юнацької творчості» 

Березівської 

сільської ради 

 41437 Сумська 

область, 

Глухівський 

район 

с.Береза,  

вул. Довженка, 

2 

bereza_nvk@ukr.net  Тимощенко 

Олександра 

Петрівна 
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ж

н
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то

 

Комунальний 

заклад Сумської 

обласної ради – 

обласний центр 

позашкільної 

освіти та 

роботи з 

талановитою 

молоддю 

400 - 320 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 - 

Комунальний 

заклад Сумської 

міської ради – 

Сумський 

міський центр 

еколого-

натуралістичної 

творчості 

учнівської 

молоді 

2647 - 1150 1 1 - 1 1 2 1 - - - - 

Комунальний 

позашкільний 

навчальний 

заклад 

Білопільської 

районної ради 

«Центр дитячої 

та юнацької 

творчості» 

1390,2 491,7 1046,4 1 1 2 1 1 2 1 1 - 1 - 

Великописарівс

ька районна 

станція юних 

натуралістів 

121 - 55 - - - - 1 - - - - - - 

Глухівський 

міський центр 

позашкільної 

освіти 

438 

 

- 161.5 

 

1 - 1 1 1 - 1 1 - 1 1 

Районний 

будинок дитячої 

та юнацької 

творчості 

Лебединської 

районної ради  

- - 42 - - - - - - - - 1 - - 

Конотопська 

станція юних 

натуралістів                

273.39 - 93,2 

 
1 - - 1 1 - 1 - - - - 

Кролевецька 

районна станція 

юних 

натуралістів 

511  - 375  - - - - 1 1 - - - - - 



 

 

 

Комунальний 

заклад 

Путивльської 

районної ради 

Сумської 

області – 

районний центр 

позашкільної 

роботи 

544  - 494  1 - - - - 1 1 - - - - 

Роменський 

районний центр 

дитячої та 

юнацької 

творчості 

66  66  - - - - - - - - - - - - 

Комунальний 

заклад 

«Роменський 

центр 

позашкільної 

освіти та 

роботи з 

талановитою 

молоддю імені 

Івана 

Кавалерідзе»  

372  - 250  1 - - - 1 - - - - - - 

Комунальний 

заклад 

позашкільної  

освіти 

Тростянецької 

міської ради   

«Палац дітей та 

юнацтва» 

959 -  595  1 - 1 - - - - - 1 - - 

Шосткинська 

міська станція 

юних 
натуралістів  

620  – 300  1 – – – 1 1 1 1 - - - 

Ямпільська 

районна станція 

юних 
натуралістів 

1562  76,8 

 

727 1 1 - 2 1 1 1 1 1 - - 

 

 

Тернопільська область  

 
№ Назва еколого-

натуралістичног

о закладу 

Повна адреса, 

поштовий індекс 

Телефон Теле-

факс 

Електронна адреса П.І.П. 

директора 

1 Тернопільський 

обласний центр 

еколого-

натуралістичної 

творчості 

учнівської 

молоді 

вул. 

Микулинецька,2

1, м.Тернопіль 

46008 

(0352)25

-05-46 

(0352)25

-05-46 

ecocentr_ter 

@ukr.net 

Герц Іван 

Іванович 

2 Зборівський 

районний центр 

еколого-

натуралістичної 

вул. Р. 

Купчинського,3 

смт. Залізці, 

47234 

(240)3-

15-06 

 Eco.zaliztsi@ 

ukr.net 

Семенови

ч Наталія 

Василівна 



 

 

 

творчості 

учнівської 

молоді 

3 Козівський 

дитячий парк 

„Лісова пісня” 

вул. 

Вітошинського, 

23 смт. Козова, 

47600 

(247) 2-
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Відповідно до примірних критеріїв роботи ЕНЦ (СЮН) в розділі 

«Матеріально-технічне забезпечення» матеріально-технічна база облекоцентру 

відповідає вимогам МОН України. Так в ТОЦЕНТУМ обладнані: 



 

 

 

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. 

Велику просвітницьку роботу серед населення області проводить 

Інформаційний екологічний ресурсний центр, який володіє значною інформацією з 



 

 

 

питань екологічної ситуації в регіоні, нагромадив певний ресурс відеоматеріалу 

природоохоронного значення. Центр видає інформаційні бюлетені, організував 

громадську приймальню «Скринька екологічних проблем» та телефон довіри. 

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.  

Позашкільні заклади області еколого-натуралістичного спрямування мають 

свої власні приміщення. Аналіз матеріально-технічної бази показує, що всі вони 

потребують фінансової підтримки в забезпеченні належними навчальними 

посібниками, с/г малогабаритною технікою.  

 

АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗБОРІВСЬКОГО  

РАЙОННОГО ЦЕНТУМ 
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).  

Для проведення практичних занять на навчально-дослідній земельній ділянці 

використовується сільськогосподарський інвентар. Вихованці гуртків «Юні 

рослинники», «Юні друзі природи», «Юні квітникарі-аранжувальники» під час 

навчального процесу використовують парнички (3 шт), тепличка (1 шт), для 

вирощування розсади овочевих культур і квітів ящики (8шт), вазони (75). 

Силами педагогічного колективу проведений поточний ремонт в навчальних 

кабінетах  для підготовки закладу до нового навчального року. 



 

 

 

 

АНАЛІЗ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКОГО ДИТЯЧОГО ПАРКУ 

Скала-Подільський дитячий парк знаходиться в приміщенні колишнього 

житлового будинку на території старовинного парку. Працює заклад в цьому 

приміщенні з 1990 р. Загальна площа всіх кімнат – 72 м 
2
, використовується для 

занять гуртків – 66 м
2
. 

Для занять гуртків оформлено 4 робочі кімнати. 3 гуртки займаються в 

приміщенні загальноосвітніх шкіл селища, територіальної громади. Спортивні 

гуртки займаються в літній період на селищному стадіоні, а в зимовий час 

використовують спортивний зал ЗОШ №1. 

 

Харківська область  

   Повна назва закладу позашкільної освіти Балаклійська станція юних 

натуралістів Балаклійської районної ради Харківської області. 

  Адреса, телефон, 64207, вул. Шевченка, 27, м. Балаклія, 057-49-5-33-61, у 

тому числі моб. телефон директора 095-780-83-90. Електронна адреса: 

bal.sun@ukr.net 

На сьогодні це навчально-дослідний комплекс: двоповерхова будівля з 

власною ділянкою, на території побудовано 40 літніх та 20 зимових вольєрів , 

теплиця, парники, 9 водойм для водоплавних птахів, квітники, дендропарк, власний 

Природничо-краєзнавчий музей і музей хліба,зоопарк, в якому зібрано 36 видів 

екзотичних тварин: страуси, павичі, фазани, лебеді (шипуни, чорні), журавлі 

степові, екзотичні качки (мандаринки, каролінки, огарі, галагази), шуліка та інші. 

Придбанно 5 комп`ютерів та мультимедійне обладнання з інтерактивною дошкою. 

Рішенням Харківської обласної ради (ІV сесія, XXIII скликання, 17.11.1998 р.) 

територія Балаклійської СЮН оголошена пам`яткою природи місцевого значення 

«Юннатівська» і включена до державного кадастру природно-заповідного фонду 

України, придбано  мультимедійне обладнання.  

 

 

Покотилівська станція юних натуралістів Харківського районної ради 

Харківської області. 

Форма власності: комунальна. 

Знаходиться за адресою: індекс 62458, Харківська область, Харківський район, 

сел. Покотилівка, вул. Кооперативна,18., е-mail: har-sun@ukr.net. 

Матеріально-технічне забезпечення СЮН: 

Станція юннатів має приміщення надане власником (засновником), в якому 

знаходяться два навчальних кабінети «Друзі природи» та «Квітникарі», зоолого-

тваринницьку базу: зоокуточок, акваріумну з 10 акваріумами, вольєри з тваринами, 

ботаніко-рослинницьку: навчально-дослідну земельну ділянку площею 0,3 га, 

теплицю-оранжерею – 90 м
2
. 

Навчальні кабінети систематизовано та поповнено наочністю, дидактичними 

матеріалами. Для проведення занять заклад забезпечений ноутбуком, бінокуляром, 



 

 

 

цифровим мікроскопом, брошурувальним пристроем, лабораторним посудом. Для 

здійснення управлінської діяльності наявні 3 комп’ютери та 3 принтери. 

 

Херсонська область  

 
1 КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 

 

вул. Чайковського, 236, м. 

Херсон 73011 

(0552) 42-80-86 

hocentum@ukr.net 

2 Новокаховська міськСЮН пров. Дніпровський, 263-а м. 

Нова Каховка  Херсонська 

область 74905 

(0249) 7-63-02 

stanciyanaturalistiv 

1986@ukr.net 

3 Каховська міськСЮН вул. Набережна,25 м. 

Каховка Херсонська область 

74800 

(236) тел. 4-18-36 

kah_syun@ukr.net 

4 Генічеська райСЮН вул. Воровського, 187 м. 

Генічеськ Херсонська 

область 75500 

(234) 2 49 08  

gen-sun@ ukr.net 

5 Новотроїцька райСЮН пров. Чапаєва смт Сиваське 

Херсонська область 75300  

(248) 5 22 18 

rwo@nt.hs.ukrtel.net 

 

Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 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:  

11 видів акваріумних рибок: демосони – 8 шт., еллоу білий – 8 шт., еллоу жовтий – 8 

шт., зебра червона – 8 шт., сом «Зозуля» - 4 шт., дельфін блакитний – 4 шт., тернеція 

– 6 шт., золота рибка – 3 шт., цихлозома – 12 шт., лабео двухкольоровий – 2 шт., 

макропод – 4 шт.; 

земноводні: жаби шпорцеві – 8 шт.;  

равлики-ахатини – 8 шт.; 

плазуни: черепахи червоновухі – 3 шт., ящірки: (агама бородата – 2 шт., ігуана 

водяна – 2 шт., еублефари плямисті – 1 шт.), каліфорнійська королівська змія – 1шт., 

єменський хамелеон – 1 шт.; 

птахи: папуги хвилясті – 4 шт., папуги нерозлучники – 2 шт., папуга какаду – 1 шт., 

папуга карелла – 2 шт., кури –8 шт., качки-шипуни – 9 шт.; 

ссавці: морські свинки – 9 шт., дего – 1 шт., декоративні криси – 1 шт., хом’як 

сирійський – 1 шт., хом’як джунгарський – 1 шт., піщанки – 8 шт., кролики 

декоративні – 8 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. 

mailto:hocentum@ramler.ru
mailto:1986@ukr.net
mailto:skilur_@mail.ru
mailto:rwo@nt.hs.ukrtel.net


 

 

 

Технічні засоби: 11 комп’ютерів, 11 мікроскопів, 1 телевізор, 2 магнітофони, 1 

DVD програвач, відеотека – 45 відеофільмів, принтери (3). Бібліотека Центру 

нараховує близько 3000 примірників.  

Каховська міська станція юних натуралістів. 

Станція юних натуралістів заснована в червні 1954 року, є комунальною 

власністю Каховської міської ради і розташована за адресою: вул. Набережна, 25 м. 

Каховка, Херсонська область, 74800, Україна, тел. (05536) 4-18-

36,Kah_Syun@ukr.net Код ЄДПОУ 2476607 

Станція розташована в пристосованій одноповерховій будівлі, 1960 року 

забудови, що має площу 279 м
2  

на базі якої працюють 50 відсотків гуртків станції. 

Площа земельної ділянки, закріплена за навчальним закладом, становить 1,9 га. 

Заклад укомплектований необхідними засобами навчання та виховання. Серед 

технічних засобів навчання:  

- комп’ютер  - 2; 

- телевізор – 1; 

- принтер -2. 

Працює постійно діюча виставка творчих робіт гуртківців. 

Живий куточок  нараховує 25 видів тварин. 

- акваріум – 8 шт.; 

- клітки для тварин – 16 шт. 

- бокс для земноводних- 1 шт. 

- клітки для птахів – 3 шт. 

На навчально-дослідній земельній ділянці розміщено ряд відділів: квітково-

декоративний, овочевої сівозміни, лікарських рослин,  декоративного 

деревонасадження.  

 Для роботи гуртківців обладнанні навчальні кабінети: 

1. лабораторія зоології – площею 60 м
2
 на 20 учнівських місць;  

2. біології  – площею 25 м
2
 на 20 учнівських місць; 

3. екології – площею 30 м
2
 на 15 учнівських місць; 

4. актова зала – площею 60 м
2
 на 35 учнівських місць.  

Всі кабінети укомплектовані відповідним обладнанням:меблями, шафами, 

столами, стільцями, профільним обладнанням, стендами, наочністю, відповідною 

літературою та посібниками, методичними матеріалами щодо організації навчально-

виховного процесу. 

Новотроїцька районна станція  юних натуралістів. 

Загальна площа приміщень  502 м 
2
. На станції оформлено кабінети квітникарів, 

охорони природи. 

Матеріально-технічна база поповнюється не достатньо, вся  технічна апаратура 

застаріла. Є 1 комп’ютер та принтер, (підключено до Інтернету), 9 мікроскопів, 2 

шкільні гербарії, 3 обігрівачі.  

Генічеська районна станція юних натуралістів. 
Розташована у пристосованому приміщенні. Будівля  райСЮН побудована у 

1972 році, нетипова, одноповерхова. Площа забудови: 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 , актова зала - 62,2 м 2 . 

Забезпеченість меблями  95 %, збереження меблів -100%. 

Тип світильників – лампи денного освітлення. 

Бібліотека методкабінету налічує: 200 примірників книг, журналів, брошур, 

альбомів.  

Технічні засоби навчання : Телевізор «LG» - 1 шт., домашній кінотеатр – 1 шт., 

відеодиски з навчальними матеріалами – 50 шт., комп’ютер «SAMSUNG» - 1 шт., 

принтер, ксерокс («SAMSUNG») – 1 шт., принтер, сканер, ксерокс – 1 шт., цифрова 

фотокамера – 1 шт., магнітофон (дисковий) -  1 шт., телевізор («плазма») – 2 шт. 

 СЮН підключена до системи Інтернет.  

Обладнання куточку живої природи : акваріуми – до 1 м
3  

- 5 шт., Клітки для 

шиншилл - 3шт., Тераріум (1 м
2) 

– 1 шт., Вольєр для птахів(4 кв.м) - 1 шт., клітки для 

птахів - 1 шт., вольєри та клітки для гризунів – 1 шт., контейнери для квітів - 5 шт., 

кімнатні квіти - 30 горщиків. 

У живому куточку мешкають: комахи (австралійські таргани- 2 шт.), 

акваріумні рибки – 25 шт., земноводні (шорцеві жаби – 2 шт.), плазуни (черепахи 

красновухі – 2 шт., черепахи болотні – 2 шт., тритони – 1 шт.), птахи (папуги 

хвилясті – 25 шт.), ссавці (шиншилли – 3 шт., свинки морські – 3 шт., хом′ячки 

сирійські -1 шт., хом′ячки джунгарські – 13 шт.).  

Новокаховська міська станція юних натуралістів.  

Має площу навчальних приміщень – 123 кв., навчально-дослідницьку ділянку 

площею 0,06 га. Забезпечення обладнанням – 10%, інструментами та приладами – 

5%, матеріалами – 30%, є 1 комп′ютер.  

 

Хмельницька область  

В Хмельницькому ОЕНЦУМ зусиллями його колективу створена і постійно 

підтримується в доброму стані навчально-матеріальна база.  

Сьогодні 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» і 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. 



 

 

 

Серйозна увага приділена збереженню та розвитку матеріально-технічної бази, 

створення належних умов для навчання і виховання гуртківців закладу та роботи 

педагогічних працівників. В 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, які постійно утримуються в 

справному стані і регулярно експлуатуються для власних потреб ХОЕНЦУМ та 

потреб інших навчальних закладів.  

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 102,66 м
2
 та 2 парники площею 12 м

2
. 

Для юннатів закладу та учнів загальноосвітніх шкіл міста проводяться 

екскурсії навчальною екологічною стежкою по території закладу, протяжність 0,5 

км. 

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. 

Стан матеріальної бази Шепетівського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді:  

Загальна площа території складає – 9194 м
 2
 

Загальна площа основної будівлі – 983,1 м
2
 

Приміщення для утримання тварин– 54,3 м
2 

Кінологічний майданчик – 500 м
2 

Профільних кабінетів – 8 (акваріумістики,орнітології, квітникарства, природи 

і фантазіі, народної творчості, екології, плетіння з верби, кінології, зоології). 

Обладнано методичний кабінет, кабінет практичного психолога. 

Виставкові зали: 

  1. З акваріумістики – 63,9 м
2
 (у виставковому залі розміщено 26 акваріумів 

загальною ємкістю 3000 літрів 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); 

2. З орнітології – 63,7 м
2
 (у вольєрах утримуються хвилясті папуги, корели); 

3. актовий зал – 74 м
2
 

  куточок живої природи – 43,9 м
2
 (нараховує 8 видів гризунів (різноманітні 

породи морських свинок, сірійських та джунгарських хом’яків, піщанок), породи 

декоративних кролів, ігуану, болотні черепахи). 

  Паспортизовані музеї: 

  1.Музей народних промислів України – 9 м
2 

  2. Музей кімнатних рослин – 63,9 м
2 

3. Етнографічний музей - 7,5 м
2
 

В 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. 

Технічне оснащення закладу: 

комп’ютер – 3 шт., принтер – 2 шт., ноутбук – 1 шт., фоторушниця – 1 шт., телевізор 

– 1 шт., відеомагнітофон – 1 шт., мікроскопи – 3 шт. 

Акт землекористування 030674600015 від 14.08.2006 р. 

  Камянець-Подільське ПНВО знаходиться в пристосованому приміщенні. До 

матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу належать 

приміщення, споруди, обладнання, засоби зв'язку, земельна ділянка, рухоме і 

нерухоме майно. Центр має 1 навчальний корпус, майстерню, складські кімнати, 

гараж, конюшню, сіносховище, підвал, теплицю, котельню. 

    Належний температурний режим в навчальних кабінетах, інших приміщеннях 

закладу забезпечується індивідуальною системою опалення. Водопостачання - 

водоводом. 

   Загальний об'єм всіх приміщень - 523,5 кв.м. Загальна площа всіх приміщень 

для занять гуртків, навчальних груп - 391,7 кв.м. 

      Є 7 навчальних приміщень для занять (навчальні кабінети, живий куточок, 

лабораторія орнітології, теплиця, Музей хліба, Зелена світлиця) і 10 приміщень на 

базі ЗОШ міста, орендованих на умовах співпраці, створено екологічну стежку. 

В закладі є: комп'ютер – 2, принтер – 1, сканер – 1, магнітофон – 1, музичний 

центр – 1, телевізор – 1, відеомагнітофон – 1, фотоапарат – 1, відеотека – 75, карети 

– 2, сани – 1, збруя – 2, вологі препарати – 12, колекції (насіння, міндобрива та ін.) – 

7, прилади загального призначення – 10, обладнання для куточка живої природи – 

28, друковані посібники – 65, знаряддя праці для земельних робіт – 95, костюмів 

художньої самодіяльності - 10 ком., костюмів казкових героїв – 25. 

 
Матеріально-технічна база Славутського ДЮЦТЕР 

Адреса 

навчального закладу 

Назва показника Усього Акти державної 

реєстрації 

 

30000, 

Хмельницька 

Загальна площа всіх 

приміщень (кв.м) 

130 м.кв.  

Площа приміщень для 86.0 м.кв.  



 

 

 

область, м. Славута 

вул. Козацька 81-а, 

тел. (03842) 2 – 26 – 

64  

 

занять гуртків (кв.м) 

Кабінети гурткової роботи 2  

Методичний кабінет 1  

Кабінет директора 1  

Експозиційний        зал 

туризму 

1  

Гардеробна кімната 1  

   

Стан матеріальної бази  Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної роботи- 

задовільний 

 



 

 

 

 

Стан матеріальної бази центрів еколого-натуралістичної творчості, станцій юних натуралістів.  

Наявність акту землекористування, його номер, ким і коли видано  

 
 

п/п 

Назва ЕНЦ, СЮН, 

обласного міського 

районного 

підпорядкування 

Матеріальна база, основні складові Оцінка 

матеріальної бази 
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Кількість 

секцій 

свійських 

тварин 

Кіль-ть 

секцій 

диких 

тварин 

1 Хмельницький обласний 

еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді  

1,51 га виданий 

Хмельн.міськ. 

радою, ХМ № 0008 

від 06.09.1993р.  

112,76 2 - - 0,041 14 +   

2 Кам’янець-Подільський 

ПНВО 

1,5650 га немає 112,00 - - - 0,024 3 +  

 

 

 Шепетівський міський 

ЦЕНТУМ  

0, 2915 га № 030674600015 від 

14.08.2006 р. 

8,00 - 3 3 0,0627 3 +   

4 Дунаєвецька СЮН 0,69 га В процесі видачі - - - - 0,0063 1  +  

 

 



 

 

 

 
Назва, адреса закладу, телефони, електронна адреса, всі види наявного зв’язку   

 

№ 

п/п 

Назва позашкільного закладу  Поштовий індекс, адреса закладу Номер телефона (факсу) Електронна адреса 

1 Хмельницький обласний еколого-

натуралістичний центр 

учнівської молоді  

29025, пров. Шкільний, 8 т/ф.(0-382) 55-12-14 

т/ф.(0-382) 55-14-49 

д.т. (0-382) 65-65-30  

м.т. 067-38-336-986 

E-mail: 

hoencum@gmail.com 

 

2 Кам’янець-Подільське 

навчально-виховне об’єднання 

(структурний підрозділ ЕНЦУМ) 

32300, вул. Огієнка, 35а р.т. (0-249) 5-14-75 

м.т. 067-311-47-94 

E-mail: 

kpmnvk2015@ukr.net 

podshivalova1980@ukr.net  

3 Шепетівський міський еколого-

натуралістичний центр 

учнівської молоді 

30400, вул. С. Бандери, 59 р.т. (0-240)  4-79-38 

д.факс(0-240) 4-16-99 

м.т. 097-013-78-92 

E-mail: 

zhentum@gmail.com 

4 КЗ «Дитячо-юнацький центр 

туризму та екологічної роботи» 

Славутської міської ради 

30000, вул. Козацька 81-А р.т.(0-242) 2-26-64 

м.т. 067-381-68-13 

E-mail: 

ekocentr.slavuta@meta.ua 

5 КЗ «Станція юних натуралістів» 

Дунаєвецької міської ради 

32400, вул. Красінських 22/1 р.т. (0-258) 3-15-30 

м.т. 097-944-76-12  

E-mail: 

dunsyun@gmail.com 

 

mailto:podshivalova1980@ukr.net
mailto:dunsyun@gmail.com


 

 

 

Черкаська область 

 

Комунальний заклад «Шполянський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 

        Для проведення занять гуртків і роботи на СЮН є наявні кабінети: екологів, 

ботаніків, квітникарів-аранжувальників, зоологів, методичний кабінет. Для 

проведення практичних робіт є три теплиці, зимовий сад, НДД, екологічна стежка. 

Існує на СЮН і мікро зоопарк, де є зимові і літні вольєри, в яких проживають кінь 

та осли.  

       В класах наявна різна наочність, яка останнім часом не поповнюється, лише 

завдяки керівникам гуртків які разом з дітьми виготовляють гербарії, 

мікропрепарати, колекції насіння та комах, наочні та роздаткові матеріали. 

З січня 2018 року заклад фінансування закладу здійснюється за рахунок місцевого 

бюджету (ОТГ). 

 

 

Уманський міський центр еколого-натуралістичної  

творчості учнівської молоді  

працює в будівлі 1883 року, загальна площа приміщень – 676 кв.м. В закладі є 

кімнати для роботи гуртків, живий куточок, актовий зал, зал засідань. 

 Меблі в задовільному стані. У 2017 році придбана голосова апаратура. 

 

 

Черкаська районна СЮН 

Заснована  1991  року  в  с. Леськи  Черкаського  району.  Навчальне 

приміщення  загальною  площею  542  м
2
,  аудиторії  для  занять  гуртків  площею  

367  м
2
.  Станція  має  4  навчальних  кабінети  і  майстерня: 

- кабінет  квітникарів; 

- кабінет  флористів; 

- природа  і  містецтво; 

- голубий  і  зелений  патруль. 

Земельна  ділянка  становить  0,9  га 

- відділ  польових  культур  0,4 га; 

- сад  0,3  га; 

- відділ  овочевих  культур  0,1 га; 

- відділ  квітково-декоративних  культур  0,1 га. 

В закладі наявні 2 телевізори, 2 відеомагнітофони, 3 комп’ютери, підключені до 

мережі Інтернет. 

Приміщення означеного закладу відповідає державним санітарним правилам і 

нормам із урахуванням особливостей проекту його будови. У закладі створено 

оптимальні умови для забезпечення її функціонування, організації навчально-

виховного процесу та змістовного дозвілля дітей. 

У позашкільному навчальному закладі існує ряд невирішених питань:  

- відсутня огорожа; 



 

 

 

- потребують облаштування внутрішні санітарні вузли; 

- заміна вікон; 

- потребують капітального ремонту навчальні кабінети; 

- є необхідність у придбанні комп’ютерної техніки; 

- недостатня кількість мікроскопів та мікропрепаратів для проведення 

гурткових занять; 

- необхідно закупити садовий та огородній реманент для роботи на 

дослідницьких ділянках; 

придбанням насіннєвого матеріалу та засобів захисту рослин. 

       
Чернівецька область 

Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» 

Поштова адреса: 58029, м.Чернівці, вул. Олега Кошового, буд.57 

Телефон: (0372) 52-18-01; телефон-факс (0372) 57-81-34 

E-mail:kzchocentum@ukr.net 

www.chocentum.com.ua 

На балансі Центру рахуються 4 будівлі: двоповерховий навчальний корпус, 

будиночок психолога та гурткової роботи, приміщення зоолого-тваринницької бази та 

гаражі, відомчий будинок.  

Приміщення навчального корпусу, площею 525,50 м. кв., пристосоване для роботи 

позашкільного закладу, використовується Центром з 1986 року і нараховує 15 кабінетів. 

З них 5 використовуються для роботи методистів та адміністрації, так як площа їх 

незначна і 10 - для занять гуртків, а саме: 3-и кабінета квітництва, кабінет біології, 

кабінет рослинництва, кабінет для роботи об’єднання раннього розвитку, кабінети 

гурткової роботи та актова зала. Актова зала всього на 60 місць, тому частина обласних 

заходів організовується на базі Чернівецького ОЦЕВ «Юність Буковини» або інших 

закладів освіти. 

Будівля зоолого-тваринницької бази, площею 105,9 м.кв. нараховує 6 кабінетів, де 

утримуються тварини живого кутка, контактний зоомайданчик та проводяться заняття 

відповідних гуртків.  

Ще одна будівля, площею 29,3 м. кв., використовується як кабінет психолога та для 

проведення гурткової роботи.  

У зв’язку з недостатньою кількістю навчальних приміщень гурткові заняття 

проводяться не тільки в Центрі, але й на базі інших закладів освіти м.Чернівців та 

області, відповідно до угод про співпрацю. 

У закладі оформлено навчальні кабінети, відповідно до функціональної структури 

Центру та спрямовання діяльності на інформаційно-методичну, координаційну, 

організаційно-масову роботу в області, проведення профільної навчально-виховної 

роботи з вихованцями різних вікових категорій. 

Наявний бібліотечний фонд, майстерня, які використовуються для роботи з 

гуртківцями. 

Є інформаційно-довідкові стенди, випускаються фотогазети, екологічні вісники, 

організована виставка дитячих робіт. Кабінети достатньо озеленені, створено «Зимовий 

mailto:kzchocentum@ukr.net
http://www.chocentum.com.ua/


 

 

 

сад», який є місцем для практичних робіт юннатів. Колекція кімнатних рослин 

нараховує понад 100 різновидів. 

Базою юннатівської та дослідницької роботи для школярів є навчально-дослідна 

земельна ділянка, площею 0,9494 га. та земельна ділянка загальною площею 0,3631, на 

якій розміщені будівлі центру, дендрарій, квітково-декоративний відділ, ягідник, відділ 

овочевої сівозміни, альпійська гірка, доріжка сенсорних відчуттів, новостворений 

контактний зоомайданчик, учбова пасіка, мініптахоферма, кролеферма, зелений клас, 

літня майстерня. Є акт землекористування. 

 

Сторожинецький районний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді 

Адміністрація закладу працює у двох кімнатах на ІІ поверсі  в орендованому 

приміщенні адмінбудинку, що у власності Сторожинецької  райради.   Навчальні 

кабінети  відсутні. Як і раніше, укладаються угоди між ЦЕНТУМом та ЗЗСО про 

співпрацю, заклади освіти надають можливість займатися з гуртківцями у певних 

класних приміщеннях, в майстернях. Також другий рік у приміщенні ЦДЮТ окремі 

педагогиЦЕНТУМ проводять заняття  гуртків – Васелович  О.Р.(«Художня 

кераміка», «Екологічна культура»), Броска Л.М. («Флористика» та 

«Соломоплетіння», «Екологічна культура»). 

І надалі на базі Банилово-Підгірнівської гімназії у виділеній  класній кімнаті (35 

м2) функціонує кабінет методичної підтримки для керівників гуртків ЦЕНТУМу, які 

працюють у школах  Банилово-Підгірнівського  освітнього округу. Тут також 

проводяться окремі заняття гуртків, очні етапи конкурсів, створено умови для 

самоосвітньої роботи. 

Із технічних засобів, що придбані за попередні роки, використовуються 

комп’ютер, ноутбук, мультимедійна установка, фотоапарат, телевізор.  

 

 Заставнівський еколого-натуралістичний центр дітей та юнацтва 

Поштова адреса: 59400, Чернівецька область, м. Заставна, 

вул. Незалежності, буд. 88 

Телефон: (03737) 2-23-31, 

E-mail: zastavnaeco@meta.ua  

Матеріальна база Заставнівського ЕНЦДЮ не змінилась. Загальна площа 

центру 316,1 м
2
, корисна площа – 225,9 м

2
. Є лекційний зал, зал природничого 

музею, 2 робочі кабінети, кімната для оргтехніки. В центрі 1 акваріум (на 150 л), 

живий куток, 2 комп’ютери, 2 принтери, ксерокс та сканер, телевізор, 

відеомагнітофон, ДВД та проектор. 

Чернівецький міський центр еколого-натуралістичної творчості  

учнівської молоді 

З 2013 року Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Чернівецької міської ради працює на базі Чернівецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №16. 

1. Довідкові дані 
1 

 

Місцезнаходження об'єкта  
58021, м.Чернівці, вул.Білоруська,77 

mailto:zastavnaeco@meta.ua


 

 

 

2 Підпорядкованість  Управління освіти Чернівецької міської 

ради 

3 Код діяльності (КВЕД) 85,51 

4 Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 38843773 

5 Форма власності комунальна 

6 Робочий телефон (0372) 58-28-39 

7 Електронна адреса mcentum@meta.ua 

2. Загальні дані 

1 Площа , кв.м   317,5 кв.м 

2 Санітарно-захисна зона, м - 

3 Методичний кабінет 39,9 кв.м 

4 Кабінет гурткової роботи «Юні фотоаматори» 40 кв.м 

5 Кабінет гурткової роботи «Планета ЕКО» 36,9 кв.м 

 

Поповнення матеріально-технічної бази закладу технічними засобами  

протягом 2013-2018 років 
№ 

з/п 

Вид техніки Усього З них за останні роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1.  Комп’ютер 4 4 - - - - - 

2.  Багатофункціональний 

пристрій (БФП) 

1 1 - - - - - 

3. - Мультимедійний проектор  1 - - - - 1 - 

4.  Проекційний екран 1 - - 1 - - - 

5.  Цифровий мікроскоп 1 - - 1 - - - 

6.  Стабілізатор напруги 2 - - - 2 - - 

7.  Фліпчарт 1 - - - - - 1 

За рахунок бюджетних коштів в 2018 році було проведено поточний ремонт 

кабінетів гурткової роботи та замінено вікна (дерев’яні на металопластикові, в 

кількості 3 шт.) на суму 11188 грн. 

