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На Херсонщині відбувся обласний етап 
Всеукраїнського зльоту учнівських 

виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань 

Сьомого листопада 2019 року комунальним закладом «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 
обласної ради (директор Вітренко Е.В.) проведено обласний етап 

Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових 
аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти та підбиття підсумків обласної акції «Збережемо родючість 
рідної землі». 

    
 

В заході взяли участь 8 команд з Білозерського, 
Великоолександрівського, Голопристанського, Генічеського, 

Каланчацького, Іванівського районів та міст Херсона, Н.Каховки, 
загальною кількістю 60 учасників. 

Зліт проведено на базі комунального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 

ради. 
У рамках Заходу відбулись: 

 урочисте відкриття; 
 презентація виставки «Щедрість рідної землі» та 

відкритий творчий звіт членів учнівських виробничих бригад, 
трудових аграрних об’єднань школярів; 

 відкритий захист науково-дослідницьких робіт у секціях 
«Рослинництво», «Овочівництво», «Садівництво»; 

 відкритий захист науково-дослідницьких робіт обласної 
акції «Збережемо родючість рідної землі» 

 нарада для керівників команд з метою надання 
методичних рекомендації щодо підготовки науково-дослідницьких 
робіт; 
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 висадження шкілки каштанів. 

Для учасників Зльоту проведено екскурсії до навчально-
дослідницької ділянки, музею Хліба та навчально-дослідницького 

тваринного комплексу. 
 

     
 

Юних аграріїв вітали: директор комунального закладу «Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 

обласної ради, Вітренко Ельвіра Валентинівна, головний спеціаліст 
відділу молодіжної політики та позашкільної освіти управління 

розвитку людського капіталу Департаменту освіти, науки та 
молоді Херсонської обласної державної адміністрації Бочевська 

Ольга Іванівна; директор Інституту зрошувального землеробства 
НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

член-кореспондент НААН України, заслужений діяч науки і 
техніки України, Вожегова Раїса Анатоліївна; кандидат 
сільськогосподарських наук, декан агрономічного факультету 

Херсонського державного аграрного університету, Мринський Іван 
Миколайович; старший науковий співробітник інституту 

зрошувального землеробства Національної академії наук України, 
Томницький Анатолій Валентинович, президент асоціації 

органічного землеробства Херсонської області, директор компанії 
«Біогель» і «ТЕКМАШ», кандидат технічних наук, професор, 

Осипенко Сергій Борисович; завідувач методичним відділом 
комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради, Мудрак Тетяна 
Олександрівна. 

Переможцем зльоту стала команда Будинку дитячої творчості 
Новокаховської міської ради (керівник Голованова Римма 

Якупівна). В обласній акції «Збережемо родючість рідної землі» 
переможцем став Галкін Юрій учень Агайманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іванівського району. 
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На велику пошану заслуговують всі учасники та педагоги, які 

провели величезну роботу з підготовки учнів й сприяли 
отриманню чудового врожаю, представленого на виставці. 

 

У Чернівецькому обласному центрі 
еколого-натуралістичної творчості 
проведено «Педагогічну гутірку» 

Ще одна «Педагогічна гутірка» пройшла в Чернівецькому 
обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді. Цього разу педагоги-позашкільники, асистенти вчителів та 
практичні психологи «гутарили»-обговорювали проблеми 

створення інклюзивного середовища в закладах позашкільної 
освіти, обмінювались досвідом роботи та визначили подальші 

напрямки співпраці. 
Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості, в рамках проєкту «Всі діти рівні», працює з дітьми з 
особливими освітніми потребами вже кілька років, маючи досвід 
співпраці зі спеціальними загальноосвітніми школами, обласним 

навчально-реабілітаційним центром. Для роботи зі здобувачами 
освіти цих закладів напрацьовані авторські навчальні програми 

гуртків: «Екогармонія» (О.Заслонкіна, практичний психолог, 
керівник гуртків) та «Зоосвіт» (С. Богачук, методист, керівник 

гуртків). 

   
 
Цьогоріч відкрили інклюзивну групу на базі закладу в гуртку 

«Планета Еко» (керівник гуртка, заступник директора з навчальної 
роботи Л. Черлінка). 

Для роботи з дітками з особливими освітніми потребами та їх 
відпочинку у Центрі вже створені локації для розвитку сенсорних 

систем дитини (слуху, зору, нюху, смаку, дотику) – сенсорна 
стежина та «Садочок запахів», контактний зоомайданчик пам’яті 

Василя Аксенина, куточки релаксації та інші зони. 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                        Номер 11, листопад, 2019 

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

З особливостями організації роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами, реалізацією та моделлю інклюзивного 
освітнього простору, нормативною документацією, складанням 

індивідуальної програми розвитку здобувача позашкільної освіти, 
учасників зібрання ознайомили фахівці ресурсного центру з 

підтримки інклюзивної освіти ІППО ЧО Марина Анатійчук та 
Світлана Коміссарова. З вітальним словом до учасників гутірки 

звернулась Оксана Гринюк, начальник відділу інклюзивної, 
спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи Департаменту 

освіти і науки ЧОДА. 
Під час обговорення проблеми інклюзії, учасники 

«Педагогічної гутірки» відмітили широкі можливості позашкілля, і 

саме еколого-натуралістичного напрямку, в соціалізації дітей з 
особливими освітніми потребами та розширенні їх життєвого 

простору; потребу в розвитку та адаптації навчально-матеріальної 
бази для здійснення інклюзивного освітнього процесу; 

налагодження партнерський відносин із закладами освіти, 
батьками та громадськістю. 

