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Допоможемо пташкам взимку
Ось і прийшла довгоочікувана зима. Наші „менші брати” в
цей час чекають на нашу допомогу. Їм важче і важче пережити
скорочений світловий день і за цей час знайти та засвоїти їжу.
Тому кожного дня ми слідкуємо, щоб годівнички не були
порожніми та підсипаємо в них корму.
Тварини готуються до зими по-різному. Багато з них роблять
запаси, дехто лягає спати. Деякі птахи відлітають у теплі краї,
щоб повернутися назад тільки навесні. А ось доля міських птахів
багато в чому залежить від доброти, щедрості та милосердя
людини.

Особливо непросто птахам доводиться, коли випаде білий
пухнастий сніг, покриваючи всю землю ошатним покривалом.
Під снігом ховаються і небагаті джерела прожитку: розсипані по
землі ягоди горобини і глоду, рештки насіння. Саме в цей
нелегкий час пернатим співакам необхідна наша допомога. З
якою радістю взимку, якщо спостерігати, оточують горобці і
синиці годівниці з крихтами, шматочками хліба, пшоном,
пшеничною крупою! Допоможіть птахам взимку, тоді влітку вони
присвятять вам свої найкращі пісні, з’їдять на ваших городах всіх
шкідників сільськогосподарських культур і подбають, щоб
комарів і мух у наступному сезоні було якомога менше!
Отже, підгодовуючи друзів наших менших, ви рятуєте їх від
загибелі і допоможете зустріти їм теплі весняні дні.
Під час проведення еколого – освітніх та практичних
природоохоронних заходів Закарпатський обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді прагне залучити
юннатів, педагогів, місцеве населення до виготовлення і
розвішування годівничок на подвір’ях, біля своїх домівок, в
парках, скверах. Відділ екології та природоохоронної роботи
щороку бере участь в благородній справі. Не став винятком і цей
рік. Гуртківці розвішували годівнички на території закладу, в
парку Боздош, де мали можливість зустріти хатнього горобця і
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сизого голуба, сороку, грака , навіть строкатого дятла, а ось в
прирічковому біотопі нарахували 9 видів водно-болотних птахів.
Це малий норець, крижень, лебідь шипун, мартин звичайний,
лиска, водяна курочка, пронурок. Ця клопітка і відповідальна
справа з раннього дитинства прививає любов до пернатих.
Годівнички, які майструють юннати, різні за конструкцією і
формою, але призначення одне – підгодувати птахів у час морозів
і снігів. Цією доброю справою юннати збережуть не одне пташине
життя. Такі природоохоронні заходи проведені також в
Лазещинській ЗОШ I-IIIступенів із юннатами гуртка “Юні
лісівники”.
Скільки б не було у тебе різних справ, забав та веселощів, не
забувай про своїх крилатих друзів. Допоможи їм, і вони стануть
тобі у пригоді, сторицею віддячать своєю невтомною корисною
працею та мелодійними піснями.

Про дитячу конференцію лісівників
Гордістю і прикрасою гір є ліси. Ліс у Закарпатті – єдиний на
території України ареал поширення середньоєвропейських лісів.
Тут можна зустріти світлі сонячні діброви, тінисті бучини,
похмурі величні ялинові та смерекові ліси. Закарпатське обласне
управління лісового та мисливського господарства за площею
лісового фонду Закарпаття входить до першої п’ятірки серед
областей України, а за лісистістю і запасами деревини наша
область займає перше місце. Ліси в області зростають на площі
695,8 тисяч гектарів, а загальний запас деревини складає 207,5
млн куб. м.
Першу лісівничу науково-практичну конференцію на базі
Лазещинської загальноосвітньої школи організувала керівниця
гуртків Мирослава Дячук. Тема конференції: „Сучасні проблеми
лісу”. Учасниками заходу стали вихованці гуртка „Юні лісівники”.
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Захід проходив у форматі круглого столу і передбачав цікаву
й насичену програму, яка включала у себе пізнавальні
інтерактивні завдання, наочні презентації та доповіді юннатів.
Виступило 6 юннатів за різними тематиками: Уляна Теміцька
рокрила тему “Загальні відомості про ліси України”; Вікторія
Шляхтіна – “Проблеми лісового фонду”; Анастасія Салікова –
“Висихання лісу та його небезпеки”; Андріана Андрійчук –
“Шкідники лісу”; Юліанна Теміцька – “Пожежі в лісі”; Іванна
Климпуш – “Відновлення лісу”.
У своїх виступах юннати розглянули актуальні лісівничі
проблеми, зокрема: проблеми використання лісових ресурсів
України; причини висихання лісів; спалахи шкідників і хвороб
лісу, небезпеку виникнення лісових пожеж. Юннати старанно
готувалися до виступів, і кожна із доповідей була насичена
цікавою інформацією.
ДП
„Ясінянське
ЛМГ”
на
учнівській
конференції
представляла відповідальна за роботу з учнівськими лісництвами
інженерка Ярослава Рещук. Цікавинкою для юннатів стало
запропоноване лісівницею інтерактивне завдання, під час якого
гуртківці серед запропонованих карток із зображенням дерев
повинні визначити здорові та пошкоджені екземпляри.
Визначивши пошкоджені дерева, діти „ставили діагноз”,
вказуючи шкідника чи хворобу, яким вражені рослини.
Наприкінці конференції відбулось активне обговорення
вирішення основних проблем лісу, із якоговпевненістю можемо
сказати, що основна мета заходу виконана, адже юннати в один
голос запевняли, що будуть оберігати ліс. Учасники нагороджені
грамотами і подяками за участь у конференції.