На утримання закладу було виділено 2150 грн., які були використані на 

придбання миючих засобів, фарби, ксероксного паперу. 

Передплачено періодичних видань на суму  1500 грн. 

Силами педагогічного колективу проведений поточний ремонт у навчальних 

кабінетах для підготовки закладу до нового навчального року. 

 

Чернігівська область 
 

Кількість позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування   

 

 

Заклад Адреса Директор 

 Комунальний заклад 

„Чернігівська 

обласна станція юних 

натуралістів” 

 14021,   

м. Чернігів,  

вул..Франка, 2а,  

тел/факс. 644-740,  

E-mail oblsuncn@ukr.net 

2004-2018 

Трегубова Людмила Анатоліївна 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Стан матеріальної бази КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

 

№ 

з/п 

Назва ЕНЦ, СЮН, 

АР, Крим, обласного, 

районного, міського 

підпорядкування, їх 

кількість 

Матеріальна база, основні складові Оцінка матеріальної бази 

Навчально-

дослідна 

ділянка 

(площа га) 

Теплиці  

(площа 

(кв.м)      

Наявність 

с/г 

техніки 

(кількість)   

Зоотваринницька база  

Навчальне 

Приміщення(власне) 

(площа кв. м)   

Наявн. 

комп'ют.  

кількість 

Відповідність 

вимогам 
Задов. 

Не 

задов. 

Повн. 

не 

задов 

Кількість 

видів 

свійських 

тварин 

Кількість 

видів 

диких 

тварин 

1. 

КЗ „Чернігівська 

обласна станція юних 

натуралістів” 

2 357 2 18 - 281 14 так так __ __ 

 

 

 

Загальна площа приміщень та наявність окремих об’єктів у складі основної матеріальної бази КЗ 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

№ 

з/п 
Назва  

Число 

позашкільних 

еколого-

натуралістичних 

закладів 
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2016 2017 

1. КЗ 

„Чернігівська 

обласна станція 

юних 

натуралістів” 

1 1 1802 281 1 __ 1 __ 1 - __ __ __ __ _ 

 

 

1 __ 

ЯЯ 

№377283 

09.11.201

2 

 
ХІІ. Педагогічний склад обласних, районних, міських ЕНЦ (СЮН)  

(у форматі таблиці: прізвище, ім’я, по-батькові; посада; педагогічний 
стаж, загальний трудовий стаж, педнавантаження). 

 

 

Вінницька область  

 

 № П.І.П Посада Освіта 
Пед. 

стаж  

Курсова перепідго-

товка (в якому році) 

1.  
Драгомирецька 

О.А. 
Директор Вища 50 р.  2015 

2.  Баланюк О.В. Кер. гуртків Вища  13 р. 2017 

3.  Баскевич О.П. Кер. гуртків Вища 48 р.  2017 

4.  Белозерцева Т.В. Кер. гуртків Вища  2 р.  -- 

5.  Болтак В.С. Кер. гуртків Вища 8р. 2017 

6.  Гаврилюк І.А. Кер. гуртків Вища  15 р.  2017 

7.  Гайдей О.О. Зав. відділом Вища 20 р.  2017 

8.  
Жовтоножук 

Л.Я. 
Методист Вища 28 р.  2019 

9.  Іванькова О.В. Кер. гуртків Вища  6 р. 2016 

10.  Іваськевич Г.Л. Методист Вища 40 р.  2017 



 

 

 

 № П.І.П Посада Освіта 
Пед. 

стаж  

Курсова перепідго-

товка (в якому році) 

11.  
Каліновська 

М.М. 
Кер. гуртків Вища 11 р. 2015 

12.  Корінна Т.М. Методист Вища 39 р.  2017 

13.  Цибух О.В. Кер. гуртків Вища  5 р.  -- 

14.  
Ліваковська 

Л.М. 
Кер. гуртків Вища 20 р. 2017 

15.  Лускало О.А. Кер. гуртків Вища 19 р. 2017 

16.  Мельник В.А. Кер. гуртків Вища 21 р. 2017 

17.  Мигун П.П. Зав. відділом Вища 29 р.  2017 

18.  Глімбоцький О.В. Кер. гуртків Вища  2 м. -- 

19.  Крешун Р.В. Кер. гуртків  Вища 3 р. - 

20.  Юрченко Л.О. Кер. гуртків Вища 2 р.  

21.  Луценко Н.І. Кер. гуртків Вища 1 р. -- 

22.  Павлюк С.Ю. 
Заст. директора з н/в 

роботи 
Вища 34 р. 2017 

23.  Паламарчук В.В. Кер. гуртків Вища 14 р. 2012 

24.  Панчук М.П. Кер. гуртків Вища 9 р.  2017 

25.  Побережнюк І.Г. Зав. відділом Вища 29 р. 2017 

26.  Прокопчук А.В. Кер. гуртків Вища  6 р. -- 

27.  Рекшенюк С.В. Кер. гуртків Вища 14р. 2017 

28.  Рижова І.В. Кер. гуртків Вища  3р. -- 

29.  Седіна А.А. Зав. відділом Вища 8 р. -- 

30.  Андрійчук Н.І.. Практичний психолог Вища   . -- 

31.  Слободяник Т.В. Кер. гуртків Вища 21 р.  2017 

32.  
Страшевський 

Ю.М. 
Зав. відділом Вища 20 р.  2017 

33.  Таранюк О.В. Зав. відділом Вища 24 р. 2017 

34.  Ткач К.В. Кер. гуртків Вища 4 р. -- 

35.  Черній В.А. Зав. відділом Вища 31 р.  2011 

36.  Чехівська І.С. Кер. гуртків Вища 2 р. -- 

37.  Чупринко І.М. Методист  Вища 25 р.  2016 

38.  Шмаль Н.А. Зав. відділом Вища 43 р.  2017 

 

Волинська область 

Волинський обласний еколого-натуралістичний центр 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Педагогічний 

стаж 

Загальний 

трудовий стаж 

Педнавантаження 

1 Остапчук В. А. директор 41 41 6 

2 Нікітчук З. М. заст. директора 

з навчально-

виховної 

роботи 

28 35 - 

3 Пшибельський В. В. заст. директора 

з навчально-

методичної 

роботи 

4 4 6 

4 Сподарик С. О. заввідділом 28 34 9 

5 Котик М. Є. заввідділом 19 19 9 

6 Федорчук В. А. заввідділом 21 32 9 



 

 

 

7 Мартинюк Л. А. методист 24 30 9 

8 Будапроста Н. В. методист 20 20 6 

9 Бондаренко Ю. Ю. методист 0 0 9 

10 Шолом А. Ф. методист 46 46 9 

11 Гринь Ю. В. практичний 

психолог 

4 4 6 

12 Москальчук Л. М. керівник 

гуртків 

20 19 18 

13 Романюк І. В. керівник 

гуртків 

26 26 18 

14 Мельник Д. М. керівник 

гуртків 

3 3 9 

15 Мартиненко Н. Є. керівник 

гуртків 

16 25 18 

16 Мельницький М. Є. керівник 

гуртків 

1 1 4 

17 Філіпчук Л. П. керівник 

гуртків 

8 8 6 

18 Шотік М. О. керівник 

гуртків 

27 27 6 

19 Курилюк І. П. керівник 

гуртків 

12 12 6 

20 Корнелюк В. Г. керівник 

гуртків 

13 13 4 

21 Трохимович О. В. керівник 

гуртків 

18 18 9 

22 Турич І. В. керівник 

гуртків 

1 1 9 

23 Петрик Н. І. керівник 

гуртків 

19 19 6 

24 Ковальчук Т. С. керівник 

гуртків 

31 31 9 

25 Бортнік Т. П. керівник 

гуртків 

8 8 6 

26 Коцун Л. О. керівник 

гуртків 

29 29 6 

27 Гнатюк І. А. керівник 

гуртків 

10 10 6 

28 Буднік С. В. керівник 

гуртків 

19 19 11 

29 Уєвич Р. А. керівник 

гуртків 

17 17 18 

30 Біла Н. В. керівник 

гуртків 

13 13 18 

31 Німець М. С. керівник 

гуртків 

25 25 6 

32 Філозоф А. Л. керівник 

гуртків 

0 13 4 

33 Костюк В. П. керівник 

гуртків 

23 23 6 

34 Антонюк Ю. М. керівник 

гуртків 

24 24 9 

35 Аршулік І. П. керівник 

гуртків 

5 5 4 

36 Ляшук А. Ф. керівник 17 17 6 



 

 

 

гуртків 

37 Приведенець О. Т. керівник 

гуртків 

29 29 4 

38 Ярошик О. Ю. керівник 

гуртків 

0 0 6 

 

Ківерцівський районний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

№ 

з/п 

Прізвище , ім'я, 

по батькові 

Посада Педстаж Загальний  

трудовий 

стаж 

Педагогічне 

навантаження 

1. Стецькович  

Ганна Федорівна 

директор, керівник 

гуртків 

37 р. 37р. 9 год. 

2. Цибульська  

Ірина  Федорівна 

методист, керівник 

гуртків 

33р. 33р. 9 год. 

3. Стецькович 

Роман Іванович 

культорганізатор,ке

рівник гуртків 

17р. 17р. 9 год. 

4. Данилюк Алла 

Ростиславівна  

керівник гуртків 32 р. 32р. 20 год. 

5.   Демчук Світлана 

Адамівна  

керівник гуртків 17р. 28р. 20,5 год. 

6.   Доридор Михайло 

Федорович 

керівник гуртків 12р.  20 год. 

7. Довгаль  Алла 

Петрівна  

керівник гуртків 17р. 17р. 20 год. 

8. Ісакова Тетяна 

Сергіївна 

 

керівник гуртків 22р. 22р. 21год. 

9. Шпеник Олена 

Олексіївна 

керівник гуртків 23р. 23р. 20год. 

10 Бесарабчук 

Руслана Іванівна 

керівник гуртків 27р. 27р. 2год. 

11 Демчук  Галина 

Андріївна  

керівник гуртків   35р. 35р. 1год. 

12 Кашицька Тетяна 

Миколаївна  

керівник гуртків  20р. 20р. 1год. 

13 Кравчук 

Валентина 

Михайлівна 

керівник гуртків 6р. 6р. 12 год. 

14 Салецька Ольга 

Анатоліївна 

керівник гуртків 7р. 7р. 4 год. 

15 Сищук 

 Юлія Іванівна 

 

керівник гуртків 12р. 12р. 3 год. 

16 Столярчук Олена 

Сергіївна 

керівник гуртків       -    22р. 2год. 

17 Уманська Наталія 

Василівна  

керівник гуртків   8р. 8р. 2год. 

18 Федорчук Галина 

Степанівна   

керівник гуртків 42 42 1год. 



 

 

 

 



 

 

 

Ковельська міська станція юних натуралістів 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім'я, 

 по батькові 

 

Дата 

народження 

Посада Освіта Загальний 

стаж 

педагогічної 

роботи 

З якого 

часу 

працює 

в закладі 

Який 

предмет 

викладає, кількість 

годин 

1 

 

Бобчук Віра 

Тимофіївна 

06.07.1961 

р. 

 

директор 

 

вища 35 р. 

 

03.09.1987 

р. 

 

«Юні друзі 

природи»(8год) 

2 

 

Майсак 

Наталія 

Сергіївна 

05.12.1969 

р. 

 

методист, 

кер.гуртк. 

 

вища 25 р. 20.08.1992 

р. 

«Ландшафтний 

дизайн»(4год), 

«Природа і 

фантазія»(4год) 

3 Сахарук Ірина 

Іванівна 

12.08.1985 

р. 

кер.гуртка вища 2 р.4 м. 01.09.2015 

р. 

«Юні екологи»(4год), 

«Тварини живого 

куточка»(8год), «Юні 

друзі природи»(4год) 

4 
Вільчинська 

Наталія 

Миколаївна 

18.02.1970 

р. 

кер.гуртка вища 23 р.  01.09.1994 

р. 

«Юні друзі 

природи»(8год), 

«Юні 

квітникарі»(8год) 

5 
Головань 

Людмила 

Георгіївна 

22.07.1969 

р. 

кер.гуртка вища 25 р. 26.08.1992 

р. 

«Юні друзі 

природи»(4год), 

«Природа і 

фантазія»(8год) 

6 Кот Ольга 

Василівна 

16.07.1987 

р. 

кер.гуртка вища 3р.9м. 12.03.2014 

р. 

«Юні 

квітникарі»(12год), 

«Ююні друзі 

природи»(4год), 

«Знавці лікарських 

рослин»(4год) 

7 Скрипіна 

Олена 

Максимівна 

14.04.1979 

р. 

кер.гуртка вища 12 р. 25.01.2005 

р. 

«Юні друзі 

природи»(4год), 

«Юні 

овочівники»(8год) 

8 

Нікітюк Ірина 

Петрівна 

26.04.1990 

р. 

кер.гуртка вища 8 р. 30.03.2009 

р. 

«Юні 

квітникарі»(12год), 

«Юні друзі 

природи»(8год) 

9 В декретній 

відпустці 

  
 

  
 

10 Броїло Юлія 

Олександрівна 

31.05.1983 

р. 

кер.гуртка вища 11 р. 02.11.2006 

р. 

«Юні екологи»,  

«Юні овочівники» 



 

  

Комунальний заклад «Міський  центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Луцької міської ради» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

імя,  

по батькові 

Дата 

народження 

Загальний 

стаж  

педагогічної  

діяльності 

Освіта Підвищення 

кваліфікації  

протягом  останніх   

5 років 

1. Самойленко  

Ніна  

Олексіївна 

(директор) 

29.12.1970 24 вища педагогічна, 

Луцький педагогічний 

інститут імені Лесі 

Українки, 1993 р, 

спеціальність за 

дипломом – «Вчитель 

географії і біології». 

за категорією 

«Директори ПНЗ» 

свідоцтво   

№ 144091 від 

04.03.2016р.) 

Національна 

академія пед. наук 

України 

Університет 

менеджменту 

освіти ЦІППО 

2. Пирог  

Орина  

Андріївна 

(методист) 

27.02.1984  10 вища педагогічна, 

Волинський 

державний 

університет імені Лесі 

Українки, 2006 р, 

спеціальність за 

дипломом – «екологія 

та охорона 

навколишнього 

середовища». 

Свідоцтво № 363 

від 12.02.2016 р. 

Волинський 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

3. Борсук 

Наталія  

Петрівна 

(керівник  

гуртка) 

21.05.1985  9 вища педагогічна 

Волинський  

національний 

університет імені Лесі 

Українки, 2008, 

спеціальність за 

дипломом «Біологія», 

здобула кваліфікацію 

біолога, викладача 

біології   

фах біологія, 

Свідоцтво  

№ 3399 від 

25.10.2013 р.  

Волинський 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Дніпропетровська область 

Комунальний заклад  освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді”  

Дніпропетровської обласної ради в 2017 році 

 
№ 

з/п 

П.І.Б.педагога Посада  Педстаж 

(на 31.12.2017) 

Загальний 

трудовий 

стаж 

Педагогічне 

навантаження 

(тижневе ) 

Основні працівники 

1.  Педан Юрій Федорович 
Директор 

30.р.4 міс. 
40 р. 

5 годин 

2.  
Майборода Інна 

Олександрівна 

Заступник директора  

з навчальної роботи 
28 р.4 міс. 

33 р. 
8 годин 

3.  
Кузьменко Марина 

Борисівна 

Заступник директора  

з виховної роботи 
29 р.4 міс. 

39 р. 
8 годин 

4.  
Калашникова Ніна 

Дмитрівна 

Завідувач організаційно - 

масового відділу 
25 р.10 міс. 

53 р. 
8 годин 

5.  Іванус Алла Василівна 

Методист 

сільськогосподарського 

напрямку 

32 р.5 міс. 

32 р. 

8 годин 

6.  
Кондратьєва Тетяна 

Василівна 

Методист з наукової роботи 
34 р.8 міс. 

42 р. 
8 годин 

7.  
Григор’єв Денис 

Валентинович 

Завідувач відділу  

біології та екології 
7 р.9 міс. 

14 р. 
4 години 

8.  
Кривуля Ірина 

Григорівна 

Керівник гуртка  
28 р.7 міс. 

40 р. 
24 години 

9.  
Положій Лідія 

Василівна 

Керівник гуртка 
14 р.10 міс. 

38 р. 
22 години 

10.  
Крикун Галина 

Віталіївна 

Керівник гуртка 15 р.2міс. 18 р. 
22 години 

11.  Лапіна Ольга Петрівна Керівник гуртка 5 р.10 міс. 33 р. 22 години 

12.  
Стасенко Анастасія 

Віталіївна 

Керівник гуртка 2 р.10 міс. 7 р. 
22 години 

13.  
Раковець Ольга 

Сергіївна 

Керівник гуртка 8 р.6 міс.. 13 р. 24 години 

14.  
Радзіковська Лілія 

Олексіївна 

Керівник гуртка 5 р.1 міс. 5 р. 22 години 

15.  
Михайленко Петро 

Васильович 

Керівник гуртка 14 р. 1 міс 38 р. 22 години 

16.  
Шпітько Надія 

Сергіївна 

Керівник гуртка 3 р.8 міс. 3 р. 8 міс. Декретна 

відпустка 

Сумісники 

17.  
Мізін Валерія 

Вікторівна 

Керівник гуртка 3 р.8 міс. 8 р. 14 годин 

18.  
Семенова Алла 

Анатоліївна 

Керівник гуртка 41 р.4 міс. 45 р. 8 годин 

19.  
Кобеза Тетяна 

Миколаївна 

Керівник гуртка 25 р.10 міс. 37 р. 6 годин 

20.  
Хамініч Олена 

Миколаївна 

Керівник гуртка 30 р. 4 міс. 44 р. 4 години 

21.  
Хмеловська Світлана 

Олександрівна 

Керівник гуртка 53 р. 4 міс. 61 р. 4 години 



 

 

 

22.  
Барановський Борис 

Олександрович 

Керівник гуртка 21 р. 4 міс. 48 р. 4 години 

23.  
Коломбар Тетяна 

Михайлівна 

Керівник гуртка 
8 р.3 міс. 

11 р. 4 години 

24.  
Зажарський Володимир 

Володимирович 

Керівник гуртка 16 р.11 міс. 24 р. 4 години 

25.  
Бригадиренко Віктор 

Васильович 

Керівник гуртка 
16 р.5 міс. 

24 р. 4 години 

26.  
Зайцева Ірина 

Олексіївна 

Керівник гуртка 26 р.3 міс. 38 р. 4 години 

27.  
Гармаш Світлана 

Миколаївна 

Керівник гуртка 15 р. 3 міс. 39 р. 4 години 

28.  
Котченко Марина 

Валентинівна 

Керівник гуртка 15 р.11 міс. 16 р. 4 години 

29.  
Коток Валерій 

Анатолійович 

Керівник гуртка 11 р.2 міс. 18 р. 4 години 

30.  
Коваленко  Вадим 

Леонідович 

Керівник гуртка 20 р.2 міс. 29 р. 12 годин 

31.  
Чегорка Петро 

Тимофійович 

Керівник гуртка 2,5 міс. 38 р. 4 години 

 
 

Житомирська область  

 

№ Прізвище, ім’я, по- батькові Посада Педагогічний 

стаж  

Загальний 

трудовий стаж  

Педнаванта-

ження  

Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого- 

натуралістичнийцентр» Житомирської обласної ради 

1. Бордюг Наталія Сергіївна директор 9 10 - 

2. Адамович Анатолій Олександрович  заст. директора 26 26 8 

3. Гнітецька Зоя Костянтинівна  зав. відділом 41 41 8 

4. Кочук-Ященко Тамара Іванівна  зав. відділом 36 36 8 

5. Стадник Оксана Олександрівна зав. відділом 13 13 10 

6 Шубович Лілія Анатоліївна  методист 40 40 - 

7 Апонюк Юлія Євгенівна психолог 18 18 4 

8 Члек Олена Олександрівна  кер. гуртка 12 12 18 

9 Ковальчук Ольга Андріївна  кер. гуртка 37 39 22 

10 Шевчук Світлана Іванівна  кер. гуртка 27 28 28 

11 Семеняк Рита Миколаївна  кер. гуртка 25 27 18 

12 Денисюк Іван Васильович кер. гуртка 11 11 22 

13 Науменко Світлана Анатоліївна кер. гуртка 25 30 20 

14 Лятушинський Сергій Васильович кер. гуртка 7 7 22 

15 Човнюк Людмила Степанівна  кер. гуртка 16 45 20 

16 Сич Ольга Валеріївна кер. гуртка 4 4 20 

17 Возна Анна Вікторівна кер. гуртка 4 4 6 

18 Баята Катерина Олександрівна кер. гуртка 9 9 18 

19 Карпюк Наталія Анатоліївна кер. гуртка 1 4 18 

20 Ращенко Анастасія Вікторівна кер. гуртка 5 7 10 

21 Грищук Тетяна Володимирівна зав. відділом 14 14 відп. для 

догл. за дит. 22 Якимчук Анна Петрівна  методист 15 15 

23 Вітіск Лілія Володимирівна кер. гуртка 40 40 8 - декретні 

Житомирської районної станції юних натуралістів 



 

 

 

1. Варчук Олена Зосимівна  директор 27 29 - 

2. Остапчук Світлана Юріївна  кер. гуртка 26 26 4 

3. Жабровець Олександр Михайлович кер. гуртка 13 13 4 

4. Копанієць  Олена Павлівна кер. гуртка 24 24 4 

5. Іванюк Ніна Михайлівна кер. гуртка 24 24 2 

6. Клапішевська Ірина Леонідівна кер. гуртка 31 31 2 

7. Ярова-Боровик Марія Яківна кер. гуртка 11 17 6 

8. Рибак Тетяна Миколаївна кер. гуртка 10 10 4 

9. Макуріна Юлія Борисівна кер. гуртка 17 17 4 

10. Чемоданова Вікторія Миколаївна кер. гуртка 15 15 6 

11. Книш Любов Валентинівна кер. гуртка 11 11 4 

12 Гуменюк Оксана Василівна кер. гуртка 2 5 4 

Радомишльська станції юних натуралістів 

1. Петровська Тетяна Анатоліївна  Директор 37 38 - 

2. Залуцька Клавдія Павлівна кер. гуртка 44 44 18 

3. Глущенко Наталія Василівна кер. гуртка 2 2 18 

4. Лузан Світлана Миколаївна кер. гуртків 18 18 22,5 

5. Закатюк Ірина Леонідівна кер. гуртків 6 6 4,5 

6.  Кошеленко Оксана Анатоліївна кер. гуртків 5 18 22,5 

7. Бушнєва Олена Андріївна кер. гуртків 34 38 4,5 

8. Товстенко Валентина Григорівна кер. гуртків 35 35 9 

Гуртки еколого-натуралістичного спрямування 

Центру позашкільної освіти м. Коростеня 

1. Яценко Іванна Сергіївна методист 4 6 14 

2. Бахуринська Валентина Іванівна кер. гуртка 15 15 18 

3. Дейнеко Леся Миколаївна кер. гуртка 11 11 18 

4. Галонза-Михайлова Сніжана 

Сергіївна 

кер. гуртка 4 4 18 

5. Дідківська Марія Василівна кер. гуртка 3 3 18 

Чуднівської районної станції юних натуралістів 

1. Щебликіна ОленаВалеріївна директор 10 10 8 

2. Порада Жанна Василівна кер. гуртка 24 24 6 

3. Кухарук Тетяна Валентинівна кер. гуртка 5 5 4 

4. Жаврук НадіяОлексіївна  кер. гуртка 6 6 6 

5. Тарасюк Вікторія Михайлівна кер. гуртка 6 6 4 

6. Журбій Зоя Олександрівна кер. гуртка 17 17 4 

7. Короченко ВалентинаВолодимирівна кер. гуртка 18 18 4 

Відділення еколого-натуралістичного напряму 

Центру позашкільної освіти ім. О. Разумковам. Бердичева 

1 ВаховськаНінаОлександрівна зав. відділом 20 20 9 

2 Рощенюк ОксанаАнатоліївна кер. гуртка-мет 25 25 18 

3 СобольТетяна Миколаївна кер. гуртка-мет 27 27 18 

4 СторожукОленаМиколаївна кер. гуртка 22 22 18 

5 ВікарійЛеся Вікторівна кер. гуртка 1 1 6 

6 Станкевич Наталія Сергіївна методист 7 7 6 

  

Закарпатська область 
 

№ 

з/п 
ПІБ Посада 

Педагогіч

ний стаж 

Загальни

й стаж 

Педаго 

гічне 

навантаже

ння 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

1 Геревич О.В. директор 39 49  

2 Кузьма В.Ю. заступник директора 39 43  

3 Величканич О.М. завідувач відділом 23 26 8 

4 Самойлова А.В. завідувач відділом 13 21 8 

5 Яхимець І.М. завідувач відділом 12 12 8 

6 Токарєва О.І. методист 30 37  

7 Кремінь О.І. методист 11 11 12 

8 Трацевська Л.М. методист 33 33  

9 Біляк О.В. керівник гуртків 8 14 20 

10 Копча М.М. керівник гуртків - 10 16 

11 Павко М.М. керівник гуртків 16 32 20 

12 Андрусь Г.М. керівник гуртків - 39 16 

13 Бокій Л.І.    (сумісник) керівник гуртків 10 35 4 

14 Фляшко В.В. керівник гуртків 10 16 20 

15 Бошко С.В. керівник гуртків 1 1 16 

16 Копанчук Д.І. керівник гуртків 5 5 12 

17 Павлючок М.І. керівник гуртків 2 2 12 

18 Яцканич М.В. керівник гуртків 6 6 16 

19 Дичко О.В. керівник гуртків 2 2 16 

20 Косик Г.Д. керівник гуртків 5 5 16 

21 Туряниця С.М. керівник гуртків 11 11 16 

22 Кришеник О.І. керівник гуртків 6 6 16 

23 Фечка С.І. керівник гуртків 8 8 16 

24 Марчишинець О.В керівник гуртків 15 15 16 

25 Петрінко К.В. керівник гуртків 4 4 16 

Тячівський районний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

1 2 3 4 5 6 

1 Ткач І.М. Директор  32 40 12 

2 Сасин О.В. Заступник дир. 14 14 9 

1 2 3 4 5 6 

3 Мошкіна Т.Ф. методист 15 15 9 

4 Поп Л.М. завідувач відділу 24 24 9 

5 Малешко Є.Й. завідувач відділу 8 8 9 

6 Маджара В.В. керівник гуртків 14 24 18 

7 Деяк Т.В. керівник гуртків 14 38 20 

8 Розман М.С. керівник гуртків 19 19 18 

9 Копинець О.В. керівник гуртків 15 15 18 

10 Сойма В.В. керівник гуртків 26 28 18 

11 Ковач С.М. керівник гуртків 6 11 18 

12 Кирита М.В. керівник гуртків 9 9 20 

13 Хрипта О.М. керівник гуртків 10 12 18 

14 Бердар Н.В. керівник гуртків 13 13 18 

15 Куцин Г.Ю. керівник гуртків 3 3 20 

16 Мадар Н.І. керівник гуртків 7 8 20 

17 Мацола Т.М. керівник гуртків 8 10 20 

18 Ферима А.І. керівник гуртків 4 4 20 

19 Декет О.Д. керівник гуртків 4 6 20 

20 Малешко М.С. керівник гуртків 12 13 18 

21 Горничар Я.І. керівник гуртків - - 18 



 

 

 

22 Іванюшко М.В. керівник гуртків 5 15 18 

23 Куцин В.В. керівник гуртків 6 6 18 

 Сумісники     

1 Ткач Н.І. керівник гуртків 37 39 12 

2 Кубинець Г.І. керівник гуртків 39 40 12 

3 Стойка М.В. керівник гуртків 35 36 10 

4 Даруда М.І. керівник гуртків 13 19 10 

5 Мацола М.І. керівник гуртків 15 17 12 

6 Ціпіньо В.М. керівник гуртків 31 42 10 

7 Продан О.І. керівник гуртків 22 23 8 

8 Піур С.М. керівник гуртків 17 18 8 

9 Микуляк М.М. керівник гуртків 31 31 8 

10 Галац В.В. керівник гуртків 22 23 8 

11 Деяк К.М. керівник гуртків 4 4 8 

12 Ціпіньо Р.І. керівник гуртків 3 8 8 

13 Матяш В.В. керівник гуртків 1 10 8 

14 Бартош О.А. керівник гуртків 47 49 6 

15 Кручаниця Н.М. керівник гуртків 48 48 6 

16 Піцур М.М. керівник гуртків 8 23 8 

17  Олійник І.С. керівник гуртків 34 35 8 

18 Крупко В.М. керівник гуртків 23 23 6 

Виноградівський районний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

1 2 3 4 5 6 

1 Чабрун Г.В. директор 15 15 9 

1 2 3 4 5 6 

2 Майор Н.А. методист 45 45 - 

3 Шереш С.С. завідувач відділом 20 20 9 

4 Грабович К.Й. практичний 

психолог 

4 4 - 

5 Федорнак М.І. керівник гуртків 13 13 16 

6 Сусік І.І. керівник гуртків 10 10 12 

7 Костик Г.І. керівник гуртків 2 2 20 

8 Маринченко Л.М. керівник гуртків 19 19 20 

9 Рацин М.Ю. керівник гуртків 11 11 16 

10 Мельник О.І. керівник гуртків 9 9 20 

11 Баник М.М. керівник гуртків 15 15 12 

12 Онисько Т.Я. керівник гуртків 1 1 20 

13 Козьма Г.А. керівник гуртків 25 25 4 

14 Густа О.Ю. керівник гуртків 42 42 8 

15 Глушко Ю.В. керівник гуртків 16 16 8 

16 Неймет І.І. керівник гуртків 19 19 8 

17 Молнар Є.Й. керівник гуртків 39 39 12 

18 Мотрунич Д.І. керівник гуртків 1 1 4 

Хустська районна станція юних натуралістів 

1 2 3 4 5 6 

1 Вербицька Н.М. директор 37 43 8 

2 Ковтун Є.Ю. методист 37 42 8 

3 Волошин Р.Ю. завідувач відділу 38  43  8 

4 Буковецька Н.В. завідувач відділу 22 24 8 

5 Богач Н.Ю. керівник гуртків 1 1 12 



 

 

 

6 Вахріна В.О. керівник гуртків 9 12 10 

7 Шуста О.В. керівник гуртків 1 2 8 

8 Потрогош О.В. керівник гуртків - - 8 

9 Волощук М.М. керівник гуртків 7 7 16 

10 Лопойда Н.М. керівник гуртків  15 22 8 

11 Шпір Л.І. керівник гуртків 12 17 12 

12 Петрик В.М. керівник гуртків 8 8 10 

13 Гобан Г.В. керівник гуртків 8 19 12 

14 Продан І.В. керівник гуртків 11 11 16 

15 Антонь М.В. керівник гуртків 2 2 8 

16 Даниш Т.П. керівник гуртків 12 12 18 

17 Пилип Д.В. керівник гуртків 3 22 18 

18 Кучерява-Шуптар Н.В керівник гуртків 14 18 12 

19 Кузьма Т.М. керівник гуртків 8 8 18 

20 Вербицький В.П. керівник гуртків 41 50 12 

21 Курятник Л.М. керівник гуртків 3 3 18 

22 Міклош В.В. керівник гуртків 3 3 12 

1 2 3 4 5 6 

23 Губаль Л.В. керівник гуртків - - 18 

24 Ларь Н.Ю. керівник гуртків 16 16 14 

25 Келемен М.В. керівник гуртків 1 1 12 

 

 

Запорізька область  
Заклад 

позашкільної 

освіти 

ПІБ 

педагога 

Посада Педагогічн

ий стаж  

(роки) 

Загаль-ний 

трудовий 

стаж 

(роки) 

Педна 

ван-

таження 

Будинок 

дитячої та 

юнацької 

творчості 

«Центр 

розвитку 

дітей та 

молоді» 

Бердянсь-кої 

міської ради 

(адмініст-

рація та 

еколого-

натура-

лістичний 

напрям) 

Капітонова Ірина 

Іванівна 

директор 
22 22 1 ст. 