 
 

Завершився фінальний етап тренінгів 

з громадянської освіти за програмою 
«Я — громадянин України» 

З 06 по 08 листопада 2019 року на базі Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді пройшов ІІ 
етап тренінгів з громадянської освіти за програмою «Я — 

громадянин України» для педагогічних працівників закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти, методистів інститутів 

післядипломної освіти, методичних кабінетів. У 2019 році у циклі 
тренінгів взяли участь 23 педагоги з різних областей України. З 

лекцією про зміст громадянської освіти і виховання виступили Бех 
І.Д., директор Інституту проблем виховання НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, та 
Вербицький В.В., директор Національний еколого-



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                        Номер 11, листопад, 2019 

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

натуралістичний центр, доктор педагогічних наук, професор, 

академік Національної академії вищої освіти України. 
 

  
 

Тренінг проводили Просіна О.В., доцент кафедри філософії 
освіти дорослих ЦІПО ДЗВО “УМО” НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, і Шкільна І.М., старший науковий співробітник 
лабораторії громадянського та морального виховання Інституту 

проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук. В 
рамках ІІ етапу заходу було проведено практикум з тренерської 

майстерності (проводили Дубяга А.П. та Золотар О.В.). 
Учасники, які пройшли І і ІІ етапи тренінгу, отримали 

свідоцтва, що засвідчують проходження навчання за програмою 

тренінгу з громадянської освіти «Я-громадянин України». 
Програмою тренінгів було передбачено впровадження у 

виховний процес інноваційних методів та технологій, розробка 
навчальних програм, проектів, що забезпечують ефективне 

впровадження змісту громадянської освіти в загальний освітній 
процес. 
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Відбувся Х Всеукраїнський біологічний 
форум учнівської та студентської 

молоді «Дотик природи» 
У Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської 

молоді 5-7 листопада 2019 року, за підтримки Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, 
пройшов ІІ етап Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та 

студентської молоді «Дотик природи». Сприяли проведенню 
фінального етапу Форуму Музей цікавої науки «Експериментаніум» 

та Громадська організація «Здорове людство». 

    
Участь у заході брали учні загальноосвітніх, позашкільних, 

професійно-технічних, студенти вищих навчальних закладів, які 

мали досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях 
природничих наук. У фіналі було представлено 176 наукових 
проєктів (185 учасників) за категоріями: Анатомія і фізіологія 

людини, Ботаніка, Екологія та проблеми довкілля, 
Енергозберігаючі технології, Зоологія, Мікробіологія, Науки про 

Землю (географія, геологія), Психологія та охорона здоров’я, Фізика 
і астрономія, Хімія і біохімія. 
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Під час перебігу змагання визначались інноваційні проєкти, 

які заслуговують на впровадження в практичну діяльність 
людини. 

Відповідно до протоколів журі переможцями і призерами 
визнано 96 конкурсантів. Фіналісти секцій: Психологія та охорона 

здоров’я й Хімія і біохімія — отримали від офіційних партнерів 
Форуму подарунки. 

За результатами двох етапів Всеукраїнського біологічного 
форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи» буде 

підготовлена електронна збірка тез молодих науковців, яку можна 
буде скачати на сайті Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді. 

   
 

Юні екологи Полтавщини про 
українську мову 

З 4 до 8 листопада в Полтавському обласному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді урочисто проходив 
Тиждень української мови, приурочений до Дня української 

писемності та мови, який всі українці світу відзначають 9 
листопада. 

Найрізноманітніші заходи з нагоди Дня писемності тривали 
упродовж тижня. 

Метою всіх проведених заходів було: 
 донести до вихованців красу і багатство української 

мови; 
 формувати відчуття краси рідної мови; 

 розвивати мовленнєві здібності дітей; 
 збагачувати словниковий запас; 

 виховувати любов до нашої Батьківщини та рідної мови, 
розуміння її краси і необхідності для нашого повноцінного життя. 

4 листопада культорганізатор Гудзь Яна Романівна провела 
відкритий виховний захід – інтелектуальну гру «Знавці української 
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мови». Діти переглянули відео, з якого дізналися цікаві факти про 

українську мову, активно брали участь у бліц-опитуванні, де 
змогли у повній мірі показати свої знання. 

    
 

Також виконали вправи на редагування словосполучень і 
пригадали деякі фразеологізми за допомогою гри «Крокодил». А 

наприкінці заходу усі вихованці отримали сертифікати «Кращий 
знавець української мови». 

6 листопада на базі ДНЗ № 29 «Орлятко» керівник гуртка 
«Барви природи» Марченко Оксана Вікторівна провела конкурс на 

краще декламування мнемовірша (асоціативна технологія). 
Діти з радістю сприйняли нову гру, складали віршики, а 

потім декламували їх один одному. 

    
 
Вихованці гуртка «Юні друзі природи» на базі ДНЗ № 42 

(керівник гуртка Костюк Оксана Анатоліївна) взяли участь у 
вікторині «Наша мова солов’їна». 

Діти слухали цікаві факти про українську мову, відгадували 
загадки, а потім виготовили державний прапор – символ України. 

На відкритому виховному заході «Я українець, я патріот» 
керівник гуртка Петренко Вікторія Юріївна разом з вихованцями 

розглянули та згадали українські народні звичаї, символи України, 
повторили їх особливості. 
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За допомогою символічного вінка з незвичайними стрічками 

діти пригадали прислів’я про Україну, Батьківщину, рідну землю, 
рідний край. Згадували історію нашої країни та її становлення як 

незалежної держави. Також відбулося командне змагання знавців 
української мови, культури, звичаїв. 

Під час змагань вихованці пройшли 7 сходинок, які 
формують особистість українця-патріота. А на завершення діти 

провели дегустацію українського сала, вареників та частувались 
короваєм. 