Юннати за життя без СНІДу
Вихованці ЗОЕНЦ за життя без СНІДу
Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться
Міжнародна акція „16 днів проти насилля”. Вона започаткована
Першим всесвітнім інститутом жіночого лідерства в 1991 році. В
цей період є й інші важливі дати: 25 листопада – Міжнародний
день боротьби з насильством щодо жінок, 1 грудня –
Міжнародний день боротьби зі СНІДом, 2 грудня – Міжнародний
день боротьби з рабством, 3 грудня – Міжнародний день інвалідів,
5 грудня – Міжнародний день волонтера, 6 грудня – річниця
інциденту в Монреалі, 9 грудня – Міжнародний день боротьби з
корупцією, 10 грудня – Міжнародний день прав людини.
Педагоги разом з юннатами ЗОЕНЦ 6 грудня також
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долучились до Міжнародної акції проти насилля та Міжнародного
дня боротьби зі СНІДом. Традиційно, розпочав масово-виховний
захід директор ЗОЕНЦ Олександр Васильович Геревич, який
розповів про важливість відзначення днів цього періоду, а також
наголосив, що проблема ВІЛ\СНІДу є не тільки медичною, а й
соціальною. Для її вирішення необхідне прозоре ознайомлення
дітей із ВІЛ захворюванням, з його небезпекою, та методами
профілактики.
Методистка відділу організаційно-масової роботи Мирослава
Вайдич підготувала інформаційну презентацію, в якій розповіла
про мету та історію виникнення акції, види насильства та їх
характеристику. Особливо, звернула увагу вихованців на
кібербулінг, який дуже поширений в сьогоденні.
Одним з днів цього періоду, а саме 1 грудня, в усьому світі
відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Цей день
служить нагадуванням про необхідність зупинити глобальне
поширення епідемії ВІЛ\СНІДу.

З нагоди відзначення цього дня, відділ організаційномасової
роботи
організували
зустріч
з
представником
Закарпатського обласного центру профілактики та боротьби зі
СНІДом Іванною Ярославною Гуцол, яка змістовно та зрозуміло
для юннатів розповіла про те, яку серйозну небезпеку для життя
людини несе ця глобальна проблема, наголосила, що цей день став
одним з найбільш вагомих міжнародних днів здоров’я, а
відзначення його є можливістю підвищити рівень обізнаності про
це захворювання та його профілактику. Додавши статистику
захворювання в Україні, наголосила скільки людей ходить поміж
нас, які навіть не знають що вони ВІЛ- інфіковані. Юннати
отримали інформацію про шляхи передачі інфекції, її стадії та
ознаки, усвідомили зв’язок між способом життя і ризиком
інфікування, а також обговорили проблему толерантного
ставлення до ВІЛ-інфікованих. Протягом бесіди діти активно
задавали питання, на які отримували змістовні відповіді.
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Ми сподіваємось, що дана зустріч розширить у юннатів
знання про небезпеку епідемії, як уберегти себе від цього
страшного захворювання, як зробити правильний вибір у житті, а
також як виховувати почуття відповідальності за власну
поведінку та ведення здорового способу життя.