Гонтар Ганна 

Володимирівна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

12  12. 1 ст. 

Карпусь Анжела 

Сергіївна 

заступник 

директора з 

навчально-

методичної 

роботи 

1 1 1ст. 

Калина Наталя 

Іванівна 

методист 
32 32 0.25 ст. 

Мовсесян Катерина 

Геннадіївна 

методист, 

керівник гуртка 
16  16  

0,25 ст. 

16 год. 

Гришина Тетяна 

Михайлівна 

методист, 

керівник гуртка 

12 

 

12 

 

0,5 ст 

16 год. 

Печенєва Інна 

Анатоліївна 

керівник 

гуртків 
6 6 8 год. 

Корнієнко Наталя 

Василівна 

керівник 

гуртків 
9 9 16 год. 

Немченко Ганна 

Олексіївна 

керівник гуртка 
25 25 16 год. 

Токмаць-кий Івахненко Галина директор, 20 52  1 ст.  



 

 

 

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості 

Токмаць-кої 

міської ради  

(адмініст-

рація та 

еколого-

натура-

лістичний 

напрям) 

Миколаївна керівник гуртка 9 год. 

Волчанова Світлана 

Вікторівна 

заступник 

директора 

ЦДЮТ, 

керівник гуртка  

30  29  1 ст.  

9 год. 

Малєва Тетяна 

Сергіївна 

керівник 

гуртків  

26  32  18 год. 

Комуналь-

ний заклад 

«Центр 

позашкільної 

освіти» 

Меліто-

польської 

міської ради 

(адмініст-

рація та 

еколого-

натура-

лістичний 

відділ) 

Дубініна Олена 

Василівна 

директор 32 40 1 ст. 

Волонтир Лариса 

Володимирівна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

18 18 1 ст. 

Куліш Геннадій 

Володими-рович 

зав. відділом, 

керівник гуртка 

32 40 1 ст. 

9 год. 

Тараненко Ірина 

Анатоліївна 

методист, 

керівник гуртка 

20 20 1 ст. 

9 год. 

Алєксєєнко Наталія 

Петрівна 

керівник гуртка 23 23 9 год. 

Дурман Світлана 

В’ячеславівна 

керівник гуртка 17 21 9 год. 

Кас’янова Наталія 

Олександрівна 

керівник гуртка 8 8 8 год. 

Мазай Олена 

Юріївна 

керівник гуртка 5 8 18 год. 

Джелілова Зарема 

Рустемівна 

керівник гуртка 7 7 18 год. 

Маркарова Таїсія 

Петрівна 

керівник гуртка 3 16 20 год. 

Гайченя Микола 

Анатолійович 

керівник гуртка 11 15 18 год. 

Яриш Ксенія 

Володимирівна 

керівник гуртка 17 17 20 год. 

Ковальова Юлія 

Анатоліівна 

керівник гуртка 14 14 18 год. 

Попова Ірина 

Володимирівна 

керівник гуртка 16 17 18 год. 

Доценко Галина 

Петрівна 

керівник гуртка 22 22 18 год. 

Просвіріна  Ірина 

Григорівна 

керівник гуртка 23 23 20 год. 

Николенко 

Олександр 

Миколайович 

керівник гуртка 42 45 8 год. 

Борматова Вікторія 

Володимирівна 

керівник гуртка 20 21 20 год. 

Кудіна Дар’я 

Вікторівна 

 

керівник гуртка 3 міс 3міс 18 год. 

Комуна-

льний заклад 

Ярмощук Микола 

Анатолійович 

директор 
24 45 1 ст. 



 

 

 

«Запорізь-кий 

обласний 

центр 

еколого-

натура-

лістичної 

творчості 

учнівської 

молоді» 

Запорізь-кої 

обласної ради 

Ульянова Олена 

Іванівна 

заступник 

директора з 

навчально-

методичної 

роботи 

35 48 1 ст. 

Інденко Тетяна 

Вікторівна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи, 

керівник гуртка 

26 31 
1 ст. 

8 год. 

Ткаченко Тетяна 

Василівна 

завідуюча 

методичним 

відділом, 

керівник гуртка 

34 44 
1 ст. 

8 год. 

Жабицька Анжела 

Геннадіївна 

завідуюча 

організаційно-

масовим 

відділом, 

керівник гуртка 

28 32 
1 ст. 

8 год. 

Веденяпіна 

Вікторія Іванівна 

завідуюча 

екологічним 

відділом, 

керівник гуртка 

20 32 
1 ст. 

8 год. 

Мішкіна Раїса 

Борисівна 

методист, 

керівник гуртка 
64 67 

1 ст. 

4 год. 

Авраменко Наталія 

Вікторівна 

методист 

 
7 23 1 ст. 

Деревянченко 

Роман Василійович 

практичний 

психолог, 

керівник гуртка 

1 10 
1 ст. 

8 год. 

Яковенко Олена 

Михайлівна 

керівник гуртка 
33 39 8 год. 

Тітякова Зоя 

Григорівна 

керівник гуртка 
35 46 16 год. 

Рудченко Лариса 

Костянтинівна 

керівник гуртка 
11 51 16 год. 

Ухабатова Тетяна 

Миколаївна 

керівник гуртка 
10 26 16 год. 

Борсук Нонна 

Сергіївна 

керівник гуртка 
13 44 16 год. 

Дмитренко 

Катерина Олегівна 

керівник гуртка 
7 15 8 год. 

Домбровський 

Костянтин 

Олегович 

Методист 

 20 32 0,5 ст. 

Деревянченко 

Анастасія Юріївна 

керівник гуртка 
7 10 4 год. 

Бовт Валентина 

Дем’янівна 

керівник гуртка 
44 49 8 год. 

Полякова Ірина 

Олексіївна 

керівник гуртка 
10 35 4 год. 

Гришечкін Ігор 

Вікторович 

керівник гуртка 
24 25 4 год. 

Мазур Анастасія 

Володимирівна 

керівник гуртка 
3 7 8 год. 



 

 

 

Шевчук Олексій 

Вікторович 

керівник гуртка 
5 5 4 год. 

Палій Світлана 

Володимирівна 

керівник гуртка 
34 35 4 год. 

Приходько Олена 

Володимирівна 

керівник гуртка 
26 32 4 год. 

Сторчак Людмила 

Миколаївна 

керівник гуртка 
25 25 4 год. 

Пенчук Юлія 

Юріївна 

керівник гуртка 
4 5 4 год. 

Малікова Людмила 

Семенівна 

керівник гуртка 
47 54 8 год. 

Наливайко Олена 

Володимирівна 

керівник гуртка 
28 28 4 год. 

Полулях Тетяна 

Миколаївна 

керівник гуртка 
30 33 4 год. 

Яременко Галина 

Володимирівна 

керівник гуртка 
34 34 4 год. 

Лутчак Галина 

Петрівна 

керівник гуртка 
27 27 4 год. 

Сагань Наталія 

Іванівна 

керівник гуртка 
13 29 8 год. 

Кара Людмила 

Іванівна 

керівник гуртка 
21 33 8 год. 

Рожко Олена 

Іванівна 

керівник гуртка 
23 36 4 год. 

Попач Леся 

Василівна 

керівник гуртка 
13 18 4 год. 

Івченко Наталія 

Дмитрівна 

керівник гуртка 
30 30 4 год. 

Скворцова 

Людмила 

Олександрівна 

керівник гуртка 

34 35 4 год. 

Чистякова Лариса 

Петрівна 

керівник гуртка 
34 37 4 год. 

Андрушко Ася 

Леонідівна 

керівник гуртка 
28 28 4 год. 

Берникович Олена 

Михайлівна 

керівник гуртка 
27 33 4 год. 

Білан Наталія 

Сергіївна 

керівник гуртка 
15 17 4 год. 

Сошко Алла 

Григорівна 

керівник гуртка 
32 37 4 год. 

Шипота Любов 

Володимирівна 

керівник гуртка 
30 33 4 год. 

Лук’яненкоГанна 

Дмитріївна 

керівник гуртка 
13 24 4 год. 

Назаренко Наталія 

Сергіївна 

керівник гуртка 
10 16 4 год. 

Кудлай Оксана 

Сергіївна 

керівник гуртка 
12 16 4 год. 

Малієнко Юлія 

Миколаївна 

керівник гуртка 
13 23 4 год. 

Поросюк Анастасія 

Володимирівна 

керівник гуртка 
1 5 4 год. 



 

 

 

Канарадзе Людмила 

Павлівна 

керівник гуртка 
26 26 4 год. 

Захарченко 

Віталіна Олексіївна 

керівник гуртка 
14 19 4 год. 

Матяш Людмила 

Анатоліївна 

керівник гуртка 
15 17 4 год. 

Приходько Наталія 

Фатихівна 

керівник гуртка 
22 28 4 год. 

Арабаджи Юлія 

Миколаївна 

керівник гуртка 
8 10 4 год. 

Петько Тетяна 

Василівна 

керівник гуртка 
26 29 4 год. 

Королько Микола 

Іванович 

керівник гуртка 
24 30 4 год. 

 

 

Івано-Франківська область  

 

Кадровий склад педагогічних працівників ОЕНЦУМ 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 
Посада Освіта 

Педагогі

чний 

стаж 

Стаж 

роботи в 

закладі 

Педнав

антаже

ння 

Курсова 

перепідг

отовка 

(остання) 

Відзнаки, нагороди Примітка 

1. 
Гудзик Тамара  

Василівна 
директор вища 29 15  2010 р. 

Відмінник освіти 

України, грамоти МОН, 

ОДА, ГУОН, НЕНЦ 

 

2. 

Шинкарук 

Галина  

Василівна 

Заступник 

директора 
Вища 29 29  2017 р. 

Нагр. Знак «Василь 

Сухомлинський», 

Відмінник освіти 

України, грамоти МОН, 

ОДА, ГУОН, НЕНЦ 

 

3. 

Маліборська  

Людмила 

Павлівна 

Зав. відділу  

організаційно

-масової 

роботи 

Вища 32 31  2012 р. 

Нагр. Знак «Василь 

Сухомлинський», 

Відмінник освіти 

України, грамоти МОН, 

ОДА, ГУОН, НЕНЦ 

 

4. 
Кухар Ірина  

Миколаївна 

Зав. відділу  

організаційно

-методичної  

роботи 

Вища 10 10 6 2016 р. 

Подяка МОН, грамоти 

НЕНЦ, ОЕНЦУМ 
 

5. 

Грабівчук 

Мирослава 

Володимирівна 

Зав. відділу  

екології 
Вища 6 6  - 

Подяка МОН, грамоти 

НЕНЦ, ОЕНЦУМ 
 

6. 
Камінська Ольга  

Миколаївна 

Зав. відділу 

біології 
Вища 6 6  - 

Подяка МОН, грамоти 

НЕНЦ, ОЕНЦУМ 
 

7. 
Вівчарук Леся 

Дмирівна 
Методист Вища 47 32  2016 

Відмінник освіти 

України, грамоти МОН, 

ОДА, ГУОН, НЕНЦ 

 

8. 

Мартинюк Леся  

Дмитрівна 

 

Методист вища 12 12   

Грамоти ОЕНЦУМ  

9. 

Сидорак 

Валентина 

Іванівна 

Керівник 

 гуртків 
Вища 41 41 18 2017 р. 

Відмінник освіти 

України, грамоти МОН, 

ОДА, ГУОН, НЕНЦ 

 



 

 

 

    

 

 

Кадровий склад педагогічних працівників Богородчанського районного  

еколого-натуралістичного центру творчості для дітей та юнацтва 

10. 
Заячук Іванна  

Василівна 

Керівник 

 гуртків 
Вища 7 р. 7 р. 12 2015 р. 

Грамоти ОЕНЦУМ  

11. 
Кисляк Надія 

Юріївна 

Керівник  

гуртків 
Вища 6 р. 6 р.  2014 р. 

Грамоти ДОН ОДА, 

ОЕНЦУМ 

декрет 

12. 
Левицька Іванна 

Дмитрівна 

Керівник  

гуртків 
Вища 9 р. 9р. 18 2014 

Грамоти ДОН ОДА, 

ОЕНЦУМ 

 

13. 
Невиняк Уляна  

Юріївна 

Керівник 

 гуртків 
Вища 6 р. 6 р. 12 2014 

Грамоти ДОН ОДА, 

ОЕНЦУМ 

 

14. 
Дручків Галина  

Володимирівна 

Керівник  

гуртків 
вища 11 2 12 - 

  

15. 
Ливдар Лілія  

Михайлівна 

Керівник  

гуртків 
Вища 6 6 18 2015 

Грамоти ОЕНЦУМ 

 
 

16 
Бойко Христина  

Василівна 

Керівник 

 гуртків 
Вища 4 м. 4 м. 12  

  

17 
Остапюк Ольга  

Ярославівна 

Керівник  

гуртків 
Вища 4 м. 4 м. 12  

  

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Посада 

Освіта, 

спеціальні

сть 

Педагогіч 

ний стаж 

Стаж в 

даному 

закладі 

Курсова 

перепідг

отовка 

(остання

) 

Відзнаки, нагороди. 

1 Скрипник 

Наталія Іванівна  

директор,  

керівник гуртка 

Повна           

вища, 

 біологія  
20 20 

2018 

 

Грамота МОН, Подяка НЕНЦу, 

МОН, грамота департаменту освіти 

ОДА,ОЕНЦУМ 

2 Матіїшин Галина 

Миколаївна  

керівник гуртка Повна 

вища,  

початкове 

навчання 

20 20 2012р. 

Подяка НЕНЦ, грамоти ОЕНЦУМ, 

управління освіти БРДА 

3 Бабійчук Тетяна 

Романівна  

керівник гуртка Повна 

вища 

біохімія 

9 р.6м. 9р.6 м. - 
Грамота ОЕНЦУМ, грамота 

управління освіти БРДА 

 Матіїшин Галина 

Миколаївна  

керівник гуртка Повна 

вища,  

початкове 

навчання 

20 20 2012р. 
Подяка НЕНЦ, грамоти ОЕНЦУМ, 

управління освіти БРДА 

4 Бабій Світлана 

Михайлівна  

керівник гуртка Повна 

вища, 

початкове 

навчання 

27 15 2016 р. 

Грамота НЕНЦ, грамота 

департаменту освіти ОДА, 

ОЕНЦУМ, управління освіти БРДА 

5 Князевич Оксана 

Іванівна  

керівник гуртка Повна 

вища,  

біологія 

 

 

 

 

13 13 2018 р. 

Подяка НЕНЦ, грамота 

департаменту освіти,ОЕНЦУМ, 

БРДА  

6 Шевчук Оксана  

Володимирівна  

керівник гуртка Повна 

вища  

політологі

я 

5 5 - 
Грамота управління освіти БРДА, 

ОЕНЦУМ, НЕНЦ 

 Князевич Оксана 

Іванівна  

керівник гуртка Повна 

вища,  

біологія 

 

 

 

 

13 13 2018 р. 
Подяка НЕНЦ, грамота 

департаменту освіти,ОЕНЦУМ, 

БРДА  
7 Гоголь Марія 

Дмитрівна 

керівник гуртка Повна 

вища,  

біологія 

 

6 6 2016 р. 
Грамота НЕНЦ, ОЕНЦУМ, 

департаменту освіти ОДА, БРДА,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровий склад педагогічних працівників Надвірнянського районного  

еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по-

батькові 
Посада Освіта 

Курсова 

перепідгото-вка 

Пед. 

стаж 

 

З 

яког

о 

часу 

в 

РЕН

Ц 

Ста

ж в 

дан

ому 

зак

лад

і 

Відзнаки, 

нагороди 

ост. план 

1. Андрусяк Лариса 

Василівна 

 

Директор, 

керівник гуртка, 

методист 

вища 2011 

2014 

2018 

2019 

31 р. 1987 31 

р. 

Гр. МОН , 

відмін. Освіт, 

С. Русова, В. 

Сухомлин. 

2. МельниченкоНеоніла 

Романівна 

Методист,  

керівник гуртка 

Вища 2014   

 

 

2014 

2019 

 

 

2019 

29р. 1989 29 

р. 

Гр. МОН, 

відмін. осв,  

С. Русова, В. 

Сухомлин. 

3.  Гнатюк Наталія 

Фоківна 

Зав.від. екології 

Кер. гуртка,     

методист 

Вища 2015 2020 16р. 2010 16 

р. 

Гр. МОН, 

відмін. Осв., 

В. Сухомлин. 

4. Горай       Лариса 

Петрівна 

Практич. 

психолог керівник 

гурт-мет 

Вища 2013 

 

2012 

2018 

 

2017 

11р. 

 

23р. 

2007 

 

1995 

11 

р. 

 

23р

. 

Гр. МОН 

 

5. Павлечко Ірина 

Богданівна 

керівник гуртка-

методист 

Вища 2012 2017 23 р. 10м. 1996 22р

. 

Гр. МОН 

6. Винник  Уляна 

Ярославівна 

Керівник гуртка Вища 2015 2020 12 р. 

3м 

2005 12р

.3м

іс. 

 

7.  Кугутяк Наталія 

Василівна 

Керівник гуртка Сер. 

спец 

2012 2017 20р. 1998 20 

р. 

 

8. Гурмак  Любов 

Миколаївна 

Керівник гуртка Вища 2011 2016 16 р 7м. 2002 16 

р. 

 

9. Винник   Марія 

Володимирівн 

Керівник гуртка Вища 2011 2016 40 р. 2009 9 р.  

8 Мандзюк Ольга 

Миколаївна 

керівник гуртка Неповна  

вища,  

початкове 

навчанн 

 

1 - - 

 

 Іванчук Ганна 

Миколаївна 

керівник гуртка Повна 

вища, 

початкове 

навчання 

30 - - 

 

9 Семенців Маряна 

Миколаївна 

керівник гуртка Повна  

вища,  

географія 

 

4 4 2017 
Грамота НЕНЦ, ОЕНЦУМ, 

департаменту освіти ОДА, БРДА,  



 

 

 

10 Герба      Марія   

Юрівна 

Керівник гуртка Вища 2015 2020 11 р. 2007 10 

р. 

 

11 Микитишин Надія 

Дмитрівна 

Керівник гуртка Вища 2013 2018 7р. 2011 7 р.  

12 Лундяк   Ольга 

Василівна 

Керівник гуртка Вища 2013 2018 7 р. 2011 7р.  

13 Пекарук  Надія  

Іванівна 

Керівник гуртка Вища 2012 2017 9 р. 2009 9 р.  

14 Мельник Світлана 

Яківна 

Керівник гуртка Вища 2015 2019 21р 

8м. 

1999 21 

р. 

8 

міс

. 

 

15 Угорчук Василь 

Іванович 

Керівник гуртка Серед-

спец. 

2012 2017 28 р. 1989 28 

р. 

 

16 Бабій       Ірина 

Борисівна 

Керівник гуртка Вища 2013 2018 7 р. 2011 7 р.  

17 Нищак     Ірина 

Михайлівна 

Керівник гуртка Вища 2013 2018 13 р. 2005 13 

р. 

дек 

 

18 Плитус Мар’яна 

Миколаївна 

Керівник гуртка Вища 2015 2020 5 р. 2013 5 р.  

19 Костик Світлана 

Василівна 

Керівник гуртка Вища 2015 2020 5 р. 2013 5 р.  

20 Мартинюк  Оксана 

Михайлівна 

Керівник гуртка Вища 2015 2020 5 р. 2013 5 р.  

21 Гуменюк Ірина 

Василівна 

Керівник гуртка Вища - - 4 р. 2014 4 р.  

22 Кузюк Катерина 

Степанівна 

Керівник гуртка Вища - - 4 р. 2014 4 р.  

23 Типусяк-Сугай 

Уляна Миколаївна  

Керівник гуртка Вища - - 4р. 2014 4 р. 

дек 

 

24 Стасюк-Ковалюк 

Уляна Петрівн 

Керівник гуртка Вища 2015 2020 5р. 2013   5 р. 

дек 

 

25 Костик Ірина 

Романівна 

Керівник гуртка Вища - 2020 2р. 2016 2р.  

26 Чіх  

Марія 

Василівна 

Керівник гуртка Вища 2013 2017 23 р. 2005 13 

р. 

 

27 Йосипенко Ірина 

Олександрівна 

Керівник гуртка Вища 1р. 2017 1р.  

28 Миндюк  

Юлія Миколаївна 

Керівник гуртка Вища - 2020 2р. 2016 2р.  

29 Більчак 

Наталія 

Василівна 

Керівник гуртка Вища 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2016 18 р. 2005 13 

р. 

 

30 Кравчук 

Людмила 

Петрівна 

Керівник гуртка Серед-

спец. 

2012 2017 19 р. 

2 міс. 

19

98 

19 

р. 

2 

міс

. 

 

31 Кузнєцов Роман 

Ігорович 

Керівник гуртка Вища 2015 2020 5 р. 

6 мс. 

2014 5 р.  

32 Лук’янчук 

Марія 

Іванівна 

Керівник гуртка Сер. 

Спец. 

- 2016 7р. 2011 Де

кре

т 

 



 

 

 

від

пус 

7р. 

33 Гречанюк 

Любов 

Володимирів 

Керівник гуртка Вища - 2016 9р. 2009 9р.  

34 Кузюк Людмила 

дмитрівна 

Керівник гуртка Вища - 2019 3р. 2015 3р.  

35 Псюк Катерина 

Михайлівна 

Керівник гуртка Вища - 2019 3р. 2015 3р.  

36 Жолобчук Христина 

Іванівна 

Керівник гуртка Вища - 2019 3р. 2015 3р.  

37 Веприняк-Тимчук 

Тетяна Іванівна 

Керівник гуртка Вища - 2019 7 2014 Де

кре

т 

від

пус 

7р. 

 

38. Адамюк Христина 

Василівна 

Керівник гуртка Вища - 2020 2р.7міс. 2016 Де

к. 

2р.

7м 

 

39.   Ерстенюк Людмила 

Андріївна 

Керівник гуртка Вища   1р. 2017 1р.  

 

Кадровий склад педагогічних працівників Івано-Франківської міської  

дитячої екологічної станції 
 

№ 

п/п 

Прізвище 

ім'я по батькові 

Педагогічн

е звання 
Посада 

Педагогіч

ний стаж 
Загальний стаж 

Навантажен

ня в год. 

на тиждень 

1.  Левицька Ганна 

Василівна 

Відмінник 

освіти 

України 

Директор 40 41 

 

6 

2.  Цюпер Надія  

Іванівна 

 Психолог 1

6 

21 

 

8 

3.  Васильчишин 

Богданна 

Богданівна 

Відмінник 

освіти 

України 

Зав. відділом 21 30 

 

8 

4.  Шиян  

Галина 

Григорівна 

 Зав. відділом 25 32 

 

10 



 

 

 

5.  Бойко Ольга 

Мирославівна 

 Методист 12 12 

 

8 

6.  Бадай Валентина 

Яремівна 

 Методист 22 34 

 

10 

7.  Карайценцева 

Людмила 

Леонідівна 

Відмінник 

освіти 

України 

Керівник 

гуртків 

44 52 

 

10 

8.  Михайловська 

Тетяна 

Миколаївна 

 Керівник 

гуртків 

27 36 

 

26 

9.  Марущак Оксана 

Анатоліївна 

 Керівник 

гуртків 

25 31 

 

18 

10.  Рязанова Наталія 

Веніамінівна 

 Керівник 

гуртків 

32 36 

 

20 

11.  Клапцуняк 

Наталія Іванівна 

 Керівник 

гуртків 

26 26 

 

24 

12.  Шпінталь Марія 

Григорівна 

 Керівник 

гуртків 

12 31 

 

20 

13.  Загайкевич 

Наталія 

Ярославівна 

 Керівник 

гуртків 

12 12 

 

Відпустка по 

догляду за 

дитиною до 3 

років 

14.  Королик Михайло 

Юрійович 

 Керівник 

гуртків 

4 4 

 

8 

15.  Дидик Оксана 

Іванівіна 

 Керівник 

гуртків 

12 12 

 

20 

16.  Сав'як Людмила 

Ігорівна 

 Керівник 

гуртків 

15 22 

 

12 

17.  Полуніна Ірина 

Володимир. 

 Керівник 

гуртків 

10 10 

 

20 

18.  Пелешок Наталя 

Миколаївна 

 Керівник 

гуртків 

3 3 

 

20 

19.  Копаніцька Ірина 

Петрівна 

 Керівник 

гуртків 

6 6 

 

Відпустка по 

догляду за 

дитиною до 3 

років 

20.  Лагойда 

Мирослава 

Ярославівна 

 Керівник 

гуртків 

5 

 

5 

 

Відпустка по 

догляду за 

дитиною до 3 

років 

21.  Жилава Руслана 

Романівна 

 Керівник 

гуртків 

5 

 

5 

 

20 

22.  Данилюк Надія 

Миколаївна 

 Керівник 

гуртків 

5 

 

5 

 

24 

 

 
 
 

 
Київська область 

 

 



 

 

 

Заклад 

позашкільн

ої освіти 

Київської 

області 

№п/п П.І.П. Посада Пед.стаж Загальн

ий  

трудови

й стаж 

Пед- 

навантажен

ня 

КЗ КОР 

«Центр 

творчості 

дітей та 

юнацтва 

Київщини» 

1. Пахомова Інна 

Андріївна 

Завідувач еколого-

натуралістичного 

відділу, керівник 

гуртка 

24 24 8 год 

2. Покотило Катерина 

Костянтинівна 

Методист відділу,  

керівник гуртка 

2  8 год 

3. Тихоненко Людмила 

Вікторівна 

керівник гуртка   16 год 

4. Грабовська Тетяна 

Олександрівна 

керівник гуртка   6 год 

5. Красніков Костянтин 

Петрович 

керівник гуртка   8 год 

6. Руднєва Оксана 

Василівна 

керівник гуртка   6 год 

7. Кучеренко Вікторія 

Віталіївна 

керівник гуртка   8 год 

8. Грабовський Микола 

Борисович 

керівник гуртка   8 год 

9. Лясота Василь 

Петрович 

керівник гуртка   6 год 

10. Бойко Наталія 

Василівна 

керівник гуртка   8 год 

11. Повидало Марія 

Василівна 

керівник гуртка   6 год 

12. Палатний  Ігор 

Анатолійович 

керівник гуртка   8 год 

13. Купріянчук Любов 

Анатоліївна 

керівник гуртка   4 год 

Дитячий 

естетико-

натураліст

ичний 

центр 

«Камелія»  

м. Бровари   

14. Дробина Надія 

Василівна 

Керівник гуртків 40 40 8 год 

15. Дух ніч Валентина 

Григорівна 

завідувач відділом,  

керівник гуртків 

31 31 9 год 

16. Хохлова Нінель 

Петрівна 

Керівник гуртків 30 30 24 год  

17. Татарчук Валентина 

Іванівна 

заступник директора з 

НМР, керівник гуртків 

42 42 9 год 

18. Хаврюта Наталія 

Іванівна 

директор, керівник 

гуртків 

35 35 9 год 

19. Скиба Тетяна 

Анатоліївна 

Керівник гуртків 26 26 22 год  

20. Ковтюх Олена 

Олексіївна 

Керівник гуртків 14 14 24 год 

21. Розум Людмила 

Миколаївна 

Керівник гуртків 20 20 

 

28 год 

22. Дунець Альона 

Петрівна 

Керівник гуртків 1 8 9 год 

23. Колесник Оксана 

Олексіївна 

завідувач відділом,  

керівник гуртків 

35 35 9 год 

24. Якуша Наталія 

Михайлівна 

Керівник гуртків 25 25 9 год 



 

 

 

25. Музиченко Катерина 

Володимирівна 

завідувач відділом,  

керівник гуртків 

16 16 9 год 

26. Зінченко Світлана 

Григорівна 

Керівник гуртків 21 21 9 год 

27. Дендюк Альона Іванівна Керівник гуртків - - 9 год 

28. Гордєєва Єлизавета 

Романівна 

Керівник гуртків - - 9 год 

Васильківс

ька міська 

станція 

юних 

натуралісті

в 

29. Василенко Галина 

Дмитрівна 

директор 36 

 

41 

 

Ставка 

 

30. Іващенко Людмила 

Володимирівна 

методист 
40 40 ставка 

31. М’ягка Наталія 

Дмитрівна 

керівник гуртка 
39 44 24 год 

32. Пушкарьова Інна 

Миколаївна 

керівник гуртка 
24 26 24 год 

33. ВєтроваОльга 

Анатоліївна 

керівник гуртка 
17 28 20 год 

34. Кругляк Ірина Петрівна керівник гуртка 7 11 16 год 

35. Яковенко Олена 

Станіславівна 

керівник гуртка 
17 23 20 год 

36. Возна Раїса Іванівна керівник гуртка 
43 43 

8 год 

(сумісн.) 

37. Берестяна Оксана 

Володимирівна 

керівник гуртка 
27 27 

8 год 

(сумісн.) 

38. Бердник Олена Петрівна керівник гуртка 
29 29 

8 год 

(сумісн.) 

39. Зеленков Леонід 

Павлович 

керівник гуртка  
43 43 

8 год 

(сумісн.) 

40. Михайловська Наталія 

Костянтинівна 

керівник гуртка 
20 20 

8 год 

(сумісн.) 

41. Орлова Людмила 

Миколаївна 

керівник гуртка 
32 32 

8 год 

(сумісн.) 

42. Поплавець Тетяна 

Миколаївна 

керівник гуртка 
25 25 

8 год 

(сумісн.) 

43. Шапаренко Ольга 

Олексіївна 

керівник гуртка 
32 37 

8 год 

(сумісн.) 

44. Яловенко Олена 

Григорівна 

керівник гуртка 
28 28 

8 год 

(сумісн.) 

Центр 

еколого-

натураліст

ичної 

творчості 

Білоцерківс

ької міської 

ради 

 

45. Гармаш Катерина 

Андріївна 

директор 8  10  ставка 

46. Глущенко Олена 

Іванівна 

методист, керівник 

гуртка  

18  19  ставка + 12 

год. 

47. Черниш Наталія 

Анатоліївна 

керівник гуртка-

методист 

25 25 18 год. 

48. Морська Анна 

Олександрівна 

практичний психолог, 

керівник гуртка 

2 7  ставка + 4 

год. 

49. Павліченко Людмила 

Миколаївна  

керівник гуртка 11  15 18 год. 

50. Жук Інна 

Володимирівна 

керівник гуртка 23  24 16 год. 

51. Кубар Олена 

Анатоліївна 

керівник гуртка 03 місяця 15 18 год. 

52. Швецька Тетяна 

Сергіївна 

керівник гуртка 12 12  12 од. 



 

 

 

53. Куновський Юрій 

Володимирович 

керівник гуртка 10  23 4 год. 

54. Кулинич Михайло 

Андрійович 

керівник гуртка 02 місяця 30 8 год. 

55. Забуга Ніна Іванівна керівник гуртка 29 29  8 год. 

56. Ковальський Віталій 

Леонідович   

керівник гуртка 10 10  4 год. 

57. Янушевич Ірина 

Іванівна 

керівник гуртка 26 26  8 год. 

58. Скорблюк Наталія 

Миколаївна 

керівник гуртка 16 16  8 год. 

59. Коваленко Раїса 

Анатоліївна 

керівник гуртка 34 34  8 год. 

60. Шкурко Лілія Іванівна керівник гуртка 15 15 6 год. 

 61. Рокоча Олена 

Дмитрівна 

керівник гуртка 19  19  4 год. 