Для усіх педагогів закладу був проведений захід із написання 
диктанту, де усі могли пригадати основні правила орфографії та 
пунктуації. 

 

Стараємося внести свою частку в 
світле майбутнє нашої планети 

У Чернівецькому обласному центрі еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 14 листопада 2019 року відбувся 
обласний учнівський екологічний конгрес “Живи, Земле”. Його 

мета – активізація екологічного руху на Буковині, вивчення стану 
навколишнього природного середовища і пошук шляхів його 

поліпшення, а також привернення уваги місцевої влади, 
державних та громадських організацій до локальних екологічних 

проблем. 
Чернівецький ОЦЕНТУМ, проведенням таких заходів, сприяє 

розширенню природоохоронної просвітницької діяльності, 
спрямованої на поліпшення стану навколишнього природного 

середовища Буковини, підвищення екологічної обізнаності 
учнівської молоді, громадян щодо захисту довкілля шляхом 

залучення широких верств населення до практичної 
природоохоронної роботи, виховання дбайливого ставлення до 
природи рідного краю, формування природоохоронного мислення, 

підвищення екологічної обізнаності підростаючого покоління. 
Окрім цього, учнівська молодь краю постійно має можливість 

долучатись, за вибором, до міжнародних та всеукраїнських 
екологічних конкурсів: Міжнародний екологічний конкурс «Ось 

мій рідний край, ось мій рідний дім», «Infomatrix», Junior Water 
Prize, конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності 

«Енергія і середовище», всеукраїнських конкурсів «Вчимося 
заповідувати», «Мала річка моєї Батьківщини» та ін., оскільки 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості проводить 
координаційно-організаційну роботу по залученню учнівської 

молоді до різнопланових масових природоохоронних заходів. 
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Згідно програми Конгресу, проведена робота в наступних 

номінаціях: «Загальні екологічні проблеми», «Охорона рослинного 
світу», «Охорона тваринного світу», «Природоохоронні території». 

Учасниками Конгресу стали учні загальноосвітніх шкіл, гімназій, 
ліцеїв, члени шкільних лісництв, гуртків юних екологів, юних 

друзів природи та інших учнівських об’єднань закладів освіти 
області, які займаються питаннями вивчення стану 

навколишнього природного середовища та пошуками шляхів його 
поліпшення. 

    
 

Роботу учасників Конгресу оцінювало компетентне журі в 
складі науковців Чернівецького національного університету імені 
Ю.Федьковича (Ситнікова І. О., Москалик Г. Г., Жук А.В., Токарюк 

А.І., Литвін Н.Г.), ДНЗО «Буковинський державний медичний 
університет» (Хлус К.М.), представників Управління екології та 

природних ресурсів ЧОДА (Каменецький В.М.), ДВНЗ 
«Чернівецький політехнічний коледж» (Москаленко Л.П.), 

Чернівецького обласного краєзнавчого музею (Смірнов Н.А.) та 
педагогів Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді (Задобрівська Л. О., Кузьмінська В. В., 
Головченко В.В.). Голова журі – Ситнікова Ірина Олександрівна – 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та 
біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 
Директор КЗ ЧОЦЕНТУМ, Головченко Л.Ю. привітала 

учасників з урочистим відкриттям обласного учнівського 
екологічного конгресу “Живи, Земле” та побажала всім неодмінно 

продовжувати в майбутньому свою цікаву експериментальну та 
практичну природоохоронну роботу, пам’ятати, що своєю 

діяльністю вони вже зробили значний вклад у збереження 
довкілля. 

Педагогів, батьків та учнів привітали представники 

Чернівецького обласного управління лісового та мисливського 
господарства. Собко Т.М., головний спеціаліст управління 

закцентував увагу усіх присутніх на важливості збереження 
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лісових ресурсів нашої планети в цілому та Буковини зокрема, 

оскільки ліс – це унікальна екологічна система, від якої значною 
мірою залежить стан довкілля. Ліс впливає як на мікроклімат, так і 

на клімат усієї планети. Вплив на глобальні кліматичні процеси 
тропічних лісів можна порівняти хіба що з океаном. 

Собко Т.М. вручив керівникам учнівських лісництв області 
навчально-методичні посібники «Юні лісівники – майбутні 

господарі лісів Батьківщини», які Управління лісового та 
мисливського гоподарства придбало з метою покращення 

навчально-виховного процесу в цих об’єднаннях. Управління 
екології та природних ресурсів чотирьом переможцям вручило 
атлас-довідник «Заповідні перлини Буковини». 

Учасники у своїх роботах торкнулися проблем пам’яток 
природи місцевого значення, впливу екологічних факторів на 

висихання ялини, життєздатності популяцій рідкісних видів 
рослин, мірмекофауни нашого регіону, можливості використання 

пластикових відходів для будівництва доріг, дослідили якість 
питної води у своїх населених пунктах, провели оцінку 

екологічного стану окремих зон місця свого проживання, 
визначили вміст харчових добавок у ковбасних виробах та багато 

іншого. Роботи переможців змагання будуть рекомендовані до 
участі в інших всеукраїнських та міжнародних конкурсах. 

Виступи учнів довели, що в навчально-виховних закладах 
освіти області проводиться значна дослідницька та практична 

робота з проблем екології та охорони навколишнього середовища. 
 

    
Листопадове засідання методичного 

дня у ЗОЕНЦ 
Враховуючи вагомість та значимість для педагога знання 

державної мови, завідувачка відділу інформаційно-методичної 

роботи ЗОЕНЦ Людмила Бокій у своєму першому виступі 
згаданого засідання ознайомила педагогів закладу та філій із 

законодавчими документами та з новими правилами українського 
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правопису. Ця тема перед педагогами порушувалась для того, щоб 

вони вели свою професійну діяльність відповідно до вимог нашого 
законодавста. 