Юннати КЗО “Обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської
молоді” Дніпропетровської області провели захід,
присвячений Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом
Вихованці гуртка “Дендрологія з основами озеленення”
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної
ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”, директор Педан Ю. Ф.), учні
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №
76” Дніпровської міської ради (директор Г. О. Сазанська) 03
грудня 2019 року провели захід, присвячений Всесвітньому дню
боротьби зі СНІДом.
Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) – одна з
найважливіших і трагічних проблем, що виникли в ХХ сторіччі.
Слабка поінформованість людей про шляхи передачі інфекції – це
основна причина високих темпів поширення хвороби.
Гуртківці ознайомились з сучасним станом захворювання на
СНІД на планеті та в Україні, основними шляхами передачі вірусу
імунодефіциту людини (ВІЛ), стадіями розвитку хвороби.
Гуртківці працювали в групах, парах, опановуючи важливу
інформацію про ВІЛ, СНІД.
Вихованці були поінформовані про сумну статистику
розповсюдження ВІЛ та основні шляхи інфікування підлітків.
Юннати активно долучилися до інтерактивних вправ, які в
ігровій формі дозволили глибше усвідомити надану інформацію.
Кожен з учасників заходу отримав пам’ятку простих правил
безпеки, що дозволять на 100% захистити себе від зараження на
ВІЛ.
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Про участь юннатів у тижні
флористики, фітодизайну та
лозоплетіння «Друге життя квітів»
Відповідно до плану роботи комунального закладу «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради на 2019 рік з 02 по
06 грудня 2019 року на Станції проходив тиждень флористики,
фітодизайну та лозоплетіння «Друге життя квітів».
Юннати, разом з керівниками гуртків, оформили зимову
фотозону, яку доповнили виставкою дитячих робіт з природного
матеріалу.
Впродовж тижня пройшли майстер-класи: «Зимовий декор
свічок», «Виготовлення новорічних сувенірів», «Виготовлення
новорічних іграшок на ялинку», «Виготовлення новорічного
віночка»,
«Виготовлення
листівок
на
новорічно-різдвяну
тематику».
Вихованці гуртків навчились виготовляти іграшки, віночки
та сувеніри з природного матеріалу, декоративні прикраси в
техніці оригамі, вітальні листівки, букети з живих та засушених
квіткових рослин.

Зустріч у творчій майстерні «Гітара і ми» на тему «Сила добра
і любові» була організована членами гуртка «Екологічний театр».
Вихованці Станції зібрались разом, щоб поспівати, почитати
поетичні твори і продемонструвати свої таланти, адже багато хто
з них взяв у руки гітару саме у стінах закладу.
В рамках тижня відбулось засідання методичного об’єднання
для керівників гуртків «Популяризація здорового способу життя,
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формування екологічної грамотності – складова освітнього
процесу». Для керівників гуртків було проведено заняття – тренінг
«Надання домедичної допомоги при різних життєвих обставинах»,
який провела ІВАНЮТЕНКО Людмила, керівник гуртка «Умій
врятувати життя» Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 23 Рівненської міської ради.

Екологічні аспекти енергетики та
проблеми захисту довкілля
хмельницькі науковці й педагоги
обговорювали з польськими колегами
На базі Хмельницького національного університету та
Хмельницького
обласного
еколого-натуралістичного
центру
учнівської молоді 10-11 грудня відбулася українсько-польська
науково-практична конференція «Екологічні аспекти енергетики
та захист довкілля» за активної участі її співорганізаторів –
делегації польських науковців.
Організатори конференції:
від України – кафедра машин і апаратів, електромеханічних
та
енергетичних
систем
Хмельницького
національного
університету,
Хмельницький
енергетичний
кластер
та
педколектив Хмельницького обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;
від Польщі – кафедра інженерних і біомедичних матеріалів
Шльонської політехніки в Глівіцах, ректорат якої делегував до
хмельничан 8 провідних науковців із завідувачем кафедри
професором Томашом Танські.

Під час тематичних доповідей і дискусій особливе місце у
виступах доповідачів і наукових діалогах учасників конференції
Детальна інформація на сайті

https://nenc.gov.ua

Інформаційний бюлетень НЕНЦ

Номер 12, грудень, 2019

посідали екологічні аспекти використання відновлювальних
джерел енергії для виробничих і побутових потреб, адже вони не
лише забезпечують нас енергоресурсами, а ще й потрібно
забезпечувати збереження навколишнього середовища та безпеку
для людей діючих електростанцій.
Цій тематиці був присвячений ХАКАТОН з атомної
енергетики, на якому розглядалися питання безпеки роботи й
добудови енергоблоків Хмельницької АЕС, соціальної складової,
економічного розвитку, стану екології та загального розвитку
регіону й України. Для учасників заходу організаторами було
влаштовано ознайомлення з енергетичними об’єктами атомної
електростанції, даховою електростанцією та лабораторією
відновлювальних джерел енергії Хмельницького національного
університету.
Учасники конференції із зацікавленням ознайомилися з
навчально-матеріальною базою і музеєм історії університету та
фотогалереями, видавничою діяльністю, науково-педагогічними
проектами освітян-позашкільників під патронатом Національної
академії педагогічних наук України і здобутками творчої праці
хмельницьких
педагогів-натуралістів
та
їх
працьовитих
вихованців еколого-натуралістичних гуртків – юннатів.
Конференція яскраво й переконливо показала важливість
міжнародного наукового діалогу та практичної співпраці
хмельницьких науковців і їх сподвижників педагогів-натуралістів
з польськими колегами в галузі енергетики й екології,
раціонального
використання
енергетичних
ресурсів
та
забезпечення захисту і збереження довкілля.