Києво-

святошинс

ький 

районний 

центр 

еколого-

натураліст

ичної 

творчості 

учнівської 

молоді 

62. Аздравіна Світлана 

Володимирівна 

Директор, керівник 

гуртка 

21 32 9 год 

63. Лавренюк Алла 

Вікторівна 

Заст. директора з НВР, 

керівник гуртка 

16 30 9 год 

64. Малишева Тетяна 

Василівна 

Методист, керівник 

гуртка 

18 52 9 год 

65. Малишева Катерина 

Геннадіївна 

Психолог, керівник 

гуртка 

8 16 9 год 

66. Яременко Галина 

Миколаївна 

керівник гуртка 15 38 27 год 

67. Щавінська Ольга 

Дмитрівна 

керівник гуртка 10 11 18 год 

68. Черненко Людмила 

Михайлівна 

керівник гуртка 21 27 18 год 

69. Чапигіна Олена 

Анатоліївна 

керівник гуртка 23 48 27 год 

70. Галєєва Інна Валеріївна керівник гуртка 10 26 18 год 

71. Шалабай Наталія 

Олександрівна 

керівник гуртка 18 18 9 год 

72. Дашкевич Валентина 

Олександрівна 

керівник гуртка 6 8 9 год 

73. Фоміна Олена 

Леонідівна 

керівник гуртка 15 28 9 год 

74. Данілова Ольга 

Миколаївна. 

керівник гуртка 36 36 9 год 

75. Калуга Світлана 

Вікторівна 

керівник гуртка 2 7 18 год 

76. Антіпова Наталія 

Григорівна 

керівник гуртка 23 36 9 год 

77. Семенов Владислав 

Миколайович 

керівник гуртка 3 3 13  год 

78. Ткаченко Ірина 

Павлівна. 

керівник гуртка 25 25 9 год 

79. Вікулова Тетяна 

Петрівна 

керівник гуртка 2 10 9 год 

80. Царьова Валентина 

Степанівна 

керівник гуртка 36 36 9 год 



 

 

 

81. Павлович Ольга 

Сергіївна. 

керівник гуртка 27 27 9 год 

82. Мельник Світлана 

Генадіїївна. 

керівник гуртка 32 33 4,5 год 

83. Васкевич Ольга 

Євгенівна 

керівник гуртка 1 18 9 год 

84. Ковальова-Смолієвська 

Леся Василівна 

керівник гуртка 7 12 9 год 

85. Пінєвич Олександр 

Анатолійович 

керівник гуртка 24 24 4,5 год 

 86. Дубас Лариса 

Вікторівна 

керівник гуртка 22 22 4,5 год 

87. Пономаренко Тетяна 

Борисівна 

керівник гуртка 28 28 9 год 

88. Жатько Марина 

Євгенівна 

керівник гуртка - 14 9 год 

89. Лисенко Олексій 

Дмитрович 

керівник гуртка 2 2 9 год 

90. Дударенко Анатолій 

Миколайович 

керівник гуртка - 5 9 год 

91. Коршунова Вікторія 

Миколаївна. 

керівник гуртка - 28 9 год 

Таращансь

ка районна 

станція 

юних 

натуралісті

в 

92. Городенська Лариса 

Михайлівна 

В.о. директора, 

 керівник гуртка 

16р.5м. 16р.5м. 18 год 

93. Оліневич Світлана 

Борисівна 

керівник гуртка 30р.5м. 30р.5м. 20год. 

94. Рябчук Олександра 

Ігорівна 

керівник гуртка 7 7 16год 

95. Яценко Наталія 

Василівна 

керівник гуртка 16 16 4год 

96. Курченко Віталій 

Іванович 

керівник гуртка 24 24 4год 

97. Липовецький Микола 

Вікторович 

керівник гуртка 40 40 4год 

Фастівськи

й районний 

еколого-

етнографіч

ний центр 

98. Остапчук Світлана 

Володимирівна  

директор 26 26 ставка 

99. Солонцова Інна 

Олександрівна 

методист 28 28 ставка 

100. Войтенко Наталія 

Валеріївна 

методист 12 12 0,5 ставки 

101. Войтенко Андрій 

Леонідович  

Керівник гуртка 15 15 10 

102. Гончарова Лілія 

Михайлівна 

Керівник гуртка 11 11 4 

103. Грицевич Наталія 

Олександрівна 

Керівник гуртка 8 8 4 

104. Іщенко Антон 

Анатолійович 

Керівник гуртка 2 2 4 

105. Коваленко Олена 

Вікторівна 

Керівник гуртка 15 15 4 

106. Колесник Наталія 

Леонідівна 

Керівник гуртка 28 28 6 

107. Коноваленко Наталія 

Володимирівна  

Керівник гуртка 30 30 6 

108. Кукало Тетяна Керівник гуртка 33 33 4 



 

 

 

 

 

Кіровоградська область  

СПИСОК 

педагогічних працівників комунального закладу 

«Кіровоградський  обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 

 
№  

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові  

Посада  Педагогічний  

стаж 

Загальний 

трудовий стаж 

Пед. 

навантаження 

1. Поркуян 

 Олег 

Вікторович 

директор  26 р. 26 р. 6 год. 

2 Танасійчук 

Людмила 

Анатоліївна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

32 р. 

  

32 р. 6 год. 

3. Химчак Галина заступник 26 р. 26 р. 8 год. 

Федорівна 

109. Моргунова Людмила 

Анатоліївна 

Керівник гуртка 31 31 6 

110. Попова Віталіна 

Миколаївна 

Керівник гуртка 10 10 6 

111. Потапов Микола 

Миколайович 

Керівник гуртка 7 7 6 

112. Прокопенко Віталіна 

Василівна 

Керівник гуртка 21 21 6 

113. Склярова Ольга Іванівна Керівник гуртка 42 42 6 

114. Шевчук Світлана 

Вячеславівна 

Керівник гуртка 0,8 0,8 4 

115. Ярошенко Людмила 

Анатоліївна 

Керівник гуртка 30 30 4 

Фастівська 

міська 

станція 

юних 

натуралісті

в 

116. Сіляк Ольга 

Федорівна 

Директор, Кер.гуртк. 31 33 9 

117. Дзюба Тетяна 

Анатоліївна 

Методист, Кер.гуртк. 33 33 9 

118. Стецкевич Наталія 

Вікторівна 

Завідуюча куточком 

живої природи, 

кер.гуртк. 

23 26 9 

119. Войтенко Наталія 

Валеріївна 

Кер.гуртк. 12 22 18 

120. Сушинська Зоя 

Сергіївна 

Кер.гуртк. 0 4 18 

121. Люба Катерина 

Миколаївна 

Кер.гуртк. 1 6 9 

122. Мухіна Тетяна 

Станіславівна 

Кер.гуртк. 20 24 18 



 

 

 

Тимофіївна директора з 

навчально-

методичної 

роботи 

4. Масина 

Ольга 

Миколаївна 

завідуюча 

інформаційно-

методичним 

відділом 

11 р. 

 

11 р. 

 

8 год. 

5. Кротенко  

Олена 

Михайлівна 

методист 

  

 18 р. 18 р. 8 год. 

6. Лоцман  

Тетяна 

Василівна 

 

методист 20 р. 20 р.  8 год. 

7. Закутаєва  

Ніна 

Олександрівна 

методист 

(0,5 ставки) 

 14 р.  

 

14 р.  

 

16 год. 

8. Дахно  

Інна 

Петрівна 

культ 

організатор 

 

 

 

7 р. 12 р. 8 год. 

9. Колеснікова 

Наталія 

Андріївна 

керівник 

 гуртка 

16 р.  16 р. 20 год. 

10. Довга 

Людмила 

Іванівна 

керівник 

 гуртка 

 

19 р. 

 

19 р 20 

год. 

 

 

 

СПИСОК 

педагогічних працівників станції юних натуралістів Торговицького навчально-

виховного об’єднання Новоархангельської районної ради 

 
№  

з/п 

Прізвище, 

 ім’я, по батькові  

Посада   Педагогічний  

стаж 

Загальний  

трудовий стаж 

Пед. 

навантаження 

1. 
Федорова 

 Альона Юріївна 
завідувач 10 р. 10 р. 4 год. 

2. 

Вовкодав  

Юлія  

Анатоліївна 

керівник 

 гуртка 
10 р. 10 р. 16 год. 

3. 

Кичак  

Ірина  

Іванівна 

керівник 

 гуртка 
9 р. 9 р. 20 год. 

4. 
Котюжанська  

Олена Олександрівна 

керівник 

 гуртка 
9 р. 9 р. 12 год. 

5. 

Вівчар 

 Наталія 

 Юріївна 

керівник 

 гуртка 
20 р. 20 р.  4 год. 

6. 
Притула  

Тарас  

керівник 

 гуртка 
3 р. 3 р. 8 год. 



 

 

 

Сергійович 

7. 
Попоян 

 Алла Анатоліївна 

керівник 

 гуртка 
14 р. 14 р. 4 год. 

7. 

Коротич  

Діана  

Миколаївна 

керівник 

 гуртка 
3 р. 3 р. 4 год. 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

педагогічних працівників станції юних натуралістів  

Світловодської міської ради 

 
№  

з/п 

Прізвище, ім’я, 

 по батькові  

Посада  Педагогічний  

стаж 

Загальний  

трудовий  

стаж 

Пед. 

навантаження 

1. Меркун  

Надія  

Іванівна  

директор 

 

16 р. 

 

 

32 р. 4 год. 

2. Чорноусько 

 Ольга  

Миколаївна 

методист 39 р. 

 

47 р. 4 год. 

3. Коноваленко 

 Вікторія 

 Володимирівна 

керівник 

гуртків 

1 р.  1 р. 8год. 

4. Дзюник 

Наталія  

Вікторівна 

керівник 

гуртків 

14 р. 38 р. 18 год. 

5. Кузуб 

Людмила  

Іванівна 

керівник 

гуртків 

9  р. 33 р. 18 год. 

6. Чичко 

Олена  

Вікторівна 

керівник 

гуртків 

19 р. 

 

 

20 р. 18 год. 

7. Яременко 

Олена  

Миколаївна 

керівник 

гуртків 

 

17 р. 

 

18 р. 18 год. 

8. Проскурняк 

Світлана  

Віталіївна 

керівник 

гуртків 

 

15 р. 15 р. 8 год. 

9. Хитрук 

 Олена 

Олександрівна 

керівник 

гуртків 

 

8 р. 8 р. 4 год. 

10. Федан  

Людмила Павлівна 

керівник 

гуртків 

 

15 р. 15 р. 4 год. 

 



 

 

 

 
Луганська область 

 
СЄВЕРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР 

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Посада 

Назва 

навчального 

закладу, який 

закінчив 

Спеціальні

сть за 

дипломом 

П
ед

. 
ст

а
ж

 З якого 

часу 

працює 

в даному 

закладі н
а

в
а

н
т
а
ж

ен
н

я
 

1 
Зельська Олена 

Миколаївна 

Директор, 

керівник 

гуртка 

Омський с/г 

інститут 

Вчений 

агроном 
32 р. 1992 4 

2 
Винник Марина 

Петрівна 
Кер.гуртка 

Сєвєродонецьк

ий 

Техн..ін-т 

Інженер- 

еколог 

16 р.11 

м. 
2001 14 

3 
Шамигіна 

Наталія 

Олександрівна 

Кер. 

гуртка 

СТІ Східноук. 

нац. ун-т 

Інженер- 

технолог 
1 р4 м. 2017 20 

4 
Туркевич 

Вікторія 

Олександрівна 

Кер. 

гуртка 

Київський 

Національний 

аграрний ун-т 

Інженер-

дослідник 

садово-

паркового 

госп-ва 

2 р. 2017 
Декрет. 

відп 

5 
Циганок Олена 

Віталіївна 

Кер. 

гуртка 

Дніпропетр. 

держ. ун-т 

Еколог, 

Біолог, 

зоолог 

23р.6м. 1995 16 

6 
Бондарєва Юлія 

Сергіївна 

 Кер. 

гуртка 

Сєвєродонецьк

ий ін-т ПрАТ 

«ВНЗ» 

«МАУП»,  

СТІ Східноук. 

нац. ун-т 

Психолог, 

інженер-

хімік-

технолог 

5р.6м. 2015 8 

7 
Хорунжа 

Вікторія 

Миколаївна 

методист 

Кер. 

гуртка 

Луганський 

аграрний ун-т 

Вчений 

агроном 
10р.11м 2012 1/9 

8 
Бабкіна Каріна 

Вадимівна 

 

Кер. 

гуртка 

Східноукраїнс

ький 

національний 

університет 

імені 

Володимира 

Даля 

Еколог; 

облік і 

аудит 

4 міс. 2018 4 

9 
Боровіков 

Дмитро 

Борисович 

 

Кер. 

гуртка 

Харківський 

інститут 

радіотехніки 

Інженер-

системотехні

к 

4 міс. 2018 4 

10 
Матвієвська 

Оксана 

Володимирівна 

 

Кер. 

гуртка 

СТІ Східноук. 

нац. ун-т 

Інженер- 

Еколог, 

практичний 

психолог 

12р4 

міс. 
2018 18 

               

 
 



 

 

 

Львівська область  

Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості  

учнівської молоді 

 
№ з/п  

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

Посада 

З
а
г
а
л

ь
н

и
й

 

т
р

у
д

о
в

и
й

 

ст
а
ж

 

П
ед

а
г
о
г
іч

н
и

й
 с

т
а
ж

, 
р

о
к

и
 

П
ед

а
г
о
г
іч

н
е
 

н
а
в

а
н

т
а
ж

ен

н
я

 

г
о
д

. 

1. Кийко Андрій Олександрович директор, 

керівник гуртка 

35 26  

6 

2. Кульчицька Ольга Іванівна заст.директора з 

навчально-виховної 

роботи, 

керівник гуртка 

32 32  

 

 

6 

3. Кошіль Марія Іванівна заст.директора з 

навчально-

методичної роботи 

47 39  

4. Бойко Леся Федорівна завідувач 

методичного відділу,  

керівник гуртка 

46 39  

 

 

4 

5. Матющенко Галина 

Вікторівна 

завідувач 

організаційно-

масового відділу, 

керівник гуртка 

43 29  

 

 

6 

6. Федорович Андрій 

Михайлович 

завідувач відділу 

біології та екології, 

керівник гуртка 

30 28  

 

6 

7. Дендюк Наталія Іванівна методист,  

керівник гуртка 

37 18  

6 

8. Келембет Олександра 

Володимирівна 

керівник гуртка 38 8 18 

9. Медведєва Оксана 

Володимирівна 

керівник гуртка 21 15 16 

10. Солтисік Наталія Миколаївна керівник гуртка 27 27 10 

11. Чапак Тарас Борисович керівник гуртка 33 33 20 

12. Валах Ірина Ігорівна керівник гуртка 7 7 18 

13. Втерковська Ірина Дмитрівна керівник гуртка 10 7 20 

14. Симець Мирослава Іванівна керівник гуртка 5 5 4 

 

 

 

Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр 

 



 

 

 

№ з/п  

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

Посада 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 т
р

у
д

о
в
и

й
 

ст
аж

 

П
ед

аг
о
гі

ч
н

и
й

 с
та

ж
, 

р
о

к
и

 

П
ед

аг
о
гі

ч
н

е 

н
ав

ан
та

ж
ен

н
я 

го
д

. 

1. Антахович Ігор Павлович директор, 

керівник гуртка 

38 31  

9 

2. Хім’як Ігор Іванович заступник директора з 

НВР,  

керівник гуртка 

42 33  

 

9 

3. Антахович Світлана Миколаївна завідувач відділу, 

керівник гуртка 

39 24  

9 

4. Слівінська Зоряна Степанівна завідувач відділу, 

керівник гуртка 

10 10  

9 

5. Червоний Віктор Євгенович завідувач відділу, 

керівник гуртка 

43 39 9 

6. Гурська Тетяна Іванівна методист,  

керівник гуртка 

16 7  

9 

7. Білянська Ірина Петрівна керівник гуртка 1 1 9 

8. Біньковська Ірена Іванівна керівник гуртка 18 8 20 

9. Бондарук Оксана Богданівна керівник гуртка 30 14 13 

10. Брояковська Олена Володимирівна керівник гуртка 32 10 18 

11. Данилович Ірина Євгенівна керівник гуртка 39 27 20 

12. Дзюбик Андрій Євгенович керівник гуртка 27 22 24 

13. Іванух Михайло Петрович керівник гуртка 42 34 16 

14. Коломієць Алла Михайлівна керівник гуртка 31 17 9 

15. Конопельський Роман Михайлович керівник гуртка 1 1 9 

16. Кунцьо Ірина Володимирівна керівник гуртка 25 16 9 

17. Лесик Оксана Тарасівна керівник гуртка 24 24 18 

18. Лобкова Людмила Володимирівна керівник гуртка 41 24 16 

19. Петроченкова Наталя Михайлівна керівник гуртка 44 21 14 

20. Погодін Сергій Миколайович керівник гуртка 42 34 14 

21. Сонич Наталя Олександрівна керівник гуртка 26 15 24 

22. Тур Олена Ярославівна керівник гуртка 24 24 18 

23. Тучапська Ярослава Антонівна керівник гуртка 44 38 14 

24. Шаповалова Тетяна Сергіївна керівник гуртка 19 6 20 

25. Юсупов Юрій Михайлович керівник гуртка 46 20 14 

26. Яблонська Катерина Володимирівна керівник гуртка 11 3 20 

 

 

Стрийська міська станція юних натуралістів 
 



 

 

 

№ з/п  

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

Посада 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 т
р

у
д

о
в
и

й
 

ст
аж

 

П
ед

аг
о
гі

ч
н

и
й

 

ст
аж

,р
о

к
и

 

П
ед

аг
о
гі

ч
н

е 

н
ав

ан
та

ж
ен

н
я 

го
д

. 

1 Кирилів Оксана Василівна директор,  

керівник гуртка 

32 22  

8 

2 Опришко Ліліана Юріївна методист,  

керівник гуртка 

23 23  

12 

3 Гладій Надія Михайлівна керівник гуртка 32 22 22 

4 Терно Леся Степанівна керівник гуртка 31 24 22 

5 Хрущ Людмила Володимирівна керівник гуртка 28 24 26 

6 Хомишин Мирослава Василівна керівник гуртка 53 42 10 

7 Онуфер Галина Михайлівна керівник гуртка 18 12 18 

8 Романовська Ростислава Юріївна керівник гуртка 

/ сумісник / 

38 31 12 

 

 

Дрогобицький регіональний еколого-натуралістичний центр  

учнівської молоді 
№ з/п  

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

Посада 
З

а
г
а
л

ь
н

и
й

 

т
р

у
д

о
в

и
й

 с
т
а
ж

 

П
ед

а
г
о
г
іч

н
и

й
 

ст
а
ж

,р
о
к

и
 

П
ед

а
г
о
г
іч

н
е
 

н
а
в

а
н

т
а
ж

ен
н

я
 

г
о
д

. 

1. Візер Роман Володимирович директор 33 33  

2. Шимелюк Людмила Микголаївіна методист, 

керівник гуртка 

37 37  

4  

3. Артимович Галина Петрівна керівник гуртка 32 32 16 

4. Багрій Марія Миколаївна керівник гуртка 3 3 6  

5. Галик Тетяна Михайлівна керівник гуртка 28 28 14 

6. Демків Оксана Ігорівна керівник гуртка 26 26 6 

7. Драб Василь Семенович керівник гуртка 25 25 10  

8. Климишин Віра михайлівна керівник гуртка 34 34 4  

9.  Мазепа Богдана Дмитрівна керівник гуртка 33 33 4  

10. Паращак Уляна Романівна керівник гуртка 8 8 6 

11. Попель Василь Іванович керівник гуртка 2 2 6 

12. Саляк Ірина Ярославівна керівник гуртка 9 9 6 

13. Сов’як Наталія Миронівна керівник гуртка 27 27 14 

14. Стопець Людмила Ярославівна керівник гуртка 23 23 14 

15. Турик Зіновій Ярославович керівник гуртка 6 6 4 

16. УнятицькаГалина Василівна керівник гуртка 32 32 14 

17. Харів Леся Ярославівна керівник гуртка 36 36 14 

 

 

 



 

 

 

 

Червоноградський Центр еколого-натуралістичної творчості  

учнівської молоді 

 

 

Миколаївська область  

Кадровий склад  ОЕНЦУМ  2018. 

 

ПІБ Посада  Освіта  Стаж 

роботи 

Вік  Курсова 

перепід

готовка 

      

Троїцька Таїсія 

Броніславівна 

Директор Вища 31 58 2015 

Попова     Інна 

Олександрівна 

Заступник 

директора з 

науково-

методичної 

роботи 

Вища 17                                  39 2016 

Корнієнко 

Валентина 

Федорівна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Вища 40 64 2016 

Ніконов Сергій 

Борисович 

Завідуючий 

методичним 

Вища 8 36 2016 

№ з/п  

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

Посада 

З
а
г
а
л

ь
н

и
й

 

т
р

у
д

о
в

и
й

 с
т
а
ж

 

П
ед

а
г
о
г
іч

н
и

й
 

ст
а
ж

,р
о
к

и
 

П
ед

а
г
о
г
іч

н
е
 

н
а
в

а
н

т
а
ж

ен
н

я
 

г
о
д

. 

13. Кулинич Микола Григорович директор  36 36  

14. Скороход Оксана Василівна методист,  

керівник гуртка  

34  34   

6 

15 Башкірова Леся Степанівна керівник гуртка 26  26  18 

16 Лебезун Віоріка Аврелівна керівник гуртка 32 42  4 

17 Смусь Любов Аркадівна керівник гуртка 21  30  20 

18 Гук Мирослава Іванівна керівник гуртка 12 12  18 

19 Бохонська Ольга 

Володимирівна 

керівник гуртка 4  4  18 

20  Крук Оксана Михайлівна керівник гуртка 11 11  18 

21 Манчур Софія Олександрівна керівник гуртка 9 м. 9 м. 16 

22 Глиницька Наталія 

Олександрівна 

керівник гуртка - 11 8 



 

 

 

відділом 

Коваль    Ірина 

Валеріївна 

Завідуючий 

організаційно-

масовим відділом 

Вища 18 40 2017 

Прудникова 

Катерина 

Вадимівна 

Методист Вища 14 37 2016 

Ритенко Олена 

Володимирівна 

Практичний 

психолог 

Вища 18 43 2015 

Вороніна Надія 

Михайлівна 

Методист Вища 9 38  

Яворська Наталія 

Анатоліївна 

Методист Вища 29 64 2016 

Топалова Тетяна 

Михайлівна 

Керівник гуртків-

методист 

Вища 31 49 2014 

Чудіна Людмила 

Володимирівна 

Керівник гуртків-

методист 

Вища 31 56 2015 

Ревенко 

Валентина 

Микитівна 

Керівник гуртків Неповна 

вища 

49 80 2015 

Юдіна     Анна 

Миколаївна 

Керівник гуртків Вища 20 43 2016 

Міхненко Ольга 

Миколаївна  

Керівник гуртків Вища 15 34 2016 

Волик Станіслав 

Сергійович 

Керівник гуртків Базова вища 9 26  

Петров Дмитро 

Євгенович 

Керівник гуртків Вища 4 26  

Петрик  Ганна 

Григорівна 

Керівник гуртків Вища 10 34 2017 

Кустурова 

Світлана 

Анатолівна 

Керівник гуртків Вища 17 56 2014 

Загороднюк 

Олександр 

Володимирович 

Керівник гуртків Вища 4 45  

Чудіна   Інга 

Миколаївна 

Керівник гуртків Вища 4 40 2016 

Дорідова Юлія 

Євгенівна 

Керівник гуртків Вища 38 62 2009 

Андрєйчев Сергій 

Олексійович 

Керівник гуртків Вища 14 50  

Троїцький 

Михайло 

Олександрович 

Керівник гуртків Вища 17 58  

Мала Людмила 

Миколаївна 

Керівник гуртків Вища 10 56  



 

 

 

Хлистова Алла 

Андріївна 

Керівник гуртків Вища 19 38  

Тлуста Любов 

Миколаївна 

Керівник гуртків Вища 37 65 2014 

Лахтіонова Ірина 

Вікторівна 

Керівник гуртків Вища 25 44  

ЗадвірнийОлекса

ндр  Петрович 

Керівник гуртків Вища 18 39  

Жидких Жанна 

Євгенівна 

Керівник гуртків Молодший  

спеціаліст 

4 45 2012 

Тарасова Надія 

Валеріївна 

Керівник гуртків Вища 10 35 2017 

Мовчан Наталя 

Іванівна 

Керівник гуртків Вища 35 59  

Яковлєва Тетяна 

Вадимівна 

Керівник гуртків Вища 34 61 2015 

Кучеренко Юлія 

Михайлівна 

Керівник гуртків Вища 37 63  

Габелюк Алла 

Ярославівна 

Керівник гуртків Вища 27 50  

Кофан Олена 

Олександрівна 

Керівник гуртків Вища 6 44  

Присяжнюк 

Вікторія 

Олександрівна 

Керівник гуртків Вища 7 29  

Куц Поліна 

Ігорівна 

Керівник гуртків Базова вища 1 21  

Шевченко Наталя 

Анатоліївна 

Керівник гуртків Вища 22 45 2014 

Яковлєв Артем 

Сергійович 

Керівник гуртків Вища 10 38 2017 

Каліновська 

Олена 

Володимирівна 

Керівник гуртків Вища 34 54  

  

 

Миколаївська міська станція юних натуралістів 

№ 

з/

п 

П.І.  Б. 

керівника 

гуртка (без 

скорочень) 

Освіта, назва 

закладу, який 

закінчив 

(навчається), 

рік 

закінчення 

закладу 

Спеціаль- 

ність за 

дипломом 

Основ. 

чи 

сумісник 

 Стаж 

робот

и, як 

керівн

ика 

гуртка 

Рік 

останньої 

курсової 

перепідгото

вки, як 

керівника 

гуртка 

Назва гуртка 
Кількість 

годин 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 



 

 

 

1 Ярошенко 

Наталія 

Григорівна 

Вища. 

Глухівський 

педін.,1985р. 

Вчитель 

поч.кл. 

Осн. 31р10м

. 

2016р.Мик.об

л.інст. 

післядипл.пе

дагог. освіти. 

"Юні друзі 

природи" 

4+4=8 

2 Шмата 

Наталія 

Володимирів

на 

Вища.Миколаї

вський 

держ.інститут, 

1996 

Вчитель 

укр. мови та 

літерат. 

Осн. 15р.7м 2014р.Мик.об

л.інст. 

післядипл.пе

дагог. осв. 

"Юні друзі 

природи" 

4 

3 Лебедєва 

Тамара 

Андріївна 

Вища,Криворіз

ький 

педін.,1985р. 

Вчитель 

біології 

Осн. 33р. 2016р.Мик. 

обл.інст. 

післядипл.пе

дагог. освіти. 

"Основи 

екологічних 

знань" 

4 

4 Тісовська 

Яна Олегівна 

Вища,МДУ ім 

В.О.Сухомлин-

ського,2009  

Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти, 

біологія 

Осн. 10р.7м. 2016р.Мик. 

обл.інст. 

післядипл. 

педагог. 

освіти. 

"Флористика"  

6+6+             

 

4+4           

=20               

"Основи 

екологіч-них 

знань" 

5 Крептюк 

Ірина 

Анатоліївна 

Вища.Херсон.с

/г 1985р. 

Зооінж. Осн. 

Керівник 

гуртка-

методист 

13р.7м. 2016р.Мик. 

обл.інст. 

післядипл. 

педагог. 

освіти. 

"Юні фермери"  

6+6               

 

4+4         

=20 

"Юні друзі 

природи" 

6 Федоренко 

Ольга 

Олександрів

на 

Сер. спец. 

Каховський 

радгосп-

технікум, 1994  

Фельдшер 

вет.медици

ни 

Осн. 14р.11 

м 

2016р.Мик. 

обл.інст. 

післядипл.пе

дагог. освіти. 

"Любителі 

свійських 

тварин" 

 

 

6                                                                                                                        

 

 

4+4                                                                                 

 

 

 

6  =20 

"Юні друзі 

природи" 

 "Природа і 

творчість" 

7 Березецька 

Олена 

Олексіївна 

Вища. НУК ім. 

Макарова, 2010 

Управління 

проектами 

Осн. 

Керівник 

гуртка-

методист 

10р.0м 2016р.Мик. 

обл.інст. 

післядипл. 

педагог. 

освіти. 

"Комп'ютер - 

вікно в 

природу" 

6+6=12 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Ярошенко 

Оксана 

Володимирів

на 

 

 

 

 

Вища, магістр  

МНУ ім. В.О. 

Сухомлинсь-

кого 

 

 

 

 

Психолог, 

викладач 

психологічн

их дисцип 

 

 

 

осн. 

 

 

 

 

 

 

6р0м 

 

 

 

 

 

 

2017р.Мик.об

л.інст. 

післядипл. 

педагог. осв 

 

 

 

"Природознавс

тво для 

дошкільників" 

4 

 

 

 

 

 

+6=10 

"Школа 

життєвої 

компетенції" 

9 Ружелович 

Оксана 

Михайлівна 

Миколаївсь 

кий 

національний 

університет ім. 

В.О. 

Сухомлинсь-

кого, 2005 

практич. 

психолог 

осн. 14р.5м 2016р.Мик. 

обл.інст. 

післядипл. 

педагог. 

освіти. 

"Психологія 

особистості і її 

самопізнання" 

6+6              

 

 

 

4+4         

=20 
"Юні друзі 

природи" 

10 Мельничук 

Анастасія 

Володимирів

Миколаївсь 

кий 

національний 

агроном  осн. 9р. 2017р.Мик. 

обл.інст. 

післядипл. 

"Природа і 

творчість" 

6+6               

 

 



 

 

 

на аграрний 

університет  

педагог. 

освіти. 

"Природознавс

тво для 

дошкільників" 

 

4+ 

 

 

 

4+4 =24 
"Юні друзі 

природи" 

11 Шевченко 

Олена 

Андріївна 

Вища, 

Миколаївсь 

кий 

національний 

університет ім. 

В.О. 

Сухомлинсь-

кого, 2011 

Вчитель 

історії та 

права 

Осн. 2р.0м. 2017р.Мик. 

обл.інст. 

післядипл. 

педагог. 

освіти. 

"Юні 

екскурсоводи" 

6+6        

 

 

 

4+ 

 

 

 

4+4 =24 

"Екологічне 

краєзнавство" 

"Юні друзі 

природи" 

12 Шворінь 

Ганна 

Сергіївна 

Навчається 

національний 

аграрний 

університет 

  Осн. 1р.0м.   "Любителі 

свійських 

тварин" 

6+6=12 

13 Голян 

Олексапндр 

Олександров

ич 

Навчається 

Миколаївсь 

кий 

національний 

університет ім. 

В.О. 

Сухомлинськог

о 

  Осн. 2р.0м.   "Юні охоронці 

природи" 

6+6+6 =18 

14 Преподобна 

Ольга 

Олександрів

на 

Миколаївсь 

кий 

національний 

університет ім. 

В.О. 

Сухомлинськог

о, 2012 

Вчитель 

укр. мови та 

літерат., 

англ.мова, 

заруб. лит-

ра 

Осн. 5р.4м.   "Природа крізь 

призму англ. 

мови" 

4+4+4+4+

4=20 

15 Терещенко 

Тетяна 

Миколаївна 

Житомирсь 

кий державний 

пед.інститут 

ім. І.Франка, 

1992 

Вчитель 

біології та 

хімії 

серед.школ

и 

Сум. 25р.0м. 2012р.Мик. 

обл.інст. 

післядипл. 

педагог. 

освіти. 

Біологія 

людини" 

4 

16 Москва 

Ірина 

Сергіївна 

Миколаївсь 

кий 

національний 

аграрний 

університет, 

2012 

агроном-

дослідник 

Осн. 1р0м   "Юні 

садівники" 

4+6 

 

 

 

 

 

+4+6=20 

"Юні 

квітникарі" 

17 Тарасова 

Світлана 

Михайлівна 

Херсонський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1982 

вчитель  

біології 

Сум. 35р.0м   "Юні 

квітникарі" 

4 



 

 

 

18 Янцер 

Аріадна 

Вікторівна 

Вища. Київ. 