   
 

Спочатку виступаюча зупинилась на прийнятті 25 квітня 
Верховною радою доленосного закону „Про забезпечення 

функціонування української мови як державної” і доступно 
пояснила чому стала необхідність у його прийнятті. 

Далі Л. І. Бокій проаналізувала статті цього Закону, у яких сказано 
про використання державної мови в освітньому процесі. 

Потім продовжила розглядом нових правил українського 
правопису, які ухвалив уряд 22 травня, у зв`язку з чим, 

попередній втратив свою чинність. Особлива увага зверталась на 
ті правила, які необхідно запам’ятати. Це вживання фемінітивів, 
йотування, написання слів із числівником „пів” та складних слів із 

першими частками іншомовного походження. 
Наступною темою виступу стало „Формування пізнавальних 

компетентностей у вихованців ЗОЕНЦ щодо традицій 
українського квітникарства. Квітково – декоративні рослини та їх 

значення для людини”. Розкрила її завідувачка відділу 
організаційно-масової роботи Оксана Кремінь. 

    
 

Актуальність теми полягає в тому, що озеленення протягом 
останнього століття стало досить популярним. Рослини, які 

використовують для озеленення міст, внутрішніх приміщень та 
оформлення інтер’єрів приносять надзвичайно велику користь. 
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Вони, найголовніше, не шкодять природі і, звичайно, милують око 

і радують душу. 
О. І. Кремінь розповіла про історію вирощування квітів, про 

мову квітучих рослин або ж „селам”. На Сході квітка має особливе 
значення, враховується її колір, аромат, форма. Приміром, білий 

колір означає невинність, жовтий – зародження кохання, рожевий 
– кохання, яскраво-червоний – пристрасть, синій – відданість, 

ліловий або фіолетовий – мир і довіру, а чорний – бажання смерті. 
Які ж квіти найбільше полюбляють в Україні? Мальви, 

жоржини, калина, любисток, барвінок, чорнобривці, м’ята… Це 
незрадливі символи нашої духовної спадщини. Чимало легенд, 
пісень, переказів присвячено цим квітам. Хто вирушав у далеку 

дорогу, брав їх із собою, щоб нагадували про рідну землю, де 
народився… А дівчата, збираючись на вечорниці, плели з них 

вінки. 
Завершуючи виступ, Оксана Кремінь зупинилась на значенні 

квітів для людини. 
Деякі з них приносять неабияку користь. Наприклад, біла 

акація, вільха, софора, обліпиха збагачують ґрунт азотом, 
підвищують його родючість. 

Також декоративні рослини використовують як 
звукоізолятори та як пиловловлювачі. 

Зелені насадження чудово впливають на фізіологічний і 
психологічний стан людини. Різноманітна гама кольорів і ароматів 

заспокоює нервову систему, покращує настрій, підвищує 
працездатність. 

Рослинні рештки (опале листя, залишки стебел, коріння), які 
щорічно накопичуюються в ґрунті, збільшують вміст органіки, 

поліпшують його фізичні властивості. 
Ще людина задовольняє свої естетичні потреби, 

виготовлюючи із рослин оригінальні композиції. 

Так, засідання методичного дня продовжилось майстер-
класом, який провела методиста відділу організаційно-масової 

роботи Мирослава Вайдич. Вона виготовила троянди із опалого 
осіннього листя. Вийшов ексклюзивний букет. 

Крім того, квіти оживають на полотні закарпатських 
майстринь-вишивальниць. О. Кремінь продемонструвала 

рушники, серветки, сорочки, які вишили різними техніками її 
бабуся та мама. Тепер це надійні обереги у родині педагога. 

Завершилося засідання методичного дня експрес-оглядом 
методичної, фахової літератури, який провела методистка відділу 

біології та дослідницько-експериментальної роботи Олександра 
Токарєва та аналізом сайту ЗОЕНЦ.  Аналізуючи інформацію 

сайту, Людмила Бокій відмітила актуальну тему, яка порушувалась 
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протягом місяця- це спалювання опалого листя і чим воно 

загрожує людству. На головній сторінці сайту можна знайти на цю 
тему відеоматеріали та методичні рекомендації директора ЗОЕНЦ 

Олександра Геревича. 
Телепередача, що вийшла на регіональному каналі з участю 

директора закладу та відеоролик „Не паліть листя”, який 
виготовила дитяча екологічна відеостудія „Дивосвіт”, розповідають 

про небезпеку спалювання та вказують на альтернативу – 
перетворення листя у добриво. 

Методичні ж рекомендації „Не паліть травостої та опале 
листя” розроблені О. Геревичем на допомогу вчителям 
природничих дисциплін, керівникам гуртків закладів 

позашкільної освіти, вихователям груп продовженого дня та 
дошкільних закладів освіти, членам громадських екологічних 

організацій знайдуть достойне втілення на заняттях в закладах 
освіти. 

Як бачимо, на листопадовому засіданні методичного дня в 
ЗОЕНЦ порушувались надзвичайно важливі для педагогів-

позашкільників теми для покращення їхньої професійної 
діяльності. 

 

Семінар-практикум для 
позашкільників Черкащини 

На базі комунального закладу «Черкаський обласний центр 

роботи з обдарованими Черкаської обласної ради» 14 листопада 
2019 року відбувся обласний семінар-практикум для керівників 
гуртків художньо-естетичного напрямку на тему «Шляхи 

вдосконалення професійної майстерності педагогів у закладах 
позашкільної освіти». 