держ. інститут 

культури,1989 

Культурно-

освітня 

діяльність 

Осн. 15р.1м. 2017р.Мик. 

обл.інст. 

післядипл. 

педагог. 

освіти. 

"Малятко-

здоров'ятко" 

4 

Всього: 

Педагогів – 19 

Директор  Ярошенко Н.Г. 

Заступник з НВР Леконцева Н.Ф. 

Зав. відділу методичного Лебедєва Т.А. 

Зав. відділу організаційно-масового Шмата Н.В. 

Методист Березецька О.О. 

Культорганізатор Янцер А.В. 
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Первомайська станція юних натуралістів 
№ 

п/п 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада 

П
ед

аг
о
гі

ч
н

и
й

 

ст
аж

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

тр
у

д
о

в
и

й
 

ст
аж

 

П
ед

н
ав

ан
та

ж

ен
н

я
  

1. Шевченко  Олена Петрівна Директор  

Керівник гуртків 

29 28  40 

8 

2 Попик Катерина Петрівна Методист  34 35 40 

3 Бойчева Ірина Сергіївна Керівник гуртків 12 12 24  

4 Варяниця Анжела Олександрівна Керівник гуртків 22 22 18 

5 Галуза Анжела Сергіївна Керівник гуртків  4 4 18 

6 Герега Ірина Григорівна Керівник гуртків 28 28 18 

7  Гармаш Юлія Валеріївна Керівник гуртків - 2 18 

8 Костенко Інна Миколаївна Керівник гуртків 12 12 18 

9 Лукіянчук Людмила Василівна Керівник гуртків 24 24 18 

10 Мельник Катерина Іванівна Керівник гуртків 31 31 8 

11  Михайлова Надія Сергіївна Керівник гуртків 4 4 12 

12 Осипець Ольга Володимирівна Керівник гуртків 14 14 4 

13 Паращук Анастасія Василівна Керівник гуртків 2 3 18 

14 Стукалова Анжеліка Василівна Керівник гуртків 2 2 4 

15 Суха Вікторія Володимирівна Керівник гуртків 13 13 18 

16 Целіщева Валентина Іванівна Керівник гуртків 24 31 18 

                                           

Новоодеська районна станція юних натуралістів 

 

№
 

ПІБ Дата 

народ

ж 

Поса

да   

Назва 

навчаль

ного 

закладу, 

Спеці

альні

сть за 

освіт

Ос

но

вн

ий

За

га

ль

ни

З 

як

ог

о 

Предм

ет, 

який 

викла

Педна

ванта

ження  

(год) 

Кат

его 

рія, 

рік 

Дата 

прохо

джен

ня З
ак

л
ад

 у
 

я
к
о

м
у

 

н
ав

ч
ає

ть
с

я
, 

к
у

р
с 

Наго

род

жен

ня  

Дом

ашн

я 

адре



 

 

 

який 

закінчив 

працівни

к, освіта, 

рік 

закінчен

ня ВНЗ 

ою /  

су

мі

сн

ик 

й 

пе

да

го

гі

чн

ий 

ст

а

ж 

 

ча

су 

у 

да

но

му 

за

кл

ад

і 

даз 

1
-4

 

5
-9

 

1
0

-1
1
 

атес

тації  

курсі

в 

са 

1

. 

Піх 

Світлан

а 

Михайл

івна 

13. 

08. 

1976 

Дире

ктор 

Миколаї

в-ський 

держ. 

педінсти

тут, 

1998, 

вища 

Вчите

ль 

укр. 

мови 

та 

літ-ри 

Ос

н. 

23 19

98 

Юні 

ботані

ки 

6 12 т. 

р., 

201

4 

 

2018 - Відм

ін-

ник 

осві

ти 

Укр

аї-

ни 

с. 

Тро- 

їцьк

е, 

вул. 

Калі

ні-

на, 

95 

2

. 

Чебано

ва 

Вікторі

я 

Євгенів

на 

16.12. 

1973 

Кер. 

гуртк

а 

Миколаї

в-ський 

держ. 

педінсти

тут, 

1996, 

        

вища 

Вчите

ль 

укр. 

мови 

та 

літ-ри 

Ос

н. 

23 20

00 

Юні 

еколог

и 

Юні 

друзі 

приро

ди 

8 

 

10 

12 т. 

р., 

201

4 

 

2018 - Гра

мо-

ти 

депа

ртам

енту 

осві

ти, 

наук

и та 

мол

оді 

ОД

А 

м. 

Нов

а 

Оде

са, 

вул. 

Спа

сь-

ка, 

32 

3

. 

Табакар 

Галина 

Іванівна 

15.04. 

1966 

Кер. 

гуртк

а 

Львівськ

ий 

технікум 

сільсько

го 

будівни

цтва, 

1985,сер

.спец 

 

Техні

к- 

будів

ель-

ник 

Ос

н. 

33

,5 

19

94 

Юнна

ти- 

краєзн

ав  ці 

Основ

и 

здор.с

пос.ж

иття 

8 

 

 

10 

12 т. 

р., 

201

8 

2017 - Гра

м. 

депа

рт. 

осві

ти, 

наук

и 

ОД

А 

м. 

Но- 

ва 

Оде 

са,в

ул. 

Бузь

ка, 

51кв

.16 

 

4

. 

 

 

 

 

Іванчен

ко 

Ольга 

Володи

ми-

рівна 

 

05.12 

1988 

 

 

 

Кер. 

гуртк

а 

 

 

 

Миколаї

в.нац 

універс. 

ім. 

Сухомли

н., 

2010, 

вища 

 

Вчите

ль 

історі

ї та 

право

-

знавс

тва  

Ос

н. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

20

17 

 

 

 

 

Народ

на 

творчі

сть 

16 

 

 

 

 

10 т. 

р. 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

-  

Гра

м. 

депа

рт. 

осві

ти, 

наук

и 

   

ОД

А 

м.Н

ова 

Оде

са,    

пр. 

Нов

ий,   

4 

5

. 

Зажиєва 

Людми

ла 

Володи

ми-

16.05. 

1977 

Кер. 

гуртк

а 

Миколаї

в-ське 

ПТУ № 

31, 

1995, 

Соціа

ль-

ний 

праці

в-ник 

Ос

н. 

22

, 

11 

 

 

19

95 

Юні 

квіт-

никарі 

Росли

ни – 

10 

 

8 

10 т. 

р., 

201

6 

2015 - Гра

м. 

депа

рт. 

осві

м. 

Нов

а 

Оде

са, 



 

 

 

рівна середня   

 

 

симво

ли 

Украї

ни  

ти, 

наук

и 

ОД

А 

вул. 

Чех

ова,

49 

 

 

 

 

 

 

Одеська область  
 

 

Кількі

сть 

педаго

гів 

З них за 

віком 

Із загальної 

кількості 

працівників мають 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень (освіту) 

Із загальної 

кількості пед.. 

працівників 

мають стаж  

педагогічної 

роботи 

Пройшли 

курсову 

перепідготов

ку 

Не 

підляга

ють 

курсової 

перепідг

отовки 

та 

атестаці

ї 

 

З
аг

ал
ь
н

а 

О
сн

о
в
н

и
х
 

С
у
м

іс
н

и
к
ів

 

Д
о
 3

0
 р

о
к
ів

 

3
1
 –

 4
0
 р

о
к
ів

 

4
1
-5

0
 р

ок
ів

 

5
1
-5

5
 р

ок
ів

 

Б
іл

ьш
е 

5
5 

р
о
кі

в 

С
п
ец

іа
л
іс

та
, м

аг
іс

тр
а 

(з
ак

ін
ч
ен

у 
ви

щ
у
) 

Б
ак

ал
ав

р
а 

(н
ез

ак
ін

ч
ен

у
 в

и
щ

у
) 

Моло

дшого 

спеціа

ліста 

(серед

ню 

спеціа

льну) се
р
ед

н
ю

 

за
га

л
ьн

у 
Д

о
 3

-х
 р

ок
ів

 

ві
д
 3

-х
 д

о 

1
0
-т

и
 р

о
кі

в 
ві

д
 1

0
-т

и
 д

о
 2

0
-т

и
 р

о
кі

в 

б
іл

ьш
е 

2
0
 -

ти
 р

о
кі

в 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

2
0
1
6

 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

А
сп

ір
ан

ти
 

Н
ау

к
о
в
і 

р
о
б

іт
н

и
к
и

 В
Н

З
 

М
о
л
о
д

і 
сп

ец
іа

л
іс

ти
 

У
сь

о
го

 

З
 н

и
х
 

п
ед

аг
о
гі

ч

н
у 

КПНЗ 

«Одесь

кий 

ЕНЦ 

«Афалі

на» 

2

1 
2

1 

- 3 2 4 8 4 18 2 - - 1 2 1 5 1

3 

5 2 3 4 1 - - 2 

Ренійсь

ка 

районн

а СЮН 

9 2 7 - 4 3 - 2 9 - - - - 2 - 4 3 - - - - 1 - - 2 

ЦЕНТ

УМ м. 

Чорно

морськ 

1

5 
1

0 

5 2 4 6 2 1 14 - - - 1 2 6 5 2 1 2 2 1  1 - - 

Ізмаїль

ська 

міська 

СЮН 

9 6 3 1 1 2 4 1 9 - - - - 1 1 3 4 3   2 1 - - - 

Еколог 2 1 1 1 6 3 2 6 18 - - - - 2 3 7 1 2 5 2 6 3 - 3 - 



 

 

 

о-

натура

лістичн

ий 

підрозд

іл 

ООГЦ

ПОВ 

4 5 0 2 

Всього 7

8 

5

4 

2

5 

7 1

7 

1

8 

1

6 

1

4 

68 2 - - 2 9 11 2

4 

3

4 

1

1 

9 7 1

3 

6 1 3 5 

 

 

Полтавська область  

 
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО_НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

№ 
з/

п 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Освіта 
Пед. 

стаж 

П
ед

а
г
о
г
. 

Н
а
в

а
н

т
а
ж

. 

1.  Бедніна Віталій Григорович Директор вища 30 р.1 міс  

2.  Белова Віта Іванівна керівник 

гуртка 

магістр 8 р. 2 міс соц. відп 

3.  Беседіна Ірина Сергіївна кер. гуртк. вища, к.б.н. 33р.3міс. 5 

4.  Боєва Альона Михайлівна кер. гуртка спеціаліст 10р.5міс. 18 

5.  Брижак Людмила Михайлівна заввідділу вища 45р.9міс  

6.  Гайдар Ірина Семенівна кер. гуртк. вища 40 р10міс 5 

7.  Глинська Марина Григорівна кер. гуртка магістр 3р. 1 міс. 18 

8.  Грищенко Наталія Юріївна завлаборатор 

кер.гуртка 

середня 

спец. 

23 р.  

6 

9.  Гудзь Яна Романівна кльторган. 

кер. гуртк. 

магістр 1р. 11міс. 24 

6 

10.  Дулій Валентина Олександрівна заст.директ. 

 з НВР 

вища 33р.9міс  

 

11.  Журавель Микола Олексійович заввідділу 

філії 

кер. гуртк. 

вища 39 р.1міс.  

 

6  



 

 

 

12.  Крафт Анна Сергіївна кер. гуртк. бакалавр 4 міс. 18 

13.  Кріпак Максим Вадимович Кер.гуртка н. вища 2 міс. 18 

14.  Латун Людмила Юріївна кер. гуртк. вища 6р 9 міс. 18 

15.  Ленченко Наталія Михайлівна кер. гуртка магістр 6р. 5міс 18 

16.  Лещенко Інна Вікторівна методист 

кер. гуртк. 

магістр 6 р.2міс  

6 

17.  Майорнікова Лариса 

Володимирівна 

кер. гуртка спеціаліст 5р.4міс. 6 

18.  Марченко Оксана Вікторівна кер.гуртка спціаліст 8 р.2 міс 18 

19.  Мокляк Аліна Олексіївна кер. гуртк. 

заввідділу 

магістр 12 р.7міс. 6 

20.  Москаленко Анна 

Володимирівна 

кер. гуртк. магістр 7 р.4м. соц. відп 

21.  Неменуща Тетяна Вікторівна завідувач 

табору 

вища 41р.4міс.  

22.  Нікітченко Вікторія Миколаївна кер.гуртк. бакалавр 9 міс. 18 

23.  Олейніченко Ольга Сергіївна заввідділу 

філії 

кер. гуртк. 

спеціаліст 10р. 9міс.  

 

6 

24.  Пащенко Оксана Вадимівна кер. гуртк. магістр 10 р.4міс. соц. відп 

25.  Петренко Вікторія Юріївна кер. гуртк. магістр 10 .3
міс
. 

18 

26.  Пугачова Ірина Ярославівна заввідділу  спеціаліст 11 .  

27.  Соловйов Геннадій Вікторович кер. гуртк. вища 30 .7
міс
. 

18 

28.  Сусахіна Людмила 

Володимирівна 

заст.директ. 

 з НМР 

вища 28 р.  

 

29.  Чайка Тетяна Василівна кер. гуртк. 

методист 

магістр 15 р.2міс. 6 

30.  Чумак Михайло Федорович кер. гуртк. вища 42 р.1міс. 10 



 

 

 

31.  Шаповалова Аліна 

Олександрівна 

Кер.гуртка магістр 3 міс. 18 

32.  Щербина Олена Іванівна кер.гуртк. спеціаліст 7 р. соц. відп 

33.  Яровий Юрій Володимирович кер. гуртк. вища 35 р.11м. 12 

Сумісники     

34 Бажан Анатолій Григорович кер. гуртк. вища 37 р.9міс. 5 

35 Бажан Євгеній Анатолійович кер. гуртк. магістр 8р. 6 міс. 5 

36 Васильєва Ольга Олександрівна кер. гуртк. вища, к.б.н. 29 р.2міс. 4 

37 Безкоровайна Наталія Борисівна кер. гуртк. вища 23 р 1міс. 6 

38 Бенедіс Вікторія Георгіївна кер. гуртк. вища 23 р.5 міс 5 

39 Гапон Світлана Василівна кер. гуртк вища, 

доктор б.н., 

профес. 

33р.10міс 4 

40 Данько Вікторія Олександрівна кер. гуртка магістр 11 р.5міс. 5 

41 Денисовець Тамара Михайлівна кер.гуртка вища, к.п.н. 18р.2міс. 6 

42 Євсеєнков Сергій Валентинович кер.гуртка вища 11 р.1міс. 5 

43 Закалюжний Віктор Маркович кер. гуртк. вища,к.г/м.

н. 

43р.11міс 4 

 

44 Кращенко Юрій Петрович кер. гуртк. к.п.н. 13р.5 міс. 5 

45 Коваленко Раїса Олексіївна кер.гуртка вища 28 р.1міс. 4 

46 Лоза Валентина Миколаївна кер. гуртк. вища 22р.3міс 4 

47 Луняк Анжела Володимирівна кер.гуртк вища 4р. 1міс. 4 

48 Сердюк Людмила Петрівна кер.гуртка вища 11р.8міс. 5 

49 Смоляр Наталія Олексіївна кер.гуртк. вища, к.б.н. 20р.11міс 4 

50 Степаненко Марина Миколаївна кер.гуртка вища 30 р.1міс. 4 

51 Тихоненко Людмила Олексіївна кер.гуртка вища 31р. 1міс. 4 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Назва 

позашкіль

ного 

закладу 

Загальна 

чисельніс

ть 

педпраців

ників 

№ 

з/п 

Прізвище, 

і’мя та по 

батькові 

Посада Освіта Педагогічни

й 

стаж 

Загальн

ий  

 стаж  

Нава

нта

жен

ня 



 

 

 

КЕНЦУМ 61 1. Бєльська 

Валентина 

Василівна 

директор Харківський державний 

педагогічний університет, 1994 

24 26 1 ст 

керівник 

гуртка 
0,5 

2. Галата 

Наталія 

Василівна 

завідувач 

відділу 

 

Мелітопольський державний 

педагогічний інститут, 1998 

14 16 1 ст 

керівник 

гуртка 

0,66 

3. Мотренко 

Тетяна 

Володимирі

вна 

завідувач 

відділу 

Харківський національний 

університет , 2007 

14 14 1 ст 

керівник 

гуртка 

0,66 

4. Барнатович 

Катерина 

Петрівна 

керівник 

гуртка 

Кременчуцький педагогічний 

коледж, 2018 

- - 1 

5. Борщик 

Світлана 

Юріївна 

керівник 

гуртка 

Харківський національний 

університет мистецтв імені 

І.П.Котляревського, 2018 

- - 1 

6. Бугайова 

Галина 

Володимирі

вна 

керівник 

гуртка 

Полтавський національний 

педагогічний університет. 2014 

 

4 

4  

0,56 

  7. Величко 

Катерина 

Михайлівна 

керівник 

гуртка 

Полтавський державний 

педагогічний інститут, 

1996 

19 21 1,11 

  8. Гошкодеря 

Наталія 

Юріївна 

керівник 

гуртка 

Новомосковський 

кооперативний технікум, 1992 

3 р. 

10 міс 

22 1,11 

  9. Донченко 

Ольга 

Олександрі

вна 

керівник 

гуртка 

Одеське  театрально –

художньо - технічне училище, 

1995 

5 5 1, 11 

  10 Невмивака 

Тетяна 

Володимирі

вна 

керівник 

гуртка 

Полавський державний 

сільсько-господарський 

інститут, 1996 

16 22 0,66 

  11 Олешко 

Людмила 

Миколаївна 

керівник 

гуртка 

Глухівський державний 

педагогічний інститут, 2006 

14          14  

1,11 

  12 Охінько 

Анна 

Олександрі

вна 

керівник 

гуртка 

Полтавський державний 

педагогічний 

університет,  2010 

4 6 1 

  13 Плахтій 

Ольга 

Миколаївна 

керівник 

гуртка 

Крюківський машинобудівний  

технікум, 1991 

2 24 1 

  14 Рогова 

Тетяна 

Андріївна 

керівник 

гуртка 

Глухівський національний 

педагогічний університет. 

2016 

 

2 

2 1,11 

  15

. 

Телліна 

Тетяна 

Федорівна 

керівник 

гуртка 

Київський  державний 

університет,1988 

24  25 1,11 

  16 Афанасьєва 

Ірина 

Ігорівна 

керівник 

гуртка 

Слов׳нський державний 

педагогічний інститут, 1997 

21 21 0,22 

  17 Бугаєнко 

Інна 

Юріївна 

керівник 

гуртка 

Глухівський національний 

педагогічний університет. 

2014 

17 17 0,33 

  18 Василякіна 

Наталія 

Іванівна 

керівник 

гуртка 

Харківський державний 

університет, 1983 

32 32 0,33 



 

 

 

  19 Волошина 

Ганна 

Євгеніївна 

керівник 

гуртка 

Глухівський державний 

педаго-гічний інститут, 1995 

22 24 0,5 

  20 Глушко 

Тетяна 

Іванівна 

керівник 

гуртка 

Дніпропетровський  

державний  педагогічний 

університет. 1988 

35 35 0.33 

  21 Гончар 

Галина 

Андріївна 

керівник 

гуртка 

Глухівський державний 

педагогічний університет. 2006 

23 27 0,23 

  22 Гринько 

Надія 

Валеріївна 

керівник 

гуртка 

Кіровоградський.  державний  

педаго-гічний інститут,  1998 

17 17 0,33 

  23 Гуренко 

Наталія 

Костянтині

вна 

керівник 

гуртка 

Черкаський державний 

педагогічний  інститут, 1992 

26 26 0,22 

  24 Деменко 

Аліна 

Олександрі

вна 

керівник 

гуртка 

Сумський державний 

університет, 

2015 

5 5 0,22 

  25 Джавахішві

лі Сергій 

Георгійови

ч  

керівник 

гуртка 

Харківський національний 

університет. 2006 

8  

 

10 0,33 

  26 Діброва  

Олена 

Владиславі

вна 

керівник 

гуртка 

Харківський державний 

педагогічний університет, 1998 

19 

 
20 0,2

8 

  27 Діденко 

Олена 

Василівна 

керівник 

гуртка 

Полтавський державний 

педагогічний інститут. 1986 

31 31 0. 22 

  28 Дмитренко 

Світлана 

Валеріївна 

керівник 

гуртка 

Глухівський державний 

педагогічний університет. 2007 

24 24 0,22 

  29 Єрмакова 

Лариса 

Олексіївна 

керівник 

гуртка 

Криворізький державний 

педагогічний інститут. 1991 

25 25 0,5 

  30 Живолуп 

Лариса 

Валентинів

на 

керівник 

гуртка 

Луцький 

державний педагогічний 

інститут, 1991 

28 28 0,28 

  31 Заплішко 

Ольга 

Дмитрівна 

керівник 

гуртка 

Полтавський державний 

педагогічний інститут. 1988 

23 23 0,22 

  32 Коваленко 

Олександр 

Романович  

керівник 

гуртка 

Криворізький державний 

педагогічний університет,.2011 

8  

 

8 0,22 

  33 Кожева 

Світлана 

Іванівна 

керівник 

гуртка 

Дніпропетровський  

державний університет. 1989 

 

26 27 0,22 

  34 Конохова 

Наталія 

Анатоліївна 

керівник 

гуртка 

Глухівський державний 

педагогічний університет. 2007 

18 18 0,33 

  35 Кривенко 

Ольга 

Олександрі

вна 

керівник 

гуртка 

Бердянський держ.авний 

педагогічний інститут, 1995 

22. 22 0,22 

  36 Крига 

Людмила 

В’ячеславів

на   

керівник 

гуртка 

Дніпропетровський  

державний університет. 1990 

32 32 0. 33 



 

 

 

  37 Криштафов

ич Лідія 

Григорівна 

керівник 

гуртка 

Київський державний  

педагогічний інститут,1984 

34 34 0.33 

  38 Круглова 

Тамара 

Анатоліївна 

керівник 

гуртка 

Черкаський державний  

педагогічний інститут. 1974 

40 40 0. 33 

  39 Крутько 

Ірина 

Іванівна 

керівник 

гуртка 

Мелітопольський державний 

педагогічний інститут, 1994 

23 23 0,5 

  40 Ленець 

Олена 

Леонтіївна 

керівник 

гуртка 

Харківський державний 

університет ім.Горького, 1987 

18 23 0,22 

  41 Лебедь 

Іванна 

Леонідівна 

керівник 

гуртка 

Полтавський державний 

педагогічний 

університет, 2003 

12 15 0,22 

  42 Лихо 

Світлана 

Леонідівна 

керівник 

гуртка 

Кіровоградський державний 

педагогічний інститут. 1984 

34 34 0,5 

  43 Махоніна 

Людмила 

Володимирі

вна 

керівник 

гуртка 

Харківський .державний 

університет, 1983 

34 34 0,22 

  44 Пинько 

Наталія 

Леонідівна 

керівник 

гуртка 

Полтавський державний 

педагогічний 

університет, 2007 

24 24 

 

0,22 

  45 Процько 

Ігор 

Вікторович     

керівник 

гуртка 

Полтавський державний 

педагогічний 

інститут. 1984 

32 32 0,22 

  46 Процько 

Тетяна 

Миколаївна 

керівник 

гуртка 

Дніпропетровський державний 

університет. 1996 

22 25 0.22 

  47 Пруднікова 

Марина 

Іванівна 

керівник 

гуртка 

Луганський державний 

університет ім. Т.Шевченка, 

2010 

4  4 0,33 

  48 Прус 

В’чеслав 

В’ячеславо

вич   

керівник 

гуртка 

Кременчуцька філія ХДПУ. 

1996 

19 19 0,22 

  49 Полуденко 

Наталія 

Германівна 

керівник 

гуртка 

Полтавський державний 

педагогічний інститут. 1983 

29 29 0,33 

  50 Романова 

Ірина 

Михайлівна 

керівник 

гуртка 

Чернігівський державний 

педагогічний інститут, 1984 

36 36 0,33 

  51 Романюк 

Тамара 

Валеріанівн

а    

керівник 

гуртка 

Державний університет 

ім.Мечнікова, 1975 

41 41 0. 22 

  52 Руденко 

Валентина 

Миколаївна 

керівник 

гуртка 

Кіровоградський державний  

педагогічний  інститут,  

1985 

32 

32 0,5 

  53 Савєльева 

Людмила 

Василівна 

керівник 

гуртка 

Саратовський державний 

педагогічний інститут,1976 47 

47 0,23 

  54 Ситник 

Ганна 

Миколаївна 

керівник 

гуртка 

Черкаський державний 

педагогічний інститут. 1983 

29 29 0. 33 

  55 Уріх 

Наталія 

Григорівна 

керівник 

гуртка 

Полтавський державний 

педагогічний 

інститут. 1994 

27 27 0. 22 

  56 Ховрак керівник Черкаський  державний 31 31 0.33 



 

 

 

Світлана 

Миколаївна 

гуртка педагогічний 

інститут. 1983 

  57 Чайдак 

Людмила 

Вікторівна 

керівник 

гуртка 

Харківський державний 

педагогічний  інститут, 1991 

24 24 0. 22 

  58 Целіщева 

Галина  

Іванівна   

керівник 

гуртка 

Кіровоградський державний  

педагогічний  інститут. 1982 

31 31 0. 44 

  59 Шерстюк 

Віталій 

Вікторович 

керівник 

гуртка 

Полтавський державний 

педагогічний 

інститут. 1999 

20 20 0,22 

  60 Штефан 

Ірина 

Михайлівна 

керівник 

гуртка 

Полтавський державний 

педагогічний 

інститут. 1982 

29 29 0.3

3 

   Відпустка по догляду за дитиною до 3-х років     

  61 Ложченко 

Олена 

Сергіївна 

керівник 

гуртка 

Кременчуцький державний  

політехнічний університет 

.2004 

4р. 

5 міс. 

4р. 

5 міс. 

 

 

 

 

 

МИРГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО_НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

№

зп 
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в
и
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м
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п

о
 

б
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ь
к
о
в
і 

П
о
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д
а 

о
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а 

п
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З
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ь
 

н
и

й
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р
у
д

о
в
и

й
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та
ж

 

П
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н
ав
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та

ж
ен

н
я
 

ж
ен

н
я
 

1. ЦЕНТУМ 15 

(4) 

Прокопенко 

Валентина 

Миколаївна 

В.о.директ

ора 

Методист 

Керівник 

гуртків 

вища 47р. 49р. 9 

 Ломовцева  

Ірина 

Миколаївна 

Методист 

Керівник 

гуртків 

вища 27 р. 27 р. 9 

 Тузенко  

Наталія 

Володимирі

вна 

Керівник 

гуртків 

вища 14р. 14 р. 21 

 Левченко 

Руслана 

Олександрі

вна 

Керівник 

гуртків 

вища 27 р. 27 р. 14 

 Хмара  

Наталія  

Миколаївна 

Керівник 

гуртків 

вища 13 р. 13 р. 18 



 

 

 

 Макаренко 

Тетяна 

Віталіївна 

Керівник 

гуртків 

вища 4 р. 3 

місяці 

6р. 18 

 Лашко 

Олена 

Анатоліївна 

Керівник 

гуртків 

вища 2 р.10 

місяців 

15 р. 18 

 Чечель 

Світлана 

Іванівна 

Керівник 

гуртків 

Сумське 

музичне 

училищ

е 

45 р. 45 р. 9 

 Парьоха 

Альона 

Сергіївна 

Керівник 

гуртків 

вища - 3 р. 18 

 Малій 

Людмила 

Степанівна 

 

Керівник 

гуртків 

 

вища 34 р. 34 р. 4 

 Чернишова 

Ірина 

Миколаївна 

Керівник 

гуртків 

вища 29 р. 29 р. 4 

 Мар’яненко 

Ірина 

Миколаївна 

Керівник 

гуртків 

Миргор

одський 

кераміч

не 

техніку

м 

ім.В.Гог

оля 

2 р. 2 р. 6 

 Гула Олена 

Петрівна 

Керівник 

гуртків 

Київсь 

ке 

циркове

учили 

ще 

26 р. 

7 міс. 

27 р. 6 

 Грималюк 

Лілія 

Василівна 

Керівник 

гуртків 

вища 9р.4міс.   

 

 

  Кабачок 

Олена 

Миколаївна 

Керівник 

гуртків 

вища 4р.5міс.   

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ І НАТУРАЛІСТІВ 

 

№ 

п/п 

Назва 

позашкільног

о закладу 

Загальна 

чисельність 

педпрацівни

ків, з них 

сумісників 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

П
о
са

д
а 

О
св

іт
а 

П
ед

ст
аж

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

тр
у
д

о
в
и

й
 с

та
ж

 

П
ед

н
ав

ан
 

та
ж

ен
н

я
 



 

 

 

1. Лубенська 

міськСЮТН 

10, з них 

сумісників - 

7 

Лисенко Сергій  

Володимиро-

вич 

д
и

р
ек

то
р
 

в
и

щ
а 

24 24 - 

Сизоненко 

Світлана 

Іванівна 

м
ет

о
д

и
ст

 

в
и

щ
а 

36 36 - 

Пержинський 

Сергій 

Павлович 

К
ер

ів
н

и
к
 

гу
р
тк

а 

в
и

щ
а 

2 8 12 

Москаленко 

Тетяна 

Володимирівна 

К
ер

ів
н

и
к
 

гу
р
тк

а 
 -

 

су
м

іс
н

и
к
 

в
и

щ
а 

4 4 4 

Гонтар Тетяна 

Миколаївна 
К

ер
ів

н
и

к
 

гу
р
тк

а 
 -

 

су
м

іс
н

и
к
 

в
и

щ
а 

34 34 4 

Смаль Любов 

Іванівна 

 

К
ер

ів
н

и
к
 

гу
р
тк

а 
 -

 

су
м

іс
н

и
к
 

    в
и

щ
а 

21 25 4 

 

Дончик 

Валентина 

Миколаївна 

К
ер

ів
н

и
к
 

гу
р
тк

а 
 -

 

су
м

іс
н

и
к
 

    в
и

щ
а 

25 30 4 

 

Сацький Руслан 

Володимирович 

К
ер

ів
н

и
к
 

гу
р
тк

а 
 -

 

су
м

іс
н

и
к
 

   в
и

щ
а 

   

19 19 6 

 

Рєпнікова Алла 

Миколаївна 

К
ер

ів
н

и
к
 

гу
р
тк

а 
 -

 

су
м

іс
н

и
к
 

     в
и

щ
а 

   

21 21 4 

 

Гуріна Галина 

Сергіївна 

К
ер

ів
н

и
к
 

гу
р
тк

а 
 -

 

су
м

іс
н

и
к
 

     в
и

щ
а 

33 33 4 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Назва 

позашкільного 

закладу 

З
аг

ал
ь
н

а 

ч
и

се
л
ь
н

іс
т

ь
 

п
ед

п
р

ац
ів

н

и
к
ів

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

П
о

са
д

а 

О
св

іт
а 

П
ед

ст
аж

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

тр
у

д
о

в
и

й
 

ст
аж

 

П
ед

н
ав

ан
т

аж
ен

н
я 

1. Миргородсь-

ка районна 

станція юних 

натуралістів 

24 

Станіславський Віталій 

Миколайович  

В.о. 

директора 

, 

кер.гуртка 

вища 39 39 Ставка 

директо

ра, 

12 

годин 

гуртков. 

роботи 

Гуржій Вікторія Ігорівна 

Заступник 

директора 

з 

навчально

-виховної 

роботи 

вища 2,2 міс 2,2 міс Ставка 

заступн

ика 

директо

ра зНВР 

Карпенко Юлія Іванівна  

 

методист, 

кер.гуртка 

вища 29 29 Ставка 

методис

та, 

3 

години 

гуртков. 

роботи 

Сербин Світлана Юріївна  

методист, 

кер.гуртка 

вища 6 6 Ставка 

методис

та, 4 

 години 

гуртков. 

роботи  

   Денисова Світлана 

Василівна пенсіонер  

кер.гуртка сер.с

пец 

43 43 6 

Олексієнко Олександра 

Володимирівна 

кер.гуртка серед

ня 

0 0 6 

Руденко Ірина Іванівна  кер.гуртка вища 20 20 6 

Щербань Тетяна Іванівна  кер.гуртка вища 17 17 6 

Суховій Наталія 

Григорівна   

кер.гуртка вища 1 1 2 

Аршинова Валентина 

Михайлівна  

кер.гуртка вища 34 34 4 

Белиба Микола Іванович  кер.гуртка вища 35 35 2 

Гречана Богдана 

Віталіївна 

кер.гуртка вища 

бакал

авр 

2р. 

6міс. 

2р. 

6міс. 

4 

Гришко Віра Борисівна  кер.гуртка вища 20 20 4 

Дерій Тетяна Василівна кер.гуртка вища   2 

Зосенко Людмила 

Дмитрівна  

кер.гуртка вища 26 26 4 

Калантай Надія Вікторівна  кер.гуртка вища 13 13 4 

Кошман Ірина Федорівна кер.гуртка Сер. 

спец 

16,8 16,8 4 

Маляр Оксана 

Володимирівна  

кер.гуртка вища 2 2 2 

Могильчук Наталія 

Григорівна 

кер.гуртка вища 33 33 4 



 

 

 

Радченко Світлана 

Іванівна  

кер.гуртка вища 22 22 4 

Хазай Наталія 

Володимирівна  

кер.гуртка вища 27 27 4 

Харченко Ганна 

Володимирівна  

кер.гуртка вища 27 27 4 

Шульга Наталія Василівна  

пенсіонер  

кер.гуртка вища 41 41 4 

Юдько Олександр 

Валерійович  

кер.гуртка вища 36 36 2 

 

ПИРЯТИНСЬКА РАЙОННА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ 

 
№ 

п/п 

Назва 

позашкільного 

закладу 

Загальна 

чисельність 

педпрацівни

ків, з них 

сумісників 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

П
о

са
д

а 

О
св

іт
а 

П
ед

ст
аж

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

тр
у

д
о

в
и

й
 с

та
ж

 

П
ед

н
ав

ан
та

ж
е

н
н

я
 

1. Пирятинська  

районна 

станція  юних  

натуралістів 

4  

1сумісник 

Левченко 

Ю.М. 

директор вища 3  4години 

Педяш Г.С 

 

Нестеренко 

О.П. 

 

Новак Л.О. 

 

Коваль М.І. 

Керівник  

гуртка 

Керівник  

гуртка 

Керівник

гуртка 

Керівник 

гуртка 

 

Керівник 

гуртка 

вища 

 

вища  

 

 вища 

вища 

 

 

вища 

29 

 

7 

 

 

8 

 

 

18 

45 

 

26 

 

 

27 

 

 

28 

8годин 

 

8годин 

 

 

8годин 

 

 

4годин 

 

КАРЛІВСЬКА РАЙОННА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ 

№ 

п/п 

Назва 

позашкільного 

закладу 

Загальна 

чисельність 

педпрацівни- 

ків, з них 

сумісників 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

П
о

са
д

а 

О
св

іт
а 

П
ед

ст
аж

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

тр
у

д
о

в
и

й
 с

та
ж

 

П
ед

н
ав

ан
та

ж
ен

н

я
 

1. Карлівська 

районна 

Станція юних 

5 - основних 

1 – сумісник 

Тютюнник Т.А. директор вища 31 31 8 

Ландик І.В. методист вища 37 37 12 



 

 

 

натуралістів Всього: 6 Єгорова В.В. керівник 

гуртка 

вища 18 18 18 

Таран В.О. керівник 

гуртка 

вища 16 16 18 

Дузенко А.С. керівник 

гуртка 

вища 12 12 18 

Мазоха Є.В. керівник 

гуртка 

вища 5 5 4 

 

НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ 

(реорганізована в БДЮТ) 

 

Кадровий потенціал (районні, міські ЕНЦ (СЮН) 

№ Назва 

позашкільного 

закладу 

Загальна 

чисельність 

педпрац., 

з них 

сумісників 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада 

О
св

іт
а 

 

П
ед

ст
аж

  

З
аг

ал
ь
н

и
й

  

П
ед

н
ав

ан
т 

 

1 Комунальний 

заклад 

Новосанжарська 

районна станція 

юних 

натуралістів  

Новосанжарської 

районної ради 

1 Бондарчук 

Микола 

Іванович 

директор вища 32 43 6 

      

      

      

 

ЧОРНУХИНСЬКА РАЙОННА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ 

 

№ 

п/

п 

Назва 

позашкільного 

закладу 

Загальна 

чисель 

ність 

педпраці

вників 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

П
о

са
д

а 

О
св

іт
а 

П
ед

ст
аж

 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 

тр
у

д
о

в
и

й
 

ст
аж

 

П
ед

н
ав

ан
т

аж
ен

н
я 

1.  Чорнухинська 

РСЮН 

 

5 

Могилевська 

Т.М. 

дирек-

тор 

вища 29 29 1 

4год. 

Ярмоленко Л.В. мето-

дист 

вища 21 21 0.5  

 

Стеценко Л.Б. 

керів. 

гуртків 

вища 25 30 18 год 

Миць О.Л. 

 

керів. 

гуртків 

вища 24 25 4 год 

 Сергеєва О.Д. 

 

керів. 

гуртків 

вища 12 12 4год 



 

 

 

 

 

 



 

  

Рівненька область  

 
АНАЛІЗ КАДРОВОГО СКЛАДУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ „СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ” РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ  

№ 

з/п 

П.І.П. Посада Освіта Пед. 

стаж 

К
у

р
си

  

(т
ер

м
ін

, 
н

а
зв

а
) Рік атестації, 

посада 

Тариф-

ний 

розряд, 

педзва-

ння 

Найменування 

творчого 

об’єднання  

Кіль-

кість 

год. 

Кіль-

кість 

учнів 

При-

мітка/ 

Всьог

о год. 

О
св

іт
н

ій
 

р
ів

ен
ь

 

С
п

ец
іа

л
ь

-

н
іс

т
ь

 з
а

 

д
и

п
л

о
м

о
м

 

К
в

а
л

іф
і-

к
а

ц
ія

  
за

 

д
и

п
л

о
м

о
м

 

 Відділ біології та сільського господарства 

1. Мороз Євдокія 

Павлівна 

Методист, 

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

Б
іо

л
о
гі

я
 з

 д
о
д

ат
к
о

в
о

ю
 

сп
ец

іа
л
ь
н

іс
тю

 х
ім

ія
 

В
ч

и
те

л
ь
 х

ім
ії

 і
 б

іо
л
о
гі

ї 

46 р. 

2
0
1
6
 р

.,
 Р

О
ІП

П
О

 

2018 р,  

підтверджено  

12 т.  

12,  

керівник 

гуртка 

„Позакласна та 

позашкільна 

робота з 

біології” 

Осн. (1 рік) 

4 15 8  

„Позакласна та 

позашкільна 

робота з 

біології” 

Осн. (1 рік) 

4 15 

 

2 Луцишин  

Світлана 

Михайлівна 

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

Б
іо

л
о
гі

я 

В
ч
.б

іо
л
о
гі

ї 
се

р
ед

н
ьо

ї 
ш

к
о
л
и

 

25 р. 

2
0
1
5
р
.,

 Р
О

ІП
П

О
 

2015 р., 

підтверджено 

10 т. розряд 

12, 

керівник 

гуртка 

„Рослини – 

символи 

України”  №1 

Поч. (1 рік) 

4 15 18 

„Рослини – 

символи 

України”  №2 

Поч. (1 рік) 

4 15 

„Рослинники”  

 Поч. (1 рік) 

4 15 

„Рослинники” 

Поч. (2рік) 

6 15 

3. Ромашко Раїса 

Ярославівна 

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

П
ед

аг
о
гі

к
а 

і 
м

ет
о

д
и

к
а 

се
р
ед

н
ь
о
ї 

о
св

іт
и

. 
Г

ео
гр

аф
ія

 

В
ч

. 
ге

о
гр

аф
ії

 ,
 б

іо
л
о

гі
ї 

 т
а 

о
сн

о
в
 е

к
о
н

о
м

ік
и

 с
ер

ед
н

ьо
го

 

за
к
л
ад

у
 о

св
іт

и
 

8 р. 

2
0
1

4
р

.,
 Р

О
ІП

П
О

  

2014 р., 

встановлено  

9 т. розряд 

11, 

керівник 

гуртка 

„Рослини – 

символи 

України”  № 1 

Поч. (1 рік) 

4 15 18 

 „Рослини – 

символи 

України” № 2  

Поч. (1 рік) 

4 15 

„Рослинники” 

Поч.  (1 рік) 

4 15 



 

 

 

„Рослинники” 

Поч. (2 рік) 

6 15 

4. 

 
Бобровська  

Валентина 

Анатоліївна 

керівник 

гуртка, 

завідувач 

відділу  0.25 

ставки 

 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

Б
іо

л
о
гі

я 

Б
іо

л
о
г,

 в
и

к
л
ад

ач
 ф

ах
о

в
и

х
 д

и
сц

и
п

л
ін

  

12 р. 

 

2
0

1
6

 р
.,

 Н
Е

Н
Ц

У
М

 

 

2016р. 

підтверджено 

10 т. розряд 

12, 

кер. гуртка 

„Рослинники”       

№ 1 

Поч. (1 рік) 

4 15 22, 

згідно 

заяви 

 „Рослинники”         

№ 2  

Поч. (1 рік) 

4 15 

„Юні ботаніки” 

№ 1 

Осн. (1 рік) 

4 15 

„Юні 

 ботаніки” № 2 

Осн. (1 рік) 

 

4 15 

„Стежинками 

природи” 

Поч. (1 рік) 

 

 

 

4 15 

5. 

 
Власик Алла 

Миколаївна 

завідувач 

відділу, 

керівник 

гуртка 

С
ту

д
ен

тк
а 

  
М

Е
Г

У
 I

V
 

к
у
р
су

  

п
р
и

р
о
д

н
и

ч
о

- 

ге
о
гр

аф
ы

ч
н

и
й

 ф
-т

 

 

-  - 10,  

кер. 

гуртка 

“Рослинники”  

№ 1 

Поч. (1 рік) 

4 15 8 

 “Рослинники” 

№ 2  

Поч. (1 рік) 

4 15 

  

 

6. Момотюк  

Марія 

Тарасівна 

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

Іх
ті

о
л
о

гі
я
 і

 р
и

б
о
в
о
д

ст
в
о
 

Іх
ті

о
л
о

г-
р

и
б

о
в
о
д

 

25 р. 

2
0

1
6
 р

.,
 Р

О
ІП

П
О

 

2016 р., 

підтверджено 

 10 т. розряд 

12, 

кер. гуртка 

“Юні 

акваріумісти” 

Осн. (1 рік) 

4 15 16, 

згідно  

заяви 

“Юні 

акваріумісти” 

Осн. (1 рік) 

4 15 

„Юні зоологи” 

Поч. (1рік) 

4 15 

„Юні зоологи” 

Поч. (1 рік) 

4 15 

7. 

 
Омельчук  

Олександр 

Васильович 

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

З
аг

ал
ь
н

о
те

х
н

іч
н

і 

д
и

сц
и

п
л
ін

и
 т

а 
п

р
ац

я 

В
ч

.з
аг

ал
ь
н

о
те

х
н

іч
н

и

х
 д

и
сц

и
п

л
ін

  

33 р. 

2
0
1

7
 р

.,
 Р

О
ІП

П
О

 2017 р., 

підтверджено 

10 т. розряд 

12, 

керівник 

гуртка 

“Юні бджолярі” 

№ 1 Поч. (1 рік) 

4 15 18 

“Юні бджолярі” 

№ 2 Осн. (2 рік) 

6 15 

“Юні бджолярі” 

№ 3 Поч. (1 рік) 

4 15 



 

 

 

“Юні 

голубівники” 

Осн. (1 рік) 

4 15 

8.  Поддубняк 

Руслана 

Валеріївна 

керівник 

гуртка 

С
ер

ед
н

я
 с

п
ец

іа
л
ь
н

а 
 

Т
р

ен
ер

 с
п

о
р

ти
в
н

и
х

 к
о

н
ей

 

К
о

н
ев

о
д

 І
ІІ

 р
о

зр
яд

у
 

13 р. 

2
0

1
8

 р
.,

 П
П

 «
К

о
в
ал

ьс
ь
к
е»

 ф
ер

м
. 
го

сп
. 

«
Ф

ас
ті

в
»
 

2014 р., 

встановлено 

9 т. розряд 

11, 

керівник 

гуртка 

„Домашні 

улюбленці” 

4 15 10, 

згідно 

заяви 

“Юні кінологи”  

Осн. (1 рік) 

6 12 

9 Гоменюк 

Катерина 

Миколаївна 

керівник 

гуртка 

М
аг

іс
тр

 п
ед

аг
о
гі

ч
н

о
ї 

о
св

іт
и

  

П
ед

аг
о
гі

к
а 

і 
м

ет
о
д

и
к
а 

се
р
ед

н
ь
о
ї 

о
св

іт
и

. 
Г

ео
гр

аф
ія

 

.Г
ео

гр
аф

. 
В

и
к
л
ад

ач
 г

ео
гр

аф
ії

, 

б
іо

л
о
гі

ї 

9 р. 

2
0
1
8
 р

.,
 Р

О
ІП

П
О

 

2018 р.,  

встановлено 

 12 т. розряд  

12, 

керівник 

гуртка 

”Домашні 

улюбленці”  1  

Осн.(2 рік) 

6 15 18 

”Домашні 

улюбленці”   

Осн.(1 рік) 

4 15 

”Юні зоологи ” 

Поч. (1 рік) 

4 15 

”Юні зоологи”  

Поч. (1 рік) 

4 15 

  

 

Відділ екології та квітництва 

 

 

10 Катюха  

Валентина 

Василівна 

 

завідувач 

відділу, 

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

А
гр

о
н

о
м

ія
  

В
ч

ен
и

й
-а

гр
о
н

о
м

 

31 р. 

2
0
1
6
 р

.,
 

Н
Е

Н
Ц

У
М

, 

 2
0
1
6
, 

 Р
О

ІП
П

О
 2014 р., 

підтверджено 

 10 т. розряд 

12, 

керівник 

гуртка 

“Любителі 

квіткових 

рослин”  

Осн. (1 рік) 

5 15 9 

“Основи 

флористики і 

фітодизайну” 

Поч. (1 рік) 

4 15 

11 Шехтер  

Лілія Миколаївна 

 

 

 

 

 

 

завідувач 

відділу, 

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

П
ед

аг
о
гі

к
а 

та
 м

ет
о

д
и

к
а 

п
о

ч
. 
н

ав
ч
. 
 з

 д
о

д
. 
сп

ец
. 

м
у

зи
к
а 

В
ч
. 
п

о
ч
. 
к
л
ас

ів
 

 і
 м

у
зи

к
и

 

26 р. 

2
0

1
6

 р
.,
  

Н
Е

Н
Ц

У
М

, 

2
0

1
5

р
.,
  
Р

О
ІП

П
О

 

2017 р., 

підтверджено 

 10 т. розряд, 

пед. звання  

„керівник 

гуртка-

методист” 

12, 

керівник 

гуртка-

методист  

”Екологічний 

театр” 

Осн. (1 рік) 

4 15 8 

„Екологічний 

театр”  

Осн.  (1рік) 

4 15 

12 Гриневич Лариса 

Володимирівна 

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

Б
іо

л
о
гі

я
 і

 

х
ім

ія
 

В
ч

и
те

л
ь
 

б
іо

л
о
гі

ї,
 

х
ім

ії
 

се
р
ед

н
ь
о
ї 

ш
к
о
л
и

 

37 р. 

2
0
1
6
 р

.,
 

Р
О

ІП
П

О
 2017 р., 

підтверджено 10 

т. розряд 

12, 

керівник 

гуртка 

„Знавці 

лікарських 

рослин” №1 

Осн. (1 рік) 

4 15 16, 

згідно 

заяви 



 

 

 

„Знавці 

лікарських 

рослин” №2 

Осн. (1 рік) 

4 15 

“Юні 

квітникарі” №1 

Поч.(1 рік) 

4 15 

„Юні 

квітникарі” №2 

Поч.(1рік) 

4 15 

13 Власюк  

Лариса 

Миколаївна 

керівник 

гуртка 
С

п
ец

іа
л
іс

т 

Б
іо

л
о
гі

я
 з

 д
о

д
. 

сп
ец

іа
л
ь
н

іс
тю

 х
ім

ія
 

В
ч
.б

іо
л
о
гі

ї 
і 

х
ім

ії
 

38 р. 

2
0

1
6

р
.,
 

Р
О

ІП
П

О
 

2017р., 

підтверджено 

10 т. розряд 

12, 

керівник 

гуртка 

“Знавці 

лікарських 

рослин” № 1 

Осн. (1 рік) 

4 15 12, 

згідно 

заяви 

“Юні 

квітникарі” №1 

Поч.(1рік) 

4 15 

“Юні 

квітникарі” №2  

Поч.(1 рік) 

4 15 

14 Омельченко 

Михайло 

Іванович 

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

Б
іо

л
о
гі

я 

Б
іо

л
о
г-

б
о
та

н
ік

, 
 

в
и

к
л
ад

ач
  

б
іо

л
о
гі

ї 
і 

х
ім

ії
  
 

42 р. 

2
0
1
5
р
.,

 

Р
О

ІП
П

О
 

2015р., 

підтверджено 

10 т. розряд 

12, 

керівник 

гуртка 

“Азбука 

природи”  

 Осн (1 рік) 

5 15 9,  

згідно 

заяви 

“До таємниць  

природи”  

 Поч. (1 рік) 

4 15 

15 Власик Наталія 

Федорівна 

заступник 

директора з 

навчально-

методичної 

роботи, 

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

У
к
р
аї

н
сь

к
а 

м
о
в
а 

та
  

л
іт

ер
ат

у
р
а 

В
ч

и
те

л
ь
 

у
к
р
аї

н
сь

к
о
ї 

м
о
в
и

 

та
  

л
іт

ер
. 

27 р. 

2
0
1
5
р
.,
 

 Р
О

ІП
П

О
 

2018 р., 

встановлено  

12 т. розряд 

12, 

керівник 

гуртка 

“Стежинками 

природи” №1 

Поч. (1 рік) 

4 15 8 

“Стежинками 

природи” №1 

Поч. (1 рік) 

4 15 

16 Дужук  

Сніжана 

Андріївна  

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

П
ед

аг
о
гі

к
а 

і 
м

ет
о

д
и

к
а 

се
р
ед

н
ь
о
ї 

 

о
св

іт
и

. 

Т
р

у
д

о
в
е 

н
ав

ч
ан

н
я 

В
ч
. 
тр

у
д

 н
ав

ч
.,
 о

сн
о
в
 п

ід
п

р
и

єм
 

н
и

ц
тв

а,
 к

р
ес

л
ен

н
я
 т

а 
О

Б
Ж

  

та
 б

ез
п

ек
и

 ж
и

тт
єд

ія
л
ь
н

о
ст

і 

16 р. 

 

2
0
1
8
 р

.,
 

Р
О

ІП
П

О
  

2014 р., 

підтверджено  

10 т. розряд 

присвоєно 

звання керівник 

гуртка -

методист 

 

 

 

 

 

12, 

керівник 

гуртка-

методист 

”Фотонатураліст

и” 

Осн. (1 рік) 

4 15 18 

„Екологічний 

дизайн” 

Осн. (1 рік) 

4 15 

„Екологічний 

дизайн” 

Осн. (1 рік) 

4 15 

„Екологічний 

дизайн” 

Осн. (2 рік) 

6 15 

17 Власюк 

Інна Миколаївна 

методист, 

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

П
о
ч

ат
к
о
в
е 

н
ав

ч
ан

н
я
 

та
 б

іо
л
о
гі

я 

В
ч

и
те

л
ь
 п

о
ч
ат

к
о

в
и

х
 

к
л
ас

ів
, 

б
іо

л
о
гі

ї 

14 р. 

2
0
1
3

 р
.,
 

Н
Е

Н
Ц

У
М

 

2017 р.,  

підтверджено 

 10 т. розряд, 

присвоєно 

звання керівник 

гуртка -

методист 

12, 

керівник 

гуртка- 

методист 

„Квітковий 

дивосвіт” 

Осн. (1 рік) 

 

4 15 8 

„Квітковий 

дивосвіт” 

Осн. (1 рік) 

 

4 15 



 

 

 

  
                     

18 Гайдаченко 

Людмила 

Павлівна 

заступник 

директора, 

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

П
о

ч
ат

к
о

в
е 

н
ав

ч
ан

н
я
 і

 

м
у

зи
ч
н

е 
в
и

х
о

в
ан

н
я
. 

Г
ео

гр
аф

ія
 т

а 

о
сн

.е
к
о

н
о

м
. 

в
ч
и

те
л
ь
 п

о
ч
. 

к
л
. 
і 

м
у

зи
к
и

, 
ге

о
гр

аф
ії

 т
а 

о
сн

о
в
 е

к
о

н
о

м
ік

и
. 

17 р. 

2
0

1
5

 р
.,

 Н
Е

Н
Ц

У
М

, 

2
0

1
5

 р
.,

 Р
О

ІП
П

О
 

2015р. 

підтверджено 

10 т. розряд,  

присвоєно 

пед.звання  

„керівник 

гуртка-

методист” 

12, 

кер. 

гуртка-

методист 

“Азбука 

природи ”   

Осн. (1 рік) 

5 15 

 

 

9 

„Основи 

флористики і 

фітодизайну” 

Осн. (1 рік) 

 

4 15 

19 Бондар  

Тетяна Віталіївна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

 П
ед

аг
о
гі

к
а 

і 
м

ет
о

д
и

к
а 

се
р
ед

н
ь
о

ї 
 

о
св

іт
и

. 
Т

р
у

д
. 

н
ав

ч
. 

 П
р

и
р

о
д

н
и

ч
і 

н
ау

к
и

 

В
ч

. 
тр

у
д

 н
ав

ч
ан

н
я
, 

о
сн

о
в
 

п
ід

п
р

и
єм

н
и

ц
тв

а,
 к

р
ес

л
ен

н
я 

та
 О

Б
Ж

 ,
 

б
іо

л
о
г 

17 р. 

2
0

1
5

 р
.,
 

Р
О

ІП
П

О
 

2015 р., 

підтверджено 

 10 т. розряд 

 

12, 

керівник 

гуртка 

“Стежинками  

природи” № 1 

Поч. (1 рік) 

4 15 18 

“Стежинками 

природи”№ 2 

Поч. (1 рік) 

4 15 

“Аплікація з 

соломки”№ 1 

Осн. (1 рік) 

4 15 

“Аплікація з 

соломки”№ 2 

 Осн. (2 рік) 

6 15 

20 Редько Тетяна 

Віталіївна 

 

 

 

 

 

керівник 

гуртка 

С
п

ец
іа

л
іс

т 

П
р
о
м

и
сл

о
в
а 

те
п

л
о
ен

ер
ге

ти
к
а 

Ін
ж

ен
ер

-т
ех

н
о
л
о
г,

 

м
ай

ст
ер

 п
о
 в

и
го

т.
 

в
и

р
о
б

ів
 і

з 
л
о
зи

 

16 р. 

2
0
1
7
р
.,
 

 Р
О

ІП
П

О
 

 

2018 р., 

підтверджено 

 12 т. розряд 

12, 

кер. гуртка 

“Захоплююче 

лозоплетіння”№ 

1 Осн. (1рік) 

4 15 10, 

згідно 

заяви 

 “Захоплююче 

лозоплетіння ” 

№ 2 Осн. (2рік) 

6 15 

21 Дячук Ольга 

Сергіївна 

Практичний 

психолог, 

керівник 

гуртка 

Д
о
ш

к
іл

ь
н

а 
о
св

іт
а 

В
и

х
о
в
ат

ел
ь
 д

іт
ей

 

д
о
ш

к
іл

ь
н

о
го

 в
ік

у
, 

д
о
ш

к
іл

ь
н

о
го

, 

п
р
ак

ти
ч
н

и
й

 п
си

х
о
л
о
г 

9 міс. 

 

2018 р., 

10  т. 

розряд 

10, 

керівник гуртка 

 “Ерудит ” 

Осн. (1 рік) 

4 15 8 

“Ерудит ” 

Осн. (1 рік) 

4 15 

 

22 Сергієнко Дмитро 

Миколайович 

Заступник 

директора з 

АГЧ, 

керівник 

гуртка 

У
к
р

аї
н

сь
к
а 

м
о

в
а 

і 

л
іт

ер
ат

у
р

а 
В

ч
и

те
л
ь
 

у
к
р

аї
н

сь
к
о

ї 

м
о

в
и

 і
 

л
іт

ер
ат

у
р

и
 

5 міс. 

 

2018 р., 

10  т. 

розряд 

  “Юні 

голубівники ” 

Осн. (1 рік) 

4 15 8 

“Стежинками 

природи ” 

Поч. (1 рік) 

4 15 

Всього                                

66 гуртків  

 

  

   



 

 

 

Сумська область 

Прізвище, ім’я, по-батькові 

педагога 
Посада 

Педагогічний 

стаж 

Загальний 

трудовий стаж 

Педагогічне 

навантаження 

Комунальний заклад Сумської обласної ради − обласний центр позашкільної освіти 

та роботи з талановитою молоддю 

Тихенко Лариса Володимирівна директор 26 р. 8 м. 36 р. 10 м. - 

Бондар Любов Миколаївна 

заступник 

директора 
32 р. 3 м. 38 р. 4 м. 4 

керівник 

гуртка 

Мартинчук Катерина Іванівна  

заступник 

директора 
31 р. 4 м. 34 р. 3 м. 6 

керівник 

гуртка 

Гайкова Наталія Миколаївна 

завідувач  

еколого-

натуралістичног

о відділу 24 р. 2 м. 26 р. 6 м. 

1 ст. 

керівник 

гуртка 
6 

Бойко Надія Федосіївна 

методист 

19 р. 9 м. 20 р. 7 м. 

1 ст. 

керівник 

гуртка 
6 

Марченко Юлія Володимирівна 

методист 

17 р. 7 м. 18 р. 8 м. 

0,5 ст. 

керівник 

гуртка 
12 

Вознюк Любов Григорівна 
керівник 

гуртка 
23 р. 3 м. 23 р. 3 м. 18 

Гарбуз Ірина Василівна 
керівник 

гуртка 
19 р. 2 м. 33 р. 4 м. 18 

Лаврик Олена Олексіївна 
керівник 

гуртка 
27 р. 4 м. 32 р. 1 м. 18 

Перекрестова Олена 

Олександрівна 

керівник 

гуртка 
19 р. 3 м. 29 р.  18 

Прикота Володимир 

Геннадійович  

керівник 

гуртка 
25 р. 10 м. 36 р. 4 м. 12 

Темченко Людмила Григорівна 
керівник 

гуртка 
26 р. 9 м. 31 р. 4 м. 18 

Федченко Тетяна Миколаївна 
керівник 

гуртка 
31 р. 4 м. 31 р. 4 м. 18 

Ніконець Наталія Іванівна 
керівник 

гуртка 
5 р. 6 м. 7 р. 1 м. 8 

Висоцька Людмила Василівна 

завідувач 

методичного 

відділу 22 р. 2 м. 27 р. 1 м 

1 ст. 

керівник 

гуртка 
6 

Скорик Валентина Миколаївна 
завідувач 

організаційно-

масового відділу 
28 р. 5 м. 29 р. 8 м. 1 ст. 



 

 

 

керівник 

гуртка 
9 

Крекотіна Тетяна Миколаївна 

методист 

32 р. 1 м. 35 р. 7 м. 

1 ст. 

керівник 

гуртка 
9 

Перепелиця Ніна Володимирівна методист 32 р. 4 м. 37 р. 6 м. 1 ст. 

Тернавська Людмила 
Володимирівна 

методист 

15 р. 4 м. 20 р. 3 м. 

0,75 ст. 

керівник 

гуртка 
12 

Лойко Олександра Михайлівна культорганізатор 1 м. 1 м. 0,5 ст. 

Щепотін Ярослав Євгенович культорганізатор 1 р. 2 м. 1 р. 2 м. 0,5 ст. 

Ісаєва Тетяна Олексіївна 

культорганізатор 

2 р. 3 м. 2 р. 3 м. 

0,75 ст. 

методист 0,25 ст.  

керівник 

гуртка 
4 

Купрієнко Ксенія Юріївна 

культорганізатор 

3 р.7м. 3 р.7м. 

1 ст. 

керівник 

гуртка 
6 

Комунальний заклад Сумської міської ради – 
Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Харламова Людмила Миколаївна директор 32 р. 8 м. 32 р. 8 м. 1 ст. 

керівник гуртка 9 

Прохненко Віра Григорівна заст. 
директора  

43 р.11 м. 43 р. 11 м. 1 ст. 

керівник гуртка 9 

Боровик Володимир Миколайович заст. 
директора  

24 р.10 м. 24 р. 10 м. 1 ст. 

керівник гуртка 9 

Акіменко Віта Миколаївна завідувач відділу 22 р. 7 м. 23 р. 6 м. 1 ст. 

керівник гуртка 12 

Кужель Григорій Іванович завідувач відділу 28 р.  28 р.  1 ст. 

керівник гуртка 12 

Бур’ян Олена Миколаївна завідувач відділу 29 р. 11 м. 29 р. 11 м. 1 ст. 

керівник гуртка 12 

Василець Раїса Василівна керівник гуртка 47 р.  47 р.  8 

Дубініна Світлана Борисівна завідувач відділу 27 р.  27 р.  1 ст. 

керівник гуртка 12 

Гончаренко Анастасія Володимирівна завідувач відділу 12 р.  12 р.  1 ст. 

керівник гуртка 12 

Фоменко Наталія Анатоліївна завідувач відділу 28 р.7 м. 43 р. 9 м. 1 ст. 

керівник гуртка 12 

Нікуліна Валентина Іванівна методист  36 р. 11 36 р. 11 м. 1ст. 

керівник гуртка 8 



 

 

 

Міготіна Людмила Григорівна методист  21 р.  21 р. 11 м. 1 ст. 

керівник гуртка 12 

Павлюченко Олег Борисович методист  34 р. 9 м. 34 р. 9 м. 1 ст. 

керівник гуртка 12 

Шарпило Оксана Михайлівна методист спец. 16 р.7 м. 16 р. 7 м. 0,5 

керівник гуртка 18 

Ніколенко Світлана Вікторівна завідувач відділу 30 р.  30 р.  1 ст. 

керівник гуртка 12 

Мельник Світлана Петрівна методист  32 р. 2 м. 32 р. 2 м. 1 ст. 

керівник гуртка 12 

Івашина Наталія Миколаївна методист 6 р. 11 м. 6 р. 11 м. 0.5 ст. 

керівник гуртка  20 

Люльченко Марина 
Володимирівна 

методист  33 р. 33 р.  1 ст. 

Бондар Олена Василівна керівник гуртка 29 р. 33 р. 10 м. 20 

Пимоненко Ніна Іванівна керівник гуртка 31 р.  32 р.  20 

Щербакова Зоя Геннадіївна керівник гуртка 22 р.9 м. 35 р. 9 м. 20 

Сидоренко Людмила Олексіївна керівник гуртка 16 р. 1 м. 35 р.  24 

Радченко Оксана Іванівна керівник гуртка 18 р. 29р. 8 м. 8 

Вертель Владислав Вікторович керівник гуртка 9 р. 5 м. 9 р. 5 м. 24 

Кушнірчук Ірина Вікторівна керівник гуртка 8 р. 5 м. 8 р. 5 м. 20 

Соловей Світлана Іванівна керівник гуртка 18 р. 10 м. 25 р. 6 м. 12 

Кущ  Юлія Олексіївна практичний 
психолог 

 
1 р. 8 м. 

 
3 р. 

1 ст. 