У семінарі-практикумі взяли участь 35 педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти із 12 районів та 5 

об’єднаних територіальних громад Черкаської області. 
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Питання вдосконалення педагогічної майстерності педагогів 

закладів позашкільної освіти висвітила Людмила Давиденко, 
директор комунального закладу «Черкаський обласний центр 

роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради». 
Педагогічні працівники цього закладу провели цікаві майстер-

класи для керівників гуртків художньо-естетичного напрямку: 
 Ірина Снісаренко, керівник гуртка паперопластики 

«Витинанка» провела майстер-клас по виготовленню листівки в 
техніці кавового розпису; 

 Наталія Смицька, керівник ізостудії «Палітра» 
познайомила учасників семінару-практикуму з технікою 
«Стемпінг» в образотворчому мистецтві. 

   
 

«Лайфхаки для продуктивних і цікавих занять гуртків 

образотворчого мистецтва» представила Олена Омельчук, керівник 
ізостудії «Чарівний пензлик» Уманського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Завершився семінар-практикум в Черкаському художньому 
музеї, де педагогічні працівники оглянули виставку робіт Данила 

Нарбута та отримали Сертифікати учасників семінару. 
 

Юннати КЗ “Станція юних 
натуралістів” Рівненської обласної 
ради взяли участь у Х Міжнародній 

природничій грі «Геліантус» 
На базі комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради 19 листопада 2019 року пройшла Х 

Міжнародна природознавча гра «Геліантус». У заході взяло участь 
55 вихованців. 

Гра проводиться за шістьма варіантами завдань: для учнів 1-
2, 3-4, 5-6, 7-8, 9 і 10-11 класів. Природознавча гра «Геліантус» дає 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2455.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2455.jpg
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можливість проводити аналіз, синтезувати й обґрунтовувати 

достовірність і цінність інформації. Розв’язуючи завдання гри діти 
вчаться сприймати ситуацію глобально, знаходити причини й 

альтернативу в різних ситуаціях, генерувати та змінювати свою 
позицію на основі фактів і аргументів, коректно застосовувати 

отримані результати до проблем і приймати зважені рішення – 
чому довіряти та що робити далі. 

 

   
 
Керівники гуртків проводили природознавчу гру «Геліантус» 

на базах закладів загальної середньої освіти міста Рівного та 
Рівненського району: Рівненська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Рівненської міської ради № 16, Рівненський навчально-
виховний комплекс «Колегіум», Рівненський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» № 19 
Рівненської міської ради, Бронницька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Рівненської районної ради, Колодинський ліцей 

Корнинської сільської ради Рівненського району. 
Вихованці молодшої вікової категорії із задоволенням та 

цікавістю виконували не дуже складні завдання, розглядали 
малюнки та світлини. Для вихованців середнього віку завдання 

були дещо складніші і включали питання з основних 
природознавчих дисциплін шкільної програми: біології, географії 

та фізики. Для учнів старшого шкільного віку завдання були 
досить складними, тому важливо мати не лише ґрунтовні знання з 

природничих наук, але й уміти цілісно сприймати навколишній 
світ. 
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Відбулася літературно-музична 
композиція, присвячена “Дню Гідності 

і Свободи” 
Комунальним закладом освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
директор Ю.Ф. Педан) 21 листопада 2019 року було проведено 

літературно-музичну композицію до Дня Гідності і Свободи. У 
заході брали участь учні комунального закладу освіти “Середня 

загальноосвітня школа № 76” Дніпровської міської ради (директор 
Г.О. Сазанська). 

Цей день, 21 листопада, було встановлено “з метою 
утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та 

донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної 
інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а 

також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, 
які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року 

постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод 
людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та 
її європейського вибору…”. 

    
 
Захід розпочався з виконання Гімну України. Ведучі заходу – 

учні комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа 

№ 140” Дніпровської міської ради (директор – Н.Г. Кулик), 
розказали про події Помаранчевої революції та Революції Гідності, 

відтворили їх хронологію, зупинилися на причинах, що викликали 
масовий супротив людей. Під час заходу акцентувалася увага на 

тих найкращих людських якостях, які продемонстрували українці 
під час двох майданів – європейськість, гідність, прагнення до 

свободи, людяність. На жаль, історія України – це історія 
споконвічної боротьби нашого народу за волю, державність, 

свободу. 
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Трагічні події майдану в січні-лютому 2014 року не залишили 

байдужими дітей. Хвилиною мовчання гуртківці вшанували 
пам’ять Небесної Сотні та всіх полеглих за незалежність України. 

Під час заходу були використані відеоматеріали “Україна 
золота”, “Небесна Сотня”, у виконанні Тіани Роз пролунала пісня 

“Мамо не плач”, наприкінці заходу у виконанні дитячого 
колективу прозвучала пісня “Нам потрібно мирне небо”. 

 

Тиждень екології в Полтавському 
обласному еколого-натуралістичному 

центрі 
З 18 до 22 листопада в Полтавському обласному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді проходив Тиждень 

екології, в рамках якого проведено ряд цікавих та змістовних 
заходів для вихованців. 

Передагогічні працівники закладу створили освітній 
простір,в якому діти мали змогу поглибити свої знання з питань 
охорони природи. Адже найбільш сприятливий період для 

виховання екологічної свідомості – це дитинство. 

   
 

19 листопада тиждень екології розпочався проведенням 
квесту ,,Подорож до країни довкілля”. В цьому заході взяли участь 

вихованці гуртків ,,Барви природи” (керівник Марченко О.В.) 
,,Барви природи” (керівник Петренко В.Ю.), ,,Здоровим будь” 

(керівник Солодка Н.П.), ,,Цікава зоологія” (Костюк О.А.). 
Учасників екологічного квесту привітав директор Бедніна Віталій 

Григорович. 
Під час участі у квесті діти пройшли 6 тематичних станцій,на 

яких розв’язували пізнавальні завдання екологічної тематики. 
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Головною метою цього заходу була активізація екологічного руху 

серед учнівської молоді, формування екологічної культури 
вихованців. 