керівник гуртка 12 

Мартиненко Віталій Вікторович керівник гуртка 5 м. 5 м. 20 

Машкіна Світлана Станіславівна керівник гуртка 25 р.4 м. 25 р. 9 м. 14 

Шкарлупа Тетяна Євгеніївна керівник гуртка 7 р. 7 р. 16 

Гримайло Тетяна Сергіївна керівник гуртка 6 р.  6 р.  20 

Іванова Тетяна Олександрівна керівник гуртка 4 р.  4 р. 20 

Рачинська Наталія Іванівна керівник гуртка 18 р.  21 р. 6 м. 20 

Вакулик Ірина Анатоліївна керівник гуртка 3 р. 4 м. 17 р.5 м. 8 

Авраменко Лілія Сергіївна керівник гуртка 2 р. 2 р. 20 

Бабіна Світлана Петрівна керівник гуртка 2 р. 2 р. 20 

Токарєва Світлана Петрівна  керівник гуртка 14 р.11 м. 19 р.8 м. 20 

Жук Алла Володимирівна керівник гуртка 29 р.11 м. 29 р.11 м. 8 

Пойда Володимир Миколайович керівник гуртка 49 р. 49 р. 9 

Лаптєва Лариса Вікторівна керівник гуртка 7 р. 10 м. 8 р.7 м. 20 

Зимак Юрій Анатолійович керівник гуртка 24 р. 7 м. 24 р.7 м. 8 

Зимак Ольга Володимирівна керівник гуртка 22 р. 29 р. 20 

Омельченко Наталія Миколаївна керівник гуртка 23 р.7 м. 23 р.7 м. 4 



 

 

 

Проняєва Вікторія Едуардівна керівник гуртка 32 р.3 м. 43 р. 16 

Ткаченко Алла Андріївна  керівник гуртка 23 р.7 м. 23 р.7 м. 8 

Чабада Микола Петрович керівник гуртка 38 р. 38 р. 8 

Клименко Володимир Андрійович керівник гуртка 4 р. 4 р. 8 

Шосткинська міська станція юних натуралістів  

Корнієнко Сергій Володимирович директор 31 р. 8 м. 34 р. 8 м. 1 ст. 

Гутянко Оксана Олександрівна 
методист 

32 р. 3 м. 
 

34 р. 3 м. 
0,5 ст. 

керівник гуртка 12  

Остапенко Людмила Володимирівна керівник гуртка 27 р. 4 м. 27 р. 4 м. 18 

Ковалевська Альона Станіславівна 

культорганізатор 

3 м. 

 
 

3 м. 

0,5 ст. 

8 

керівник гуртка 

Бадрак Олександр Володимирович керівник гуртка 14 р. 3 м. 14 р. 3 м. 18  

Кохановська Оксана Василівна 
методист 

16 р. 4 м. 16 р. 4 м. 
0,5 ст. 

керівник гуртка 12 

Мужило Віктор Іванович керівник гуртка 31 р. 4 м. 32 р. 4 м. 18  

Несвітайло Тетяна Миколаївна керівник гуртка 35 р. 11 м. 35 р. 11 м. 18  

Дудченко Ірина Володимирівна керівник гуртка 26 р. 2 м. 26 р. 2 м. 18  

Прохоренко Ганна Олександрівна 
керівник гуртка 

24 р.2 м. 
24 р.2 м. 

6 

Ямпільська районна станція юних натуралістів 

Мерцалов Сергій Іванович директор  

27 р.  
 

30 р. 
1 ст. 

керівник гуртка 10 

Шпак Григорій Іванович заст. 
директора 

58 р. 58 р. 1 ст.  

керівник гуртка 6 

Мохненко Марія Вікторівна завідувач відділу 9 р. 7 м. 33 р. 1 ст. 

керівник гуртка 6 

Пурис Світлана Олексіївна завідувач відділу  27 р. 29 р. 1 ст. 

керівник гуртка 6 

Дворніченко Юлія Сергіївна завідувач відділу   1 р.3 м. 6 р.3 м. 1 ст. 

керівник гуртка 6 

Апенько Анна Володимирівна методист 47 р. 47 р. 1 ст. 

керівник гуртка 6 

Петруня Галина Миколаївна методист 33 р.3 м. 37 р. 3м. 1 ст. 

Шпак Варвара Олексіївна методист 49 р 58 р. 1 ст. 

керівник гуртка 4 

Високос Юрій Миколайович керівник гуртка 3 р. 34 р. 20 

Медянцева Оксана Валеріївна керівник гуртка 25 р. 4 м. 29 р. 4 м. 20 



 

 

 

Пушкар Світлана Миколаївна керівник гуртка 26 р. 6 м. 29 р. 20 

Недбай Олена Євгенівна керівник гуртка 24 р. 9м. 29 р. 20 

Клепач Людмила Володимирівна керівник гуртка 23 р.9 м. 23 р. 20 

Слєсар Ніна Аркадіївна  керівник гуртка 4 р. 6 р. 20 

Заярна Інна Віталіївна керівник гуртка 24р. 8 м. 29 р. 20 

Лисенко Наталія Анатоліївна керівник гуртка 17 р. 6 м. 24 р. 20 

Черторижський Олександр Віталійович керівник гуртка 27 р. 27 р. 20 

Майструк Олена Сергіївна керівник гуртка 2 р. 3 м. 6 р. 3 м. 20 

Пархоменко Олександр Миколайович керівник гуртка 6 р. 2 м. 23 р. 20 

Адаменко Катерина Юріївна керівник гуртка 8 р. 6 м. 14 р. 20 

Крещик Олена Олександрівна керівник гуртка 19 р.. 19 р. 20 

Коковенко Олена Вікторівна керівник гуртка 4 р. 4 р. 20 

Конотопська міська станція юних натуралістів 

Отченашенко Вікторія Миколаївна директор 30 р. 3 м. 30 р. 3 м. 1 ст. 

керівник гуртка 6  

Гончаренко Любов Миколаївна  керівник гуртка 14 р. 3 м. 19 р. 20 

Слишик Людмила Іванівна  керівник гуртка 15 р. 5 м. 15 р. 5 м. 20 

Логвинова Олена Миколаївна керівник гуртка 29 р. 3 м. 29 р. 20 

Гайдук Лариса Миколаївна культорганізатор 26 р. 11 м. 27 р. 11 м. 1 ст. 

керівник гуртка 6  

Шостак Любов Дмитрівна керівник гуртка 24 р. 5 м. 38 р. 18 

Мороз Ірина Вікторівна керівник гуртка 5 р. 2 м. 5 р. 2 м. 18  

Катрошенко Інна Володимирівна керівник гуртка 16 р. 3 м. 18 р. 3 м. 20  

Сувид Людмила Петрівна методист 24 р. 4 м. 24 р.4 м. 1 ст. 

керівник гуртка 6  

Коженко Людмила Василівна керівник гуртка 14 р. 3 м. 14 р. 3 м. 20  

Жадько Юлія Василівна керівник гуртка 3 р. 2 м. 3 р. 2 м. 18  

Станція юних натуралістів Кролевецької міської ради 

Карбан Юрій Вікторович директор 35 р. 35 р. 1 ст. 

Рухленко Ольга Григорівна заст. директора 25 р. 27 р. 1 ст. 

Коноваленко Інна Олександрівна 
практ. 

психолог 
5 р. 5 р. 0,75 ст. 

Біляченко Ірина Вікторівна керівник гуртка 23 р. 23 р. 20 

Булах Тетяна Василівна керівник гуртка 22 р. 22 р. 20 

Пирлик Злата Ігорівна керівник гуртка 25 р. 25 р. 20 

Буцан Галина Вікторівна керівник гуртка 30 р. 30 р. 18 

Бондарець Оксана Олександрівна керівник гуртка 21 р. 21 р. 18 

Овчаренко Тетяна Андріївна керівник гуртка 25 р. 30 р. 18 

Скрипняк Ніна Іванівна керівник гуртка 18 р. 18 р. 16 

Семка Людмила Миколаївна керівник гуртка 20 р. 20 р. 20 



 

 

 

Сахнюк Людмила Іванівна керівник гуртка 23 р. 23 р. 6 

Комунальний позашкільний навчальний заклад Білопільської районної ради  
«Центр дитячої та юнацької творчості» 

Ручкіна Ірина Вікторівна директор 30 р. 38 р. 1 ст. 

Глущенко Оксана Іванівна завідувач відділу 8 р. 12 р. 1 ст. 

керівник гуртка 9 

Пінчук Лариса Петрівна методист 30 р. 38 р. 1ст. 

керівник гуртка 8 

Ралка Валентина Йосипівна керівник гуртка 21 р. 31 р. 24 

Грошовик Тетяна Василівна керівник гуртка 26 р. 27 р. 6 

Кіктенко Валентина Іванівна керівник гуртка 24 р. 29 р. 8 

Ключник Юлія Іванівна керівник гуртка 8 р. 10 м. 8 р. 10 м. 18 

Холод Світлана Леонідівна керівник гуртка 1 р. 10 р. 18 

Горлач Вікторія Сергіївна керівник гуртка 3 р. 14 р. 18 

Білоцерковець Алла Іванівна керівник гуртка 6 р. 4 м. 11 р 22 

Муха Марина Олександрівна керівник гуртка 1 р. 1 р. 20 

Остапенко Світлана Володимирівна керівник гуртка 1 р. 4 р. 6 м. 18 

Великописарівська районна станція юних натуралістів 

Драгун Зоя Петрівна 
директор 

23 р. 27 р. 
1 ст. 

керівник гуртка 4 

Мовчан Ольга Миколаївна 
методист 

24 р. 30 р. 
1 ст. 

керівник гуртка 6 

Коноз Валентина Станіславівна керівник гуртка 22 р. 32 р. 12 

Ващенко Віра Павлівна керівник гуртка 45 р. 45 р. 10 

Лещенко Вікторія Олександрівна керівник гуртка 4 р. 4 р. 18 

Бриль Вікторія Сергіївна керівник гуртка 3 р. 3 р. 18 

Бердіна Інна Олексіївна керівник гуртка 16 р. 17 р. 4 

Фролова Тетяна Валентинівна керівник гуртка 16 р. 28 р. 4 

Кузьменко Тетяна Олексіївна керівник гуртка 19 р. 19 р. 4 

Миронова Тамара Іванівна керівник гуртка 40 р. 40 р. 4 

Обідець Катерина Олександрівна керівник гуртка 15 р. 24 р. 4 

Кривонос Сергій Степанович керівник гуртка 14 р.  28 р. 4 

Мовчан Антоніна Василівна керівник гуртка 41 р. 41 р. 4 

Глухівський міський центр позашкільної освіти Глухівської міської ради 

Панченко Алла Олександрівна методист 16 р.8 м.  16 р.8 м. 1 ст. 

Іллюченко Тетяна Вікторівна керівник гуртка 26 р. 1 м. 26 р 1 м. 4 

Щепетова Віталіна Юріївна керівник гуртка 17 р. 17 р. 12  

Далудіна Марина Володимирівна керівник гуртка 7 р. 7 р. 18  

Кирпичко Лідія Віталіївна керівник гуртка 17 р 11 м. 17 р 11 м. 12  

Решетнікова Світлана Володимирівна керівник гуртка 9 р 8м. 9 р 8 м. 10  



 

 

 

Вовк ЛюдмилаАнатолієвна керівник гуртка 8 р 4 м. 7 р 4 м. 18  

Рекун Ірина Миколаївна керівник гуртка 3 р. 3 р. 16  

Чала Ірина Віталіївна  керівник гуртка 8 р. 8 р. 10 

Комунальний заклад «Роменський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 
імені Івана Кавалерідзе» Роменської міської ради   

Страшинська Тетяна Миколаївна 
завідувач відділу 

24 р. 25 р. 
1 ст. 

керівник гуртка 9 

Гайдук Лариса Миколаївна методист 38 р. 38 р. 1 ст. 

Бардак Антоніна Петрівна керівник гуртка 29 р. 29 р. 18 

Толок Тетяна Іванівна керівник гуртка 16 р. 26 р. 18 

Кравченко Наталія Василівна керівник гуртка 38 р. 42 р. 12 

Кравченко Алла Сергіївна керівник гуртка 10 р. 15 р. 18 

Привідіон Світлана Володимирівна керівник гуртка 29 р. 32 р. 18 

Хоменко Олена Петрівна керівник гуртка 3 р. 7 р. 18 

Кубатко Людмила Костянтинівна керівник гуртка 37 р. 37 р. 18 

Комунальний заклад Путивльської районної ради Сумської області – районний центр 
позашкільної роботи 

Полятикіна Тетяна Петрівна керівник гуртка 13 р. 13 р. 18 

Есманова Наталія Миколаївна керівник гуртка 29 р. 29 р. 27 

Іноземцев Сергій Анатолійович керівник гуртка 25 р. 25 р. 20 

Шахова Дар’я Валеріївна керівник гуртка 5 р. 7 р. 6 

Комунальний заклад позашкільної освіти Тростянецької міської ради  
«Палац дітей та юнацтва» 

Мовенко Ольга Василівна керівник гуртка 8 р. 14 р. 18 

Лантух Ольга Віталіївна керівник гуртка 12 р. 12 р. 6 

Районний будинок дитячої та юнацької творчості Лебединської районної ради 

Гончар Світлана Олексіївна завідувач відділу 13 р. 13 р. 1 ст. 

керівник гуртка 8 

Гуща Валентина Михайлівна керівник гуртка 27 р. 27 р. 22 

Карпенко Галина Олександрівна керівник гуртка 15 р. 15 р. 20 

Журавель Ірина Іванівна керівник гуртка 20 р. 20 р. 10 

Холоденко Ольга Юріївна керівник гуртка 16 р. 16 р. 8 

Бабич Людмила Костянтинівна керівник гуртка 34 р. 34 р. 24 

Балаба Людмила Михайлівна керівник гуртка 27 р. 27 р. 22 

Дудченко Людмила Петрівна керівник гуртка 36 р. 36 р. 6 

Крамаренко Олександр 
Миколайович 

керівник гуртка 5 р. 5 р. 6 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тернопільська область  
Аналіз кадрового складу Тернопільського центру еколого-натуралістичної творчості  

учнівської молоді 

№з/п ПІБ Посада Освіта 
Педагогічний 

стаж на 31.12.18 

Стаж 
робо

ти в 

дано
му 

закла

ді 

Дата 

народ
ження 

Педагогічне 

навантаженн

я 

1. 
Герц Іван 

Іванович 

Директор Вища 47 38 01.0

1.47 

- 

2. 

Кухарська 

Тетяна 

Анатоліївна 

Заступник 

директора з 

навч. роботи 

Вища 20 19 17.0

2.75 

8 

3 

Сворінь Надія 

Володимирівна 

Заступник 

директора з 

вих. роботи 

Вища 31 31 22.0

8.66 

8 

4 

Михайлиця 

Ірина Павлівна 

Завідувач 

відділу орг.-

масової 

роботи 

Вища 28 28 18.0

4.66 

8 

5 

Каменярська 

Лілія 

Ростиславівна  

Завідувач 

методичного 

відділу 

Вища 21 9 12.0

3.74 

8 

6 

Березіцька 

Мирослава 

Мирославівна 

Методист Вища 21 21 08.0

2.75 

4 

7 
Дулеба Уляна 

Василівна 

Методист Вища 30 25 12.1

1.65. 

8 

8 
Федун Галина 

Романівна 

Методист Вища 36 26 27.0

3.55. 

8 

 
Батюх Наталія 

Григорівна 

Керівник 

гуртків 

Вища 7 7 31.0

8.88 

12 

9 

Божко Ольга 

Ярославівна 

Керівник 

гуртків 

Вища 12 8 13.0

9.84 

Відпустка 

по 

догляду за 

дитиною 

10 
Гевко Галина 

Ярославівна 

Керівник 

гуртків 

Вища 7 6 06.0

8.88 

20 

11 

Головацька 

Надія 

Теодозіївна 

Керівник 

гуртків 

Вища 33 30 01.1

0.55. 

12 

12 
СидійУляна 

Ярославівна 

Керівник 

гуртків 

Вища 3 3 21.1

0.92 

20 

13 

Єднорович 

Оксана 

Ярославівна 

Керівник 

гуртків 

Вища 18 17 11.1

0.75. 

24 

14 
Іващук Софія 

Степанівна 

Керівник 

гуртків 

Вища 46 36 25.1

0.49 

12 



 

 

 

15 
Мисак Галина 

Ярославівна 

Керівник 

гуртків 

Вища 28 28 23.0

1.73. 

24 

16 
Нетрибяк Ірина 

Тадеївна 

Керівник 

гуртків 

Вища 40 34 09.0

3.53. 

8 

17 
Осадца Ярослав 

Володимирович 

Керівник 

гуртків 

Сер.спе

ц 

28 28 06.0

3.62 

8 

18 
Павлусик Ольга 

Леонідівна 

Керівник 

гуртків 

Вища 4 2  16 

19 

Покляцька 

Павліна 

Василівна 

Керівник 

гуртків 

Вища 5 5 12.0

7.97 

Відпустка 

по 

догляду за 

дитиною 

20 

Станіславчук 

Андрій 

Леонідович 

Керівник 

гуртків 

Вища 21 11 22.0

3.73 

16 

21 
Шум’як Наталія 

Романівна 

Керівник 

гуртків 

Вища 6 6 12.0

3.90 

16 

22 

Друзюк Тетяна 

Іванівна  

Керівник 

гуртків 

(сумісник) 

Вища 5 4 

міс

яці 

 12 

23 

Процак Галина 

Василівна 

Керівник 

гуртків 

(сумісник) 

Вища 29 3 

міс

яці 

 4 

24 

Намака Тетяна 

Леонідівна 

Керівник 

гуртків 

(сумісник) 

Вища 11 3 

міс

яці 

 4 

25 

Солонинка 

Галина 

Зіновіївна 

Керівник 

гуртків 

(сумісник) 

Вища 16 3 

міс

яці 

 4 

 

 

Зборівський районний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові Посада Педагогічни

й стаж 

Загальний трудовий 

стаж 

Педнавантаже

ння 

1 Семенович 

Наталія Василівна 

директор 27 27  

2 Мусяло 

Марія Ярославівна 

методист 12 12 0,5 
керівник гуртків 8 

3 Крохмалюк Надія 

Леонідівна 

керівник гуртків 19 19 18 

4 Федчина Галина 

Мирославівна 

керівник гуртків 21 21 18 

5 Гриб Оксана Іванівна керівник гуртків 18,9 18,9 8 
6 Грицик Оксана 

Ярославівна 

керівник гуртків 36 36 18 

7 Дуда Марія  Романівна керівник гуртків 24 24 18 
8 Макар Ольга Євгенівна керівник гуртків 41 41 18 
9 Стадник  Надія 

Ярославівна 

керівник гуртків 16,9 16,9 Декретн

а 

відпустк



 

 

 

а 
 

 

 

Скала-Подільський дитячий парк 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Рік 

народже-
ння 

Посада Назва 

навчального 
закладу,який 

закінчив  

Основ

ний 
праців

ник чи 

сумісн
ик 

Загаль-ний 

стаж педаго 
гічної роботи 

З якого часу 

працює в 
закладі 

Навантаженн

я в годинах  

 

1. Стефина 

Валентина 

Григорівна 

1953 

17.02 

В.о 

.директора 

Керівник 

гуртка 

Криворізький  

Державний 

Педагогічний 

університет 

осно

вни

й 

48 р. 1991 4 

2. Желяско 

Олена 

Володимирівна 

1975 

03.12 

Керівник 

 гуртка 

Теребовлянськ

е вище 

училище 

культури 

осно

вни

й 

13 р.9 м. 2016 19 

3. Червоноока 

Аліна 

Василівна 

1989 

12.06 

Керівник 

гуртків 

Тернопільськи

й національний 

педагогічний 

університет 

осно

вни

й 

4 р. 8 м. 2013 10 

4. Харатін 

Ірина 

Олексіївна 

1973 

23.09 

Керівник 

гуртків 

ВБФ «Фобос – 

с» 

Київські заочні 

курси «Оберіг» 

осно

вни

й 

19 1999 14 

5. 

 

Недокіс 

 Леся 

Володимирівна 

1984 

20.04 

 

Керівник 

гуртка 

 

Чернівецький  

Національний  

Університет 

 

Осн

овни

й 

11 р. 19 

днів 

 

2017 

 

 

6 

6. 

 

Германюк 

Марія 

Григорівна 

1986 

29.05 

Керівник 

гуртка 

Тернопілький 

національний 

педагогічний 

університет 

осно

вни

й 

4 2012  

4 

 

7. Стецько 

Наталія 

Михайлівна 

1990 

22.04 

Керівник 

гуртка 

Тернопільськи

й національний 

педагогічний 

університет 

осно

вни

й 

5  2012 - 

 

 

Козівський дитячий парк «Лісова пісня» 

 
№ 

пп 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дата 

народж
ення 

Посада Назва 

навчального 
закладу, 

який 

закінчив 
(коли не 

закінчив, то 

зазначити з 
якого курсу 

вибув) 

Основний 

працівник 
чи 

сумісник 

Загальни

й стаж 
педагогі

чної 

роботи 

З 

якого 
часу 

працю

є в 
даній 

школі 

Який предмет 

викладає 
(напрямок 

гурткової 

роботи) 

Навантаженн

я в годинах 
на  

 

1 2 3 5 6 8 9 10 11  

1.  Нечипорук 

Григорій 

Леонідович 

1968 

директор 

Тернопі

льський 

педінсти

тут 

основн

ий 

26р. 1992 Художньо-

естетичний  

6 

2.  Мойсей Ігор 1961 керівник Тернопі основн 28р. 1990 Туристсько 14 



 

 

 

Богданович гуртків льський 

педінсти

тут 

ий 8м. -

краєзнавчи

й 

3.  Івашків 

Галина 

Ігорівна 

1976 

керівник 

гуртків 

Тернопі

льський 

педуніве

рситет 

основн

ий 

16р. 2002 Еколого-

натураліст

ичний 

18 

4.  Лозінська 

Леся 

Євстафіївна 

1966 

керівник 

гуртків 

Тернопі

льський 

педінсти

тут 

основн

ий 

30р. 1994 Художньо-

естетичний  

18 

5.  Олійник 

Марія 

Михайлівна 

1970 

керівник 

гуртків 

Тернопі

льський 

педінсти

тут 

основн

ий 

26р. 2002 Еколого-

натураліст

ичний 

18 

6.  Гурська 

Олександра 

Іванівна 

1981 

керівник 

гуртків 

Тернопі

льський 

педуніве

рситет 

основн

ий 

13р. 2005 Художньо-

естетичний  

14 

7.  Сінгалевич 

Галина 

Несторівна 

1976 

керівник 

гуртків 

Харківсь

кий 

інститут 

культур

и 

основн

ий 

23р. 2001 Еколого-

натураліст

ичний 

18 

8.  Боянівська 

Марія 

Іванівна 

1984 

керівник 

гуртків 

Тернопі

льський 

педуніве

рситет 

основн

ий 

7р. 

6м. 

2011 Художньо-

естетичний  

12 

9.  Павлюк Ірина 

Дмитрівна 

1986 

керівник 

гуртків 

Тернопі

льський 

педуніве

рситет 

основн

ий 

8р. 2011 Відпустка 

по догляду 

за дитиною  

12 

10.  Кусень 

Наталія 

Михайлівна 

1983 

керівник 

гуртків 

Тернопі

льський 

педуніве

рситет 

основн

ий 

10р. 2008 Відпустка 

по догляду 

за дитиною  

14 

11.  Нечипорук 

Алла 

Володимирівн

а 

1969 

керівник 

гуртків 

Тернопі

льський 

педінсти

тут 

основн

ий 

26р. 

9м. 

1992 Художньо-

естетичний  

20 

12.  Стасюк Ірина 

Зеновіївна 

1989 

керівник 

гуртків 

Тернопі

льський 

педуніве

рситет 

сумісн

ик 

7р. 

9м. 

2011 Відпустка 

по догляду 

за дитиною  

2 

13.  Банадига 

Ольга 

Омелянівна 

1968 

керівник 

гуртків 

Тернопі

льський 

педуніве

рситет 

основн

ий 

22р. 

8м. 

2015 Еколого-

натураліст

ичний 

4 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Харківська область  
 

 Сахновщинська станція юних натуралістів Сахновщинської районної ради  
Харківської області 

 

Балаклійська станція юних натуралістів Балаклійської районної ради  

Харківської області 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

№ П. І. Б. Посада Число, 

рік  

народ-

ження 

Освіта Стаж 

педаго

гічної 

роботи 

 

Стаж 

роботи 

на 

даній 

посаді 

Курсова 

перепідготовка 

(вказати рік 

проходження, 

назву установи) 

1 Щербина 

Лариса 

Петрівна 

Директор 17.05. 

1970 

Повна 

вища 

29 р. 13 р. 2018 рік КВНЗ 

„ХАНО” 

2 Приступа 

Вікторія 

Вікторівна 

Методист 15.03. 

1981 

Повна 

вища 

18 р. 8 р. 2017 рік КВНЗ 

„ХАНО” 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада  Педагогічно 

Стаж 

педагогічної 

роботи 

Загальний 

стаж 

педагогічної 

роботи 

Тижневе наванта-

ження 

1.  Пурдя Людмила 

Андріївна 

Директор 36 36 6 

2.  Пурдя Ігор 

Миколайович 

Культорганізат

ор 

36 36 - 

3.  Михайлова 

Марина 

Володимирівна 

Зав. відділу 

методичний 

26 26 12 

 

4.  Волкодав Олена 

Олександрівна 

Зав. ОМ 

відділу 

14 14 18 

5.  Федосова Ганна 

Петрівна 

Зав. відділу 

ЕНН 

10 10 12 

6.  Жукова Алла 

Альбертівна 

Зав.відділом 24 24 - 

7.  Паненко 

Вячеслав 

Олексійович 

Керівник 

гуртків 

6 6 24 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

Покотилівської станції юних натуралістів 

Харківської районної ради Харківської області 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище , ім'я та 

по-батькові 
Посада 

З
аг

ал
ь
н

. 
ст

аж
 

П
ед

ст
аж

 

Кількість годин 

на тиждень 

 

  
1
-4

 

 1
 

  
 5

-9
 

1
0
-1

1
 

Г
П

Д
 

1 Влащенко Катерина Леонідівна Директор 
10р.3м. 

16д. 

10р.3м. 

16д. 

    

 8   

2 Шевченко Валерія Андріївна Заступник директора з нав.-вих роботи 
7р.1м. 

0д. 

7р.1м. 

0д. 

    

 8   

3 

Глуховецька 

Вікторія 

Вікторівна 

Методист 16р.11м. 22д 
15р.3м 

22д 

    

4 4   

4 Зоря Ганна Сергіївна Культорганізатор 
6р.4м. 

0д. 

6р.4м. 

0д. 

    

8 8   

5 Боса Юлія Валеріївна Культорганізатор 
21р.7м 

16 дн 

3р.3м. 

16 дн 
 4   

6 Візерська Олена Сергіївна Керівник гуртків (суміник) 
21р.5м. 

15дн 
21р.5м.15дн  4   

7 Левацька Людмила Сергіївна Керівник гуртків (суміник) 
17р.10м 

0дн 

2р.6м. 

24 дн 
 4   

8 

Веріженко 

Наталя 

Олександрівна 

Керівник гуртків (суміник) 

30р.4м. 

15д 

 

30р.4м.15д 

 
4    

9 Лідо Світлана Федорівна 
Керівник гуртків (суміник) 

33р.0м. 0 дн. 33р. 0м. 0 дн.  8   

10 Олійник Тетяна Анатоліївна Керівник гуртків (суміник) 
32р.4м 

2дн 

32р.4м 

2дн 

 

 4   

11 Шульга Людмила Євгенівна Керівник гуртків (суміник) 34р. 4м.15дн 34р. 4м.15дн  4   

12 Осокіна Валентина Андріївна Керівник гуртків (суміник) 36р. 11 м.16дн 
36р. 11 м. 

16дн 
 4   

13 Сайко Людмила Анатоліївна Керівник гуртків (суміник) 22р 2м 11дн 13р 2 м 11дн  4   

14 Кравченко Катерина Костянтинівна Керівник гуртків (суміник) 35р.4м.9д 35р.4м.9д. 4    

15 Макорта Людмила Олексіїівна Керівник гуртків (суміник) 
17р.1м. 

16 дн. 
17 р.1м.16 дн. 4    

16 Прокопенко Наталія Іванівна Керівник гуртків (суміник) 33 р. 3 м. 24 дн. 
33 р.  

3 м. 24 дн. 
4    

 

 

 



 

 

 

 

Херсонська область 
Педагогічний склад працівників комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради  

у 2018-2019 навчальному році 

 

№з/п П.ІБ. Посада педагогічний 

стаж 

педагогічне 

навантаження. 

1. Вітренко Ельвіра 

Валентинівна 

директор 9 р. 6 м. 4 год. гуртка 

«Основи 

екологічних знань» 

2. Коротка Тетяна 

Олександрівна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

27 р. 10 м. 8 год. 2-х гуртків 

«Природа і 

фантазія» 

  Посада 

3. Мудрак Тетяна 

Олександрівна 

завідувач відділом 18 р. 6 год. гуртка 

«Загальна біологія» 

 

4. Лукіна Світлана 

Валеріївна 

завідувач відділом 17 р. 1 м. 4 год. гуртка 

«Основи 

екологічних знань» 

 

5. Коваленко Інна 

Володимирівна 

методист 27 р. 8 м. 4 год. гуртка 

«Природа рідного 

краю» 

 

6. Альонова Ірина 

Михайлівна 

культорганізатор 23 р. 3 м. 12 год. 2-х гуртків 

«Мистецтво нашого 

народу» та 1 гуртка 

«Писанкарство» 

 

7. Пирожок Тетяна 

Анатоліївна 

керівник гуртків 20 р. 9 м. 22 год. гуртків 

«Дослідники 

заповідних стежок 

Херсонщини», 

«Лікарські 

рослини», 

«Фітотерапія»  

 

8. Зуєва Г.А. керівник гуртків 4 р.8 міс. 18 год. гуртків 

«Флористика і 

фітодизайн 

інтер’єру» 

 

9. Хандусь Анна 

Володимирівна 

керівник гуртків 6 р.2 м. 22 год. гуртків 

«Дослідники 

заповідних стежок 

Херсонщини», 

«Природа рідного 

краю», «Юні друзі 

природи», «Основи 

екологічних знань» 

 

10. Братан Віктор 

Миколайович 

керівник гуртків 1 р.9 міс. 12 год. 3-х гуртків 

«Фотонатуралісти» 

 

11. Гавриленко Тетяна 

Павлівна  

керівник гуртків 

(сумісник) 

23 р. 4 год. гуртка «Юні 

рослинники» 

 

12. Глущенко Олексій 

Петрович 

керівник гуртків 

(сумісник)  

18 р. 6 год. гуртка «Юні 

бджолярі» 

 

13. Жакоміна Олена 

Василівна 

керівник гуртків 

(сумісник)  

31 р.10 м. 6 год. гуртка «Юні 

орнітологи» 

 

14. Константинова Олена 

Василівна 

керівник гуртків 

(сумісник)  

- 4 год. гуртка «Юні 

валеологи» 

 



 

 

 

15. Маілян Карен 

Володимирович 

керівник гуртків 

(сумісник) 

6 р. 4 год. гуртка 

«Екологічний театр 

«Маків цвіт» 

 

16. Бондарчук Світлана 

Юріївна 

керівник гуртків 

(сумісник) 

17 р. 11 міс 4 год. гуртка «Юні 

ботаніки» 

 

17. Хабловська Вікторія 

Вікторівна 

керівник гуртків 

(сумісник) 

32 р. 11 м. 6 год. гуртка «Юні 

квітникарі» 

 

18. Трюхан Лариса Іванівна керівник гуртків 

(сумісник)  

7 р. 8 м. 6 год. гуртка 

«Дослідники 

заповідних стежок 

Херсонщини», 

 

 

Педагогічний склад працівників 

Новокаховської міської станції юних натуралістів  

 

ПІБ Посада Освіта Стаж роботи Вік 

Голованова Римма 

Якупівна 

 Директор Вища 5  31 

Скрабунова Інна 

Олександрівна 

Методист Вища 7 31 

Свєтоградова-

Беленко Ксенія 

Валеріївна 

Керівник гуртка Вища 4,10 31 

Краснобородько 

Сергій Єгорович 

Керівник гуртків Вища 27,10 61 

Семанішина 

Вікторія 

Леонідівна 

Керівник гуртків Вища 17 43 

Неділько Ольга 

Миколаївна 

Керівник гуртків Вища 30,6 66 

Слєпініна Ганна 

Юріївна 

Керівник гуртків Професійно-

технічна 

24,3 55 

 

Педагогічний склад працівників Новотроїцької районної станції юних натуралістів.  
1. Роль Тетяна Вікторівна, директор, 1957 року народження, вища 

педагогічна освіта, педстаж – 37 років. 

2. Пліхта Олена Миколаївна, керівник гуртків, 1963 року народження 

педстаж - 30 років. 

3. Адаменко Лідія Євгенівна, керівник гуртків, 1990 року народження, 

повна вища освіта, педстаж – 5 років. 

 

Педагогічний склад працівників Каховської міської станції юних натуралістів 

 

ПІП Посада Педагогічний 

стаж 

Загальний 

трудовий стаж 

Педнавантаження 

Андрєєва Н.В. Керівник гуртків 15 15 Декретна відпустка 

Карпенко Ю.П. Керівник гуртків - - 20 

Радіонова О.С. Директор, 

керівник гуртків 

8 8 9 

Ржанова Г.С. Керівник гуртків 18 18 18 

Сунагатулін О.А. Керівник гуртків - - 12 

Філоненко І.П. Методист, 

керівник гуртків 

24 28 4 

Пуляєва С.Ю. Керівник гуртків - - 17 

 



 

 

 

 

 

 

Педагогічний склад працівників Генічеської районної станції юних натуралістів 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницька область 

Хмельницький ОЕНЦУМ 
 
№ 

п/п 

Прізвище педагога посада Рік 

народження 

Освіта Стаж 

(років) 

Рік проходження 

курсової 

перепідготовки 

1 Климчук Василь Васильович директор 1957 вища 37 2015 

2 Демчук Леся Олександрівна заст. з навч.-вих.  роботи 1975 вища 20  2018 

3 Зотова Олена Василівна методист 1970 вища 24 2018 

№ ПІБ Посада Пед 

стаж 

Зага

л. 

труд. 

стаж 

Педагог. 

навантаження 

(год.) 

1 Скрипка Світлана 

Василівна 

Директор, 

Керівник гуртка вищого рівня 

«Дослідники заповідних 

стежок» 

 

33  

 

26 

 

6 

2 Остаповець Вікторія 

Вікторівна 

Кер.гуртків 

«Зелена майстерня» 

(платні послуги) 

2,5 2,5 

р. 

Відпустка по 

догляду за 

литиною 

3 Пахоменкова Вікторія 

Володимирівна 

Кер.гуртків 11 8 18 

4 Фоміна Марія Миколаївна Кер.гуртків 6 6 18 

5 Герасименко Лідія 

Володимирівна 

Кер.гуртків 9 9 18 

6 Лисенко Марина 

Олександрівна 

Кер.гуртків 6 6 18 

 Тарасюк Катерина 

Олегівна (сумісник) 

Керівник гуртка 

«Природа рідного краю» 

Стокопанівської ЗОШ 

 

4,5 

 

6 

 

4 

 Сажнева Ольга 

Володимирівна (сумісник) 

Кер.гуртка 

«Флористика та фітодизайн» 

Стрілківської ЗОШ 

26 8 4 

 Полулях Наталя 

Анатоліївна (сумісник) 

 

«Крапелька» 35 8 4 

 Соловянчик Наталя 

Юріївна (сумісник) 

Кер.гуртка 

«Природа рідного краю» 

Щасливцівської ЗОШ 

20 6 4 

 Пирогов Ігор 

Анатолійович (сумісник) 

Кер.гуртка 

«Дослідники заповідних 

стежок» 

27 0,5 4 



 

 

 

4 Демчишина Зоя Іванівна методист 1961 вища 34  2018 

5 Важельська Катерина Олександрівна зав. орг.-метод. відділом 1981 вища 15  2019 

6 Бацура Руслана Григорівна кер. гуртків 1970 вища 27 2017 

7 Петраш Юлія Володимирівна кер. гуртків 1986 вища 06 2018 

8 Дмитренко Леся Анатоліївна кер. гуртків 1992 вища 0 2019 

9 Кліщар Лариса Миколаївна кер. гуртків 1963 вища 17 2016 

10 Тонкоглаз Іванна Миколаївна кер. гуртків 1984 вища 10 2019 

 

Славутський дитячо-юнацький центр туризму та екологічної роботи 
 

№ 

з/п 

П.І.Б Рік  народження Посада Стаж Курсова підготовка 

1 Лук’янчук Олександр Вікторович 1985 директор, керівник гуртка 12р. 2018 

2 Ткачук Ірина Леонідівна 1974 заступник директора з НВР 22р. 2016 

3 Слівіна Алла Олександрівна 1972 інструктор по туризму, 

керівник гуртка 

24р. 2017 

4 Кмитюк Світлана Леонідівна 1985 керівник гуртка 12р. 2015 

5 Петрук Світлана Миколаївна 1975 керівник гуртка 23р. 2014 

6 Захарчук Володимир Віталійович 1980 керівник гуртка 18р. 2016 

7 Нікітчук Тетяна Олександрівна 1985 керівник гуртка 11р. 2010 

8 Гайдук Богдан Вікторович 1995 керівник гуртка 1р.8м.  

 
 
Дунаєвецька СЮН  
 

№  

п/п 

ПІБ Посада Стаж  

1 Чекман Марта Василівна Директор, керівник гуртків 15 р. 

2. Завальська  Оксана Дмитрівна Методист, керівник гуртків 19  р. 

3. Побережна Віта Костянтинівна Методист 0,5 ст., культорганізатор 0,5 ст.,  

керівник гуртків 

1 р.7 міс 

4. Байталюк Зоряна Василівна Заступник директора,керівник гуртків 10 р.7 міс. 

5. Гергелаба Світлана Володимирівна Керівник гуртків 14  р. 

6. Боднар Ніна Анатоліївна Керівник гуртків 9  р. 

7. Притуляк Наталія Дмитрівна Керівник гуртків 4 р.10 міс. 

8. Паламарчук Ігор Ігорович Керівник гуртка 4  р. 

9. Ярушинська Світлана Вікторівна Керівник гуртків 24  р. 

10. Буняк Діна Віталівна Керівник гуртка 12 р. 

11. Бурляк Валентина Василівна Керівник гуртка 38 

12. Іванов Андрій Васильович Керівник гуртка 4 р. 

13. Калянова Людмила Петрівна Керівник гуртка 27 р. 

14. Чумак Володимир Петрович Керівник гуртка 14 р. 

15. Корабльова Ірина Вікторівна Керівник гуртка 2 р. 



 

 

 

16. Булима Тетяна Антонівна Керівник гуртка 9 р. 

17. Романюк Сергій Миколайович Керівник гуртка 17 р. 

 

Шепетівський МЦЕНТУМ 
 

№ 

з/п 

ПІБ педагога Посада  Педагогічний 

стаж 

Загальний 

трудовий 

стаж 

1. Манійчук Тетяна Леонідівна директор 38,3 38,3 

2. Філюк Олена Володимирівна заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

15 15 

3. Антонюк Наталія Олександрівна практичний психолог 4 7,5 

4. Беляєва Ольга Михайлівна керівник гуртка 22 27 

5. Волошина Олена В’ячеславівна керівник гуртка 6,11 18,10 

6. Ковальчук Альона Олександрівна керівник гуртка 5 5 

7. Коленчук Олена Іванівна керівник гуртка 22,9 31,2 

8. Семенишина Ганна Валентинівна керівник гуртка 8 8,3 

9. Чумак Ірина Миколаївна керівник гуртка 10,3 10,3 

 

 

Кам’янець-Подільське ПНВО  
 
№ 

п/п 

Прізвище педагога посада Рік 

народження 

Освіта Стаж 

(років) 

Рік проходження 

курсової 

перепідготовки 

1. Ілаш Наталія Миколаївна директор 1973 вища 16 2015 

2. Подшивалова Людмила Сергіївна заст. директора з НВР 1980 вища 14 2017 

3. Рулик Людмила Володимирівна зав. метод. відділом, керівник 

гуртка 

1980 вища 18 2017 

4. Гламозда Наталія Володимирівна в.о. завідувача орг.-мас. 

відділом, керівник гуртка 

1966 с/спец. 15 2013 

5. Гоцуляк Інна  Василівна керівник гуртка 1983 вища 13 2017 

6. Миколюк Наталія Григорівна керівник гуртка 1992 вища 4 2017 

7. Васьків Таїсія Робертівна керівник гуртка 1952 с/спец. 18 2015 

8. Журавель Наталія Іванівна керівник гуртка 1967 вища 28 2017 

9. Березовська Вікторія Вікторівна керівник гуртка 1985 вища 9 2018 

10. Богомолова Оксана Антонівна методист, керівник гуртка, 

вчитель 
1979 

вища 17 2013 

11. Бурлуцька Олена Іванівна керівник гуртка 1972 вища 12 2017 

12. Веренчук Наталія Іванівна заст.дир. з НВР, кер.гуртка 1957 вища 28 2017 

13 Дульська Анжела Анатоліївна керівник гуртка 1966 вища 28 2017 

14 Данчук  Наталія Ярославівна завідувач еколого-

натуралістичним відділом  
1979 

вища 22 2016 

15 Кримський Володимир Станіславович керівник гуртка 1954 вища 14 2018 

16 Кушнірук Тібор Іванович керівник гуртка 1958 вища 16 2018 

17 Лазаркевич Лариса Георгіївна Методист, керівник гуртка 1962 вища 30 2014 

18 
Литвиненко Яна Павлівна 

Практичний психолог, 

керівник гуртка 
1995 

вища 1  

19 Серветник Микола Миколайович керівник гуртка 1989 вища 6  

20 Слободян Марина Петрівна керівник гуртка 1981 вища 19 2017 

21 Cорока Наталя Йосипівна керівник гуртка 1982 вища 2 2018 

22 Юр’єва Тетяна Миколаївна керівник гуртка 1982 вища 12 - 

23 Трояновська Оксана Миколаївна керівник гуртка 1986 вища - - 

24 Шак Денис  Васильович керівник гуртка 1985 вища 5 - 



 

 

 

25 Гільфанова Наталія Артемівна керівник гуртка 1955 вища 40 2016 



 

 

 

Черкаська область 

КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради» 

№ з/п Заклад 

К-сть 

педаг

огів 

За освітою За віком К-сть нагород 

непо

вна 

вища 

повн

а 

вища 

до 30 

років 

до 50 

років 

після 

50 

років 

МОіН 

Україн

и 

НЕНЦУ

М 

облас

ні 

інші 

урядові 

нагород

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

КЗ 

«ЧОЦРОД 

ЧОР» 

19 2   17 1 13 5 3 20 25 1 

 

Шполянська районна станція юних натуралістів 

№ 

з/п 
Заклад 

К-сть 

педагогі

в 

За освітою За віком К-сть нагород 

непо

вна 

вища 

повн

а 

вища 

до 30 

років 

до 50 

років 

після 

50 

років 

МОіН 

Україн

и 

НЕНЦУ

М 

облас

ні 

інші 

урядові 

нагород

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Шполянська 

районна 

СЮН 

6 6 - 3 3 - 1 4 31 - 

 

Черкаська районна станція юних натуралістів 

№ 

з/п 
Заклад 

К-сть 

педагогі

в 

За освітою За віком К-сть нагород 

непо

вна 

вища 

повн

а 

вища 

до 30 

років 

до 50 

років 

після 

50 

років 

МОіН 

Україн

и 

НЕНЦУ

М 

облас

ні 

інші 

урядові 

нагород

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Черкаська 

районна 

СЮН 

13 - 13 4 6 3 1 7 36 - 

 

 

Уманський міський центр еколого-натуралістичної 

 творчості  учнівської молоді 

№ 

з/п 
Заклад 

К-сть 

педаг

огів 

За 

освітою 
За віком К-сть нагород 

неп

овн

а 

ви

ща 

пов

на 

ви

ща 

до 

30 

рок

ів 

до 

50 

рок

ів 

піс

ля 

50 

рок

ів 

МОі

Н 

Укра

їни 

НЕНЦ

УМ 

обла

сні 

інші 

урядо

ві 

нагор

оди 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Уманський 

міський  

центр 

еколого-

натуралістич

ної творчості 

учнівської 

молоді 

12 1 11 5 4 3 - - 9 - 



 

 

 

Чернівецька область 

Педагогічний склад КЗ ЧОЦЕНТУМ станом на 01.11.18 р. 

№ П.І.п-Б. Посада 
Тижневе 

навантаж. 

Стаж 

педагогіч-

ний 

загальний 

трудовий 

1 
Головченко Людмила 

Юріївна 
директор - 30 р. 11 міс. 48 р. 

2 
Черлінка Любов 

Василівна 

Заст .директора з 

НР 
9 19 р.11 міс. 23 р. 

3 
Чебан Тетяна 

Никодимівна 

Заст. директора з 

ВР 
9 6 р.10 міс. 16 р. 5 міс. 

4 
Заслонкіна Ольга 

Петрівна 
психолог 4 10 р 10 р. 

5 
Головченко Віктор 

Вадимович 
Зав. відділом 8 28 р.9 міс. 46 р. 

6 
Задобрівська Людмила 

Олександрівна 
Зав. відділом 10 31 р.. 47 р.  

7 
Кузьмінська Валентина 

Василівна 

Методист вищої 

категорії 
12 30 р. 34 р. 11 міс. 

8 Маруніч Леся Андріївна Кер. гуртків 12 27 р. 38 р. 6 міс. 

9 Хлус Лариса Миколаївна 
Методист, 0,5 ст. 

кер.гуртків 
14 23р.3 міс. 42 р. 9 міс. 

10 Грицюк Тетяна Петрівна 
Методист, 0,5 ст. 

кер.гуртків 
14 3 р. 6 р. 4 міс. 

11 
Скидан Ееліна 

Олексіївна 
Кер. гуртків 

Декретна 

відпустка 
4 р. 4 р.  

12 Ференц Ольга Георгіївна Кер. гуртків 
Декретна 

відпустка 
2 р. 21р. 

13 Гультай Аделла Іванівна Кер. гуртків 
Декретна 

відпустка 
7 р. 7 р. 

14 
Богачук Світлана 

Іванівна 
Кер. гуртків 10 11 р. 11 р. 

15 Шевчук Інна Степанівна Кер. гуртків 16 2 р. 2р. 

16 
Рак Роман 

Олександрович 
Кер. гуртків 6 0 0 

17 
Золотарьова Галина 

Віталіївна 
Кер. гуртків 4 0 0 

18 
Галицька Ольга 

Володимирівна 
Кер. гуртків 16 33 р. 39 р. 

19 Фуштей Ілля Дмитрович Кер. гуртків 6 15р. 30 р. 

20 
Ракочий Веліна 

Констянтинівна 

Сумісник – кер. 

гуртків 
10 6 р.. 14 р. 

21 Литвін Надія Георгіївна 
Сумісник – кер. 

гуртків 
4 3 р. 11 міс. 16 р. 

22 
Москаленко Леся 

Петрівна 

Сумісник – кер. 

гуртків 
4 20 р. 25 р. 

23 
Морозова Тетяна 

Василівна 

Сумісник – кер. 

гуртків 
4 15 р. 24міс. 24 р. 

24 
Гошовська Ірина 

Миколаївна 

Сумісник – кер. 

гуртків 
8 3 р. 3 р. 

25 Романюк Василь Сумісник – кер. 4 18 р. 29 р. 



 

 

 

Васильович гуртків 

 26 
Романюк Оксана 

Миколаївна 

Сумісник – кер. 

гуртків 
4 20 р. 29 р. 

 

Таблиця 12.2 

Педагогічний склад Чернівецького МЦЕНТУМ станом на 01.12.2018р. 

№ 

п/п 
П. І. ПБ Посада 

Стаж роботи Навантаж

ення, год. 

/ тиждень 
Педагогічни

й 
Загальний 

1. Баранець Оксана Станіславівна директор 19 р. 6 міс. 21 р. 6 міс. _ 

2. Катан Наталія Валеріївна Зав. відділом 4р. 6 міс. 4 р. 6 міс. 9 

3. Комарницька Олеся Миколаївна Зав. відділом 4р.4 міс. 4 р.4 міс. 9 

4. Півторак Василь Васильович Кер.гуртка 11 р. 3 міс. 37 р. 3 міс. 24 

5. Єфтемій Дана Геогіївна Кер.гуртка 3 міс. 3 міс. 18 

6. Ремарчук Світлана Володимірівна Кер.гуртка 10 р. 4 міс. 10 р. 4 міс. 20 

7. Гавучак Надія Миколаївна  Кер.гуртка 1 р. 4 міс. 1 р. 4 міс. 18 

8. Куриленко Ольга Іванівна  Кер.гуртка 4 міс. 4 міс. 18 

9. Шевчук Марина Олександрівна Кер.гуртка 4 р. 4 р. 
декретна 

відпустка 

10. Васильківська Надія Іванівна Кер.гуртка 2 р. 2 р. 
декретна 

відпустка 

11. Козак Оксана Михайлівна Кер.гуртка 2 р. 6 міс. 3 р. 6 міс. 
декретна 

відпустка 

12. Лакуста Оксана  Миколаївна 
Кер.гуртка 

(сумісник) 
6 р. 8 р. 8 

13. Котик Наталія Іванівна 
Кер.гуртка 

(сумісник) 
9 р. 9 р. 6 

14. Якубович Ольга Петрівна 
Кер.гуртка 

(сумісник) 
14 р. 2 міс. 14 р. 2 міс. 8 

15. 
Ковальська Людмила 

Олександрівна 

Кер.гуртка 

(сумісник) 
2 р. 4 міс. 2 р. 4 міс. 6 

 

Таблиця 12.Педагогічний склад Заставнівського ЕНЦДТЮ станом на 01.09.18 р. 

№ П. І. П-Б. Посада 

Стаж Наван-

таження 

год / 

тиждень 

Педаго

гічний 

У 

ЕНЦДТЮ 

1. 
Остапович Світлана 

Михайлівна 
Директор 36 з 2000 р. 9 год. 

2. Петрушко Світлана Олексіївна Методист 24 з 1994 р. 4 год. 

3. Пазюк Марія Григорівна Керівник гуртків 23 з 1995 р. 18 

5. Левентир Марина Степанівна Керівник гуртків 26 з 1992 р. 18 



 

 

 

6. Ткач Ольга Василівна Керівник гуртків 10 з 2008 р. 18 

7. Марусин Роман Васильович Керівник гуртків 13 з 2005 р. 10 

Таблиця 12.4 

Сторожинецького районного ЦЕНТУМ станом на 01.11.2018р. 
№ п/п 

ПІБ Посада 
Педагогіч

ний стаж 

Загально-

трудовий 

стаж 

Педнаванта

ження 

1. 1. Демчук Степанія Михайлівна директор 16 2

9 

1 ставка 

2. 2. Логін Лідія Тодорівна заступник 

директора 

32 32 1 ставка 

3. 3. Богатир Тетяна Василівна методист 31 31 1 ставка 

4. 4. Броска Лариса Мірчівна кер.гуртка 32 32 18 год. 

5. 5. Кривко Андрій Васильович кер.гуртка 30 30 18 год. 

6. 6. Васелович Олеся Романівна кер.гуртка 14 14 18 год. 

7. 7. Карпюк Настасія Василівна кер.гуртка 2,7м. 2,7м. 18 год. 

8. 8. Верхоляк Оксана Миколаївна кер.гуртка 9 9 18 год. 

9. 9. Бурачук Анастасія Анатоліївна кер.гуртка 2 міс. 2 міс 10 год. 

10. 10. Ксьонзік Наталія Іванівна кер.гуртка 8 8 6 год. 

11. 11. Гева Михайло Васильович кер.гуртка 26 26 8 год. 

12. 12. Береговенко Христина Миколаївн кер.гуртка 3 3 4год. 

13. 13. Сумарюк Марія Олександрівна кер.гуртка 3 міс. 3 міс. 4год. 

14. 14. Луканюк  Дар’я Іллівна кер.гуртка 18 18 4год. 

15. 15. Гуцуляк Юлія Іллівна кер.гуртка 2 2 4год. 

16. 16. Руда Наталія Михайлівна кер.гуртка 3 міс. 3 міс. 8год. 

17. 17. Балінова Ліліана Миколаївна кер.гуртка 4 4 відпустка до 

3років 

18. 18. Лукасевич Ярослава Миколаївна кер.гуртка 11 11 відпустка до 

6 років 

19. 19. Столяр Олександра Юріївна кер.гуртка 5 5 відпустка до 

3років 

20. 20. Єрмуракі Людмила Георгіївна кер.гуртка 8 8 відпустка до 

6 років 

21. 21. Білоцерківська-Новотна 

Анастасія Павлівна 

кер.гуртка 8 8 відпустка до 

6 років 

22. 22. Токарюк Ольга Євгеніївна кер.гуртка 5 5 відпустка до 

3 років 



 

 

 

Чернігівська область 

 
КЗ «ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 
Посада 

Освіта, вчена 

ступінь 

Педагогіч

ний стаж 

станом на 

01.01.18 

Стаж 

роботи в 

даному 

закладі 

станом на 

01.01.18 

Рік і дата 

народження 

Відзнаки, 

нагороди 

 

Відомості про 

проходження курсової 

перепідготовки 

1. Трегубова 

Людмила 

Анатоліївна 

директор вища 37 37 14.12.1961 Відмінник Освіти 

України, знак „Софія 

Русова”, Ювілейна 

медаль  «Двадцять років 

незалежності України», 

Почесна  Грамота 

Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України ,Грамота 

Національної академії 

педагогічних наук, 

Почесна грамота 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації, 

Подяка державної 

наукової установи 

«Інститут модернізації 

освіти» 

Чернігівський обласний 

інститут  

післядипломної 

педагогічної освіти 

(ЧОІППО) – 2018р.; 

НЕНЦУМ – 2010р. 

2. Кидиба Руслана 

Григорівна 

заступник 

директора із 

навчально-

виховної 

роботи 

вища 43 42 20.10.1952 Відмінник Освіти 

України, знак „Софія 

Русова”,  

Почесна  Грамота 

Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України 

ЧОІППО – 2013р.  

НЕНЦУМ – 2010р. 

3. Руденко Олена 

Михайлівна 

Заступник 

директора з 

методичної 

роботи 

вища 12 7,5 19.08.1982 Почесна грамота 

Управління освіти і 

науки, Почесна грамота 

Чернігівської обласної 

ради, Почесна грамота 

Управління освіти і 

науки, Подяка МОН, 

Подяка державної 

наукової установи 

«Інститут модернізації 

освіти» 

ЧОІППО – 2017р. 

НЕНЦУМ – 2014р. 

4. Кузьменко 

Вікторія 

Дмитрівна 

завідуюча 

організаційно-

масовим 

відділом 

вища 15 14 10.07.1980  Почесна грамота 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Подяка МОНУ,  Грамота 

МОНУ 

НЕНЦУМ – 2006р. 

ЧОІППО – 2014р. 

5. Бицько Тетяна 

Миколаївна  

методист вища 23,5 22,5 22.01.1972 Відмінник Освіти 

України, , Почесна 

грамота Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації, Грамота 

МОН молоді та спорту 

України, 

.НЕНЦУМ – 2014р., 

ЧОІППО – 2017р. 

6. Корень Тетяна методист вища 25 25 07.02.1975 Почесна грамота ЧОІППО – 2017р. 



 

 

 

Іванівна Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Почесна грамота 

Чернігівської обласної 

ради, Почесна грамота 

МОНУ,Нагрудний знак 

«Відмінник освіти»  

НЕНЦУМ – 2015р. 

7. Велігорська 

Світлана 

Віталіївна 

завідуюча 

методичним 

відділом 

вища 21,5 16 13.09.1974 Почесна грамота 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Почесна грамота 

МОНУ,Нагрудний знак 

«Відмінник  освіти 

України»  

ЧОІППО – 2018р. 

НЕНЦУМ – 2013р 

8. 

 

Леус Юрій 

Віталійович 

завідуючий 

біологічним 

відділом 

вища 17,5 16 25.05.1971 Кандидат біологічних 

наук,  Почесна грамота 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Почесна грамота 

МОНМСУ, Грамота 

Національної академії 

педагогічних наук 

України 

ЧОІППО – 2013р. 

НЕНЦУМ – 2008р. 

 

9. Воробей Ольга 

Федорівна 

методист вища 28,5 28,5 15.01. 1963 
 

ЧОІППО – 2017р 

10. Зенченко Арина 

Анатоліївна 

керівник 

гуртків 

вища 11,5 11,5 11.07.1984 Подяка Управління 

освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Почесна грамота 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

ЧОІППО – 2016р 

11. Чала Олена 

Григорівна 

керівник 

гуртків 

середня 

спеціальна 

22,5 22,5 25.12.1965 Почесна грамота 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Подяка МОНУ  

ЧОІППО – 2016р. 

 

12. Солодка Ніна 

Миколаївна 

керівник 

гуртків 

вища 14,5 14,5 03.02.1973 Грамота Управління 

освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Подяка МОНУ 

ЧОІППО – 2016р. 

13. Єсипова Тетяна 

Костянтинівна 

керівник 

гуртків 

 

вища 11,5  11,5 12.03.1988 Грамота НЕНЦУМ, 

Почесна грамота 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

 

ЧОІППО – 2017р       

 

 

14. Атяшкіна Ганна 

Яківна 

керівник 

гуртків 

 

вища 20 7,5 04.09.1963 

 

ЧОІППО – 2015р 

 Керівники гуртків, які працюють за сумісництвом. 

1. Палій Людмила Григорівна керівник гуртків вища 28,5 До 1 року 01.05. 1967    

2. Трофименко Олександр Іванович керівник гуртків вища 16,5 До 1 року 16.01.1973   

3. Кисіль Олена Григорівна керівник гуртків вища 22,5 До 1 року 31.03.1973   

4. Семенцова Наталія Михайлівна керівник гуртків вища 25 До 1 року 17.01.1971   

5. Точона Світлана Михайлівна керівник гуртків вища 13,5 До 1 року 03.05.1982   

6. Федоренко Микола Іванович керівник гуртків вища  25,5 До 1 року 19.12. 1967   

7. Навродська Ірина Віталіївна керівник гуртків вища 28,5 До 1 року 29.10. 1971   



 

 

 

8. Боюн  Лідія  Василівна Керівник гуртків вища 44 До 1 року 19.07.1957   

9. Ганнич Тетяна Григорівна Керівник гуртків вища 19 До 1 року 15.11. 1972   

10. Вовченко Ірина Олександрівна Керівник гуртків вища 29 До 1 року 04.07. 1968   

11. Шевченко Галина Миколаївна Керівник гуртків вища 38 До 1 року 13.01.1963   

12. Залозна  Ольга Михайлівна Керівник гуртків вища 36 До 1 року 11.09. 1962   

13. Петренко Людмила Миколаївна Керівник гуртків вища 25 До 1 року 07.12.1970   

14. Крошка  Любов Миколаївна Керівник гуртків вища 35 До 1 року 07.07. 1960   

15. Потоцька Світлана Олександрівна Керівник гуртків вища 11 До 1 року 03.04.1976   

16. Лисюк Олександр Миколайович Керівник  гуртків вища 8 До 1 року 02.11.1987   

17. Маруха Сергій Сергійович Керівник гуртків вища 3 До 1 року 20.10. 1991    

18 Набок  Ольга  Іванівна Керівник гуртків вища 42 До 1 року 05.12. 1958   

19 Сивоглаз Наталія Володимирівна Керівник гуртків вища 18 До 1 року 17.09.1976   

20 Білозор Галина Олексіївна Керівник гуртків вища 25 До 1 року 02.10.1970   

21. Теребун  Марина Степанівна Керівник гуртків вища 30 До 1 року 28.03.1961   

22 Яременко Людмила Володимирівна Керівник гуртків вища 33 До 1 року  25.03.1959   

 

 

 

23 Лебідь Олена Миколаївна Керівник гуртків вища 8 До 1 року 04.06.1980   

 24 Глузд Інна Сергіївна Керівник гуртків вища До 1 року До 1 року 12.05. 1995   

25 Лисенок Оксана Володимирівна Керівник гуртків вища 14 До 1 року 03.08.1982   

26 Щербина Валентина Миколаївна Керівник гуртків вища 38 До 1 року 12.02.1955   

27 Лещенко Тетяна Леонідівна Керівник гуртків вища 27 До 1 року 14.03.1966   

28 Жданов Володимир Вікторович Керівник гуртків вища До 1 року До 1 року 10.10.1964   

 
 

 ХІІІ.  Загальні висновки та пропозиції. 
 

Протягом звітного періоду педагогічні колективи обласних закладів 

позашкільної освіти проводили свою роботу відповідно до основних пріоритетних 

напрямів державної політики в галузі освіти, визначених Міністерством освіти і 

науки України, та працювали над вирішенням завдань: надання якісної 

позашкільної освіти; формування патріотичної свідомості, любові до України, 

поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, 

а також інших націй і народів; формування у вихованців екологічної культури 

особистості, свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я, здоров’я 

та безпеки оточуючих;  задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і 

творчій самореалізації; пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і 

талановитих вихованців; здійснення інформаційно-методичної та організаційно-

масової роботи серед педагогічних та учнівських колективів. 

Обласні центри еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

протягом 2018 року координували навчально-методичну, організаційно-масову і 

навчально-виховну діяльність профільних еколого-натуралістичних закладів, 

враховуючи національні, соціально-економічні, культурно-освітні потреби 

суспільства, організовували в закладах освіти процес екологічної освіти і виховання 

та формування у школярів екологічної культури, отримання нових знань і навичок з 

біології та екології в галузях сільського і лісового господарства, забезпечували 

залучення учнівської молоді до участі в різноманітних міжнародних, всеукраїнських 

і регіональних еколого-натуралістичних та природоохоронних заходах, інших 

природничих напрямках еколого-натуралістичної роботи. 



 

 

 

Аналізуючи методичну, науково-дослідну, практичну природоохоронну та 

організаційно-масову роботу в закладах позашкільної освіти еколого-

натуралістичного спрямування, можна говорити про її насиченість різноплановими 

заходами з усіх напрямків виховання та розвитку як особистості вихованця так і 

педагогів, високий рівень залучення до природоохоронних заходів гуртківців 

закладів. 

На наше глибоке переконання, педагогічні колективи закладів позашкільної 

еколого-натуралістичної освіти областей цілком здатні успішно вирішувати 

завдання, які ставлять перед ними громади, оперативно реагувати на нові виклики та 

соціальні замовлення, які виникають в учнівському та батьківському середовищі. 

Єдиною проблемою, яка стримує подальший розвиток Центрів та СЮН, як сучасних 

закладів позашкільної освіти, є постійне недофінансування закладів засновниками, 

слабка матеріально-технічна база, незавершена реформа освіти в країні та не 

прийняті Верховною радою України зміни до профільного закону. 

 

Пропозиції: 

 Розширити перелік програм еколого-натуралістичних гуртків, 

затверджених в Міністерстві освіти і науки України, які б доповнювали, розширяли 

і збагачували практичною частиною шкільну програму, а не повторювали її, 

надавали допрофесійну підготовку; 

 Розробити та затвердити в Міністерстві освіти і науки України 

положення про роботу за модулем вільного часу дитини та за дистанційною формою 

навчання; 

 Не вводити протягом року масові заходи, які раніше не були передбачені 

річним планом; 

 Переглянути цінову політику призів і цінних подарунків фіналів 

Всеукраїнських заходів; 

 Знайти важелі впливу для забезпечення прав дітей на позашкільну освіту 

шляхом недопущення реорганізації та закриття позашкільних навчальних закладів 

освіти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