Виконуючи завдання на тематичних станціях, діти показали 
свої знання з охорони довкілля та вміння працювати в команді. За 

результатами квесту було підбито підсумки, команду переможців 
нагороджено призами. 

21 листопада вихованці гуртка ,,Творча майстерня”, 
(керівник Рись О. О.) стали учасниками акції ,,Рятуємо світ від 

пластикових пакетів”, виготовили тематичні поробки ,,Екологія в 
наших руках”, провели конкурс плакатів. ,,Юні рослинники” 
(керівник Велика Я.О.) обговорювали екологічні проблеми планети, 

вчили правила поведінки в природі, переглядали відеоролики 
,,Сортування сміття”. 

   
 

До тижня екології долучилися і вихованці-дошкільники, на 
базі Комунального закладу Полтавського дошкільного навчального 

закладу (ясла–садок) № 29 ,,Орлятко” (керівник гуртка Марченко 
О.В.) провела рухливу гру ,,Ми за чисте довкілля”, де малюки 

побували справжніми екологами та дослідниками. 
На базі Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-

садок) компенсуючого типу № 42 ,,Зайчатко” вихованці гуртка 
,,Юні друзі природи”, (керівник Костюк О.А.) вивчили правила 

поведінки під час відпочинку на природі. 
Молодь з інвалідністю 18 +під час занять гуртка (керівник 

Щербина О.І.) не залишились осторонь вирішень глобальних 

екологічних проблем. Під час виховного заходу ,,Ми – частина 
природи”, гуртківці приділили увагу проблемі переробки вторинної 

сировини. Навчилися сортувати побутові відходи, виготовили 
контейнери для збору паперу, пластику та батарейок. Вихованцям 

був проведений майстер-клас з виготовлення паперових еко-
пакетів. 
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На базі Полтавської спеціалізованої школи-інтернату №2, 

вихованці гуртка ,,Здоровим будь” (керівник Солодка Н.П.) до 
тижня екології був проведений брейн-ринг ,,Екологічний 

калейдоскоп”. Діти брали активну участь у конкурсах, розгадували 
ребуси та кросворди, відповідали на питання вікторини за 

категоріями: ,,Екологія”, ,,Здоров‘я”, ,,Екологія в казках”. 
 

   
 

20 листопада вихованці гуртка ,,Юний зоолог” (керівник 
Гайдар І.С.) на базі Полтавського професійного ліцею транспорту 

ознайомилися з найпоширенішими видами риб місцевих водойм 
та взяли участь у проведенні екологічної вікторини. 

21 листопада творчою групою гуртківців ,,Фотонатуралісти” 
проведено захід ,,Екологія душі”. В рамках заходу діти проведено 

змагання на кращу фотороботу ,,Посміхнись мені – я твій друг”. 
Філії центру також активно долучилися до проведення тижня 

екології. Вихованці гуртка ,,Юні екологи” Решетилівської філії 

(керівник Платко І.В.) оформили інформаційну виставку, 
виготовили лепбуки, взяли участь у вікторині ,,Люби і знай свій 

рідний край!”. 
У Полтавській філії з метою збереження довкілля від 

забруднення, вихованці гуртка ,,Чарівна голка” (керівник 
Краснікова Н. І.) виготовили корисні вироби із вторинної 

сировини, залишків текстилю та декору. 
18 листопада вихованці гуртка ,,Здоровим будь ”, який 

працює на базі Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, на чолі з 
керівником Любимовською Т.С. провели ряд змістовних 

природоохоронних заходів. А саме, ініціювали ,,Рейд чистоти 
класних кімнат та коридорів”, провели анкетування ,,Що ми 

сьогодні робимо зі своїм сміттям?”, яке визначило рівень 
екологічної свідомості вихованців. 

20 листопада взяли участь у акції ,,Збережи ліс чистим!”, під 
час якої прибрали околиці лісу від сміття. 
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22 листопада вихованцям гуртка ,,Барви природи” (керівник 

Єщенко В.М.) проведено пізнавальну вікторину ,,Лікарські дерева 
та кущі”. 

Виховні заходи до тижня екології пройшли і у Кобеляцькій 
філії. Педагоги цього структурного підрозділу проводили заходи у 

нетрадиційній формі з використанням інноваційних технологій. 
Гуртківці філії стали учасниками ,,Екологічного квесту”, 

бібліотечного заняття ,,Ми вивчаємо природу”, години спілкування 
,,Природа – наш спільний дім”. 

Під час проведення тижня екології юннати відчули себе 
справжніми екологами та дослідниками. Мали змогу сформувати 
ціннісне ставлення до природних ресурсів, усвідомити 

необхідність гармонійного співіснування людини та природи. 
 

„У нашій пам’яті вони залишаться 
назавжди… ” 

21 листопада в Закарпатському обласному еколого-
натуралістичному центрі,педагоги разом з юннатами зібрались, 

щоб пригадати події Майдану, вшанувати патріотизм та мужність 
громадян, які у листопаді 2004 та 2013 років ціною власного 

життя постали на захист наших демократичних цінностей, прав і 
свободи людини, національних інтересів України та європейського 

вибору, а також героїв, які полягли та продовжують захищати 
крихкий східний кордон України, а також лікарів, які рятують 

життя героям. 

   
 
Традиційно, масовий захід розпочався повчальними словами 

директора ЗОЕНЦ Олександра Геревича, який, звертаючись до 
присутніх, відмітив на скільки важливо вивчати, знати й 

пам’ятати історію своєї країни, а педагогам і дитячому парламенту 
побажав толерантно й переконливо прививати вихованцям із 

самого дитинства відчуття гідності, любові до Батьківщини, 
бажання стати її патріотами, мужніми захисниками свободи і всіх 

людських цінностей свого народу. 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/3%D1%82%D0%B5%D0%BA.jpg
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Юннати ЗОЕНЦ переглянули мультимедійну презентацію, в 

якій висвітлені події помаранчевої революції, коли український 
народ постав заради єдності думок, відчуття, що твоя допомога 

потрібна країні. Діти з цікавістю слухали розповідь методистки 
відділу організаційно-масової роботи Мирослави Вайдич, яка 

розповіла про її безпосередню участь, та участь її колеги Оксани 
Кремінь в мирних мітингах помаранчевої революції в роки 

студентства. Про пережиті неймовірні емоції, які закарбуються в 
пам’яті на все життя, про той піднесений дух і силу, що і 

породжують в людині гідність, про ту свободу, за яку вони 
боролись. 

Революція 2013 року показала, що тільки той, хто має 

гідність, може знайти в собі сили робити те, що вважає за 
потрібне, незважаючи на страх. Гідність ми бачили в очах жінок, 

матерів, що відправляли своїх чоловіків, синів у ніч на Майдан і 
плакали, бо відпускати страшно, а не відпустити ще страшніше. 

Ми бачили гідність в очах хлопців, що з дерев’яними щитами та в 
пластикових касках захищали барикади, бачили гідність у людей, 

які, незважаючи на мороз та страх, несли їжу й медикаменти на 
Майдан. 

По закінченню презентації, юннати передивились відеоролик, 
в якому продемонстровано початок зародження помаранчевої 

революції 2004 року та Революції гідності 2013-2014 років. 
Учасники заходу пом’янули хвилиною мовчання загиблих 

героїв Майдану та воїнів АТО, які загинули за світле майбутнє 
нашої держави. 

Також вихованці разом із заступником директора з 
навчально-виховної та методичної роботи ЗОЕНЦ Василем 

Кузьмою та завідувачкою відділу організаційно-масової роботи 
Оксаною Кремінь вшанували пам’ять загиблого в АТО Олександра 
Попадинця, поклавши на його могилі квіти. Герой, якого 

вшанували, в минулому був вихованцем екоцентру. 
Керівниця гуртка Ганна Андрусь з метою вшанування пам’яті 

героїв нашого краю, попросила дітей звернути увагу на 
меморіальні дошки, які знаходяться в школі, де вони навчаються. 

Отож, пам’ять про смерть наших героїв буде нашою гідністю. 
Величезна подяка всім, хто ціною власного життя захищає наші 

високі цінності. 
Говорять, що герої не вмирають, а перетворюються на 

журавлів. Тож, будемо вірити, що вони пішли в небо, і звідти 
бачать як ми вшановуємо їх подвиг, пишаємось ними, 

намагаємось бути гідними їх. 
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Вихованці ЗОЕНЦ вшанували пам’ять 
жертв голодомору 

22 листопада 2019 року в Закарпатському обласному еколого-

натуралістичному учнівської молоді педагоги разом з юннатами 
зібралися, щоб увіковічнити пам’ять по тих, хто прийняв 

мученицьку смерть 86 років тому – в 1932–1933 роках. Світмав би 
розколотись надвоє, сонце мало б перестати світити, земля – 

перевернутися – від того, що це було на Землі. Але світ не 
розколовся, Земля обертається, як їй належить, і ми ходимо по цій 

землі зі своїми тривогами і надіями. Ми — єдині спадкоємці 
всього, що було. То ж пам’ятаймо про це… 

        
 
Пам’ять – нескінченна книга, в якій записано все: і життя 

людини, і життя країни. Багато сторінок написано криваво-
чорним кольором. Це було не стихійне лихо, а зумисне 

підготовлений голодомор 1932-33 років. Влада забрала у людей 
все. Все, до останнього колоска, до останньої зернини. Це був 

розбій, свідомо спрямований на винищення українців. 
Масове голодування почалося в грудні 1931 року і тривало до 

вересня 1933. 22 місяці народ страждав, мучився, вмирав. 
Моторошно подумати, але навесні 1933 року, коли настав пік 

голоду, на Україні щодня голодною смертю вмирало 17 людей 
щохвилини, тисяча – щогодини, майже 25 000 – щодня. Голод 

забрав від 7 до 10 мільйонів людських життів. 
З нагоди вшанування пам’яті жертв голодомору, в закладі 

проведено масово-виховний захід, який розпочався запаленням 
свічок, що символізують скорботу про мільйони померлих від 

голоду людей, а зерна колосків, що лежали поряд – символ нового 
життя, які щороку проростають і оновлюються, також хліб, для 
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того, щоб причаститися ним, як безцінним Божим даром та 

пом’янути душі загиблих людей, які помирали з думкою про цей 
святий скарб – шматочок хліба… 

Директор ЗОЕНЦ Олександр Геревич закликав всіх завжди 
пам’ятати про трагічні сторінки історії нашої держави. Це 

важливо і для всіх нас, сьогодні живучих і для майбутніх поколінь. 
Продовжуючи, ведучі, а саме лідери учнівського 

самоврядування, ознайомили всіх присутніх з причинами 
голодомору, режимом „чорних дощок”, законом „про п’ять 

колосків”, а також роз’яснили, що таке колективізація, 
розкуркулення, геноцид та канібалізм. Учасники заходу мали 
можливість переглянути відеоролик про історію голодомору і ті 

пекельні муки, які пережив український народ в 1932-1933 роках. 
Майже зі сльозами на очах вихованці продекламували вірші, 

приурочені Дню Голодомору. 
Наприкінці заходу всі учасники вшанували хвилиною 

мовчання безвинно замучених голодом людей. 
Завідувачка відділу організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ 

Оксана Кремінь наголосила й закликала дітей і педагогів взяти 
участь у загальнонаціональній акції „Запали свічку”, яка щорічно 

проводиться в 4-ту суботу листопада і рівно о 16.00 приєднатися 
до акції та запалити свічку на підвіконні у себе вдома і вшанувати 

померлих хвилиною мовчання. 
Також 23 листопада педагоги ЗОЕНЦ, а керівниця гуртка 

Ганна Андрусь разом зі своїми вихованцями взяли участь у 
вшануванні пам’яті тих, хто став жертвами геноциду українського 

народу, поставивши запалені свічки біля монументу „Свіча 
пам’яті” на набережній Незалежності в Ужгороді. 

На десятиліття можна засекретити архіви. Можна приховати 
викривальні документи. Можна замести сліди злочину. Можна раз, 
і вдруге, і втретє переписати історію. Та з пам’яттю народу нічого 

не вдієш, вона зберігатиме правду… 
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Всеукраїнський екологічний тренінг з 
моніторингу стану навколишнього 

природного середовища на тему: 
«Моніторингові дослідження стану 

грунтів» 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України спільно з 
Національним університетом біоресурсів і природокористування 

України 27-28 листопада ц.р. провів другий тренінг з п’ятого 
циклу екологічних тренінгів з моніторингу навколишнього 
природного середовища. Тренінг відбувся за темою «Моніторингові 

дослідження стану ґрунтів» на базі агробіологічного факультету 
Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 

   
 

Його учасники – 40 вчителів природничих дисциплін закладів 
загальної середньої освіти, завідуючі відділами екології, методисти 

і керівники творчих учнівських об’єднань екологічного та 
сільськогосподарського напряму закладів позашкільної освіти з 

Волинської, Донецької, Дніпропетровської, Закарпатської, 
Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Полтавської. 
Рівненської, Тернопільської, Кіровоградської, Київської, Сумської, 

Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. 
Тренінг відрив та звернувся до педагогів з вітальним словом 

директор НЕНЦ, доктор педагогічних наук, професор Володимир 
Валентинович Вербицький. Він окреслив завдання, що стоять 

перед педагогами в умовах нової української школи та наголосив 
на нових напрямах діяльності закладів позашкільної 

освіти і, насамперед, в діяльності Національного еколого-
натуралістичного центру. 

В навчальних аудиторіях Національного університету 
біоресурсів і природокористування України педагоги 
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познайомились з екологічними проблемами в агробіологічному 

виробництві, з сучасними методиками збереження ґрунтів 
України. Цікавою була екскурсія до музею ґрунтів та спілкування з 

деканом агробіологічного факультету Оксаною Леонідівною 
Тонхою. 

В лабораторіях університету педагоги познайомились з 
агрохімічними та агроекологічними методами дослідження 

ґрунтів, з правилами відбору зразків грунту та рослин, 
підготовкою їх до аналізу, з показниками якості с.-г. продукції. 

За допомогою вчених учасники тренінгу опанували методики 
агрохімічного аналізу грунту; визначення рН водної та сольової 
витяжки грунту; визначення гідролітичної кислотності за методом 

Каппена; визначення рухомих сполук азоту, фосфору, калію; 
розрахунками норми вапна та проведення хімічної меліорації; 

оптимізації живлення с.-г. рослин і системи удобрення. 
 

   
 
Цікавими були практичні заняття з визначення гумусу, 

визначення рухомих сполук азоту, фосфору, калію за експрес 
діагностикою. Педагоги ознайомились з рослинною діагностикою: 

візуальною рослинною діагностикою, тканинною та хімічною 
діагностикою. Провели визначення азоту, фосфору, калію, 
мікроелементів в рослинних зразках за експрес діагностикою. 

Відвідування лабораторій «AgriLab» та «Агроскоп» дали 
можливість уявити сучасний агрохімсервіс в технологіях 

вирощування с.-г. культур. 
Після завершення тренінгу учасники отримали сертифікати 

відповідного зразка та електронні варіанти методик дослідження 
якості ґрунтів для дослідницької роботи з учнівською молоддю. 
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Анонс 

у наступному номері: 

 Навчальний тренінг з підготовки вчителів біології та 
педагогічних працівників творчих учнівських об'єднань 
біологічного профілю до професійної сертифікації  

 Узагальнення передового педагогічного досвіду закладів 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю у 
2019 р. 

 Колегія директорів обласних закладів позашкільної освіти 
еколого-натуралістичного напряму 

  

                                                

Швидко і зручно… 

В будь-якому поштовому відділенні Ви можете 

передплатити собі, своїм рідним та друзям у подарунок 

наш науково-художній журнал для дорослих та дітей 

«Паросток» за передплатним індексом 74561.  

Журнал виходить щоквартально. 

Видання допомагає збагнути таємниці природи, гармонію 

стосунків людини і довкілля. 

 
Бажаючі можуть надсилати свої статті на електронну 

адресу: redakciya_parostok_nenc@ukr. net 
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Контакти: 

Національний екологонатуралістичний центр 

учнівської молоді МОН України  

вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 

http://nenc.gov.ua 

nenc@nenc.gov.ua 

Директор НЕНЦ — доктор 

педагогічних наук, професор, 

академік  Національної академії  

наук вищої освіти України, 

Голова ГО “Спілка освітян 

України” Вербицький  

Володимир Валентинович 

тел. (044) 4300260 

 

Відповідальний за 
випуск:  

Кацурак Вікторія — 
методист в/к 
 
тел. (044) 4302222 
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