Відбулася розширена педагогічна рада
НЕНЦ МОН України за участю
директорів закладів позашкільної
освіти еколого-натуралістичного
напряму
У
Національному
еколого-натуралістичному
центрі
Міністерства освіти і науки України 12 грудня 2019 року на
розширеній педагогічній раді, яка проводилася за участю
наукових співробітників Інституту проблем виховання НАПН
України, відбулася презентація перспективного педагогічного
досвіду
п’ятьох
закладів
позашкільної
освіти
екологонатуралістичного профілю,
а саме:
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Донецького обласного еколого-натуралістичного центру.
Тема досвіду: «Розбудова системи якісної, конкурентоспроможної,
доступної позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
в Донецькій області» (в.о. директора – Захаров Дмитро
Олександрович);


Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
Волинської обласної ради. Тема досвіду: «Проектно-грантова
діяльність – шлях до розвитку закладу позашкільної освіти»
(директор – Остапчук Валентина Адамівна);

Комунального закладу «Чернігівська обласна станція
юних натуралістів» (вивчення педагогічного досвіду Солодкої Ніни
Миколаївни,
керівника
гуртків
Комунального
закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»). Тема досвіду:
«Формування практичної компетентності вихованців засобами
позашкільної педагогіки» (директор – Трегубова Людмила
Анатоліївна);

Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний
еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради.
Тема досвіду: «Формування національно-патріотичних якостей
вихованців
закладів
позашкільної
освіти
екологонатуралістичного напряму» (директор – Бордюг Наталія Сергіївна,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент);
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Комунального закладу Сумської обласної ради –
обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю. Тема досвіду: «Організаційно-педагогічні основи роботи
з дітьми старшого дошкільного віку у закладах позашкільної
освіти» (директор – Тихенко Лариса Володимирівна).
Рішенням педагогічної ради передовий педагогічний досвід
презентованих закладів рекомендовано до популяризації та
поширення серед закладів позашкільної освіти.
Учасники
отримали
сертифікат
про
вивчення
та
узагальнення педагогічного досвіду.


Проведено колегію директорів
обласних закладів позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму
Національний еколого-натуралістичний центр Міністерства
освіти і науки України, виконуючи функції координаційнометодичного центру щодо супроводу позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму в регіонах у м. Києві 13 грудня ц. р.
провів колегію за участю директорів обласних закладів
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.
До участі в роботі колегії були запрошені:

Представники Верховної Ради України з питань освіти,
науки та інновацій;

Представники Державної служби якості освіти України;

Представники Міністерства освіти і науки України;

Міліневський Геннадій Петрович, старший науковий
співробітник Національного Антарктичного наукового центру,
доктор фізико-математичних наук, завідувач науково-дослідної
лабораторії
фізики
космосу
Київського
національного
університету імені Тараса Шевченка, начальник Першої
української антарктичної експедиції на станцію «Академік
Вернадський» 1996-1997 рр., член Американського геофізичного
союзу (з 1992 року), заступник директора з науки Національного
антарктичного наукового центру (з 1999 по 2006 рр.),
координатор космічного проекту Аерозоль-UA (з 2013 р.);

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

Корнієнко Анна Володимирівна, провідний науковий
співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем
виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник;
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Кирило Томляк, керівник мобільного додатку та
шкільного конкурсу «Кліматичні краплі»;

Олена
Білоус,
науковий
співробітник
Інституту
гідробіології НАН України, кандидат біологічних наук.




У своєму вступному слові директор НЕНЦ, доктор
педагогічних
наук,
професор
Вербицький
Володимир
Валентинович розкрив питання розвитку позашкільної екологонатуралістичної освіти, нового формату існування позашкілля в
умовах Нової української школи.

Під час проведення засідання директори обговорювали
актуальні питання, а саме:

сценарії, терміни та місця проведення 95-річчя
юннатівського руху в Україні;

проєкт плану на 2020 р.: план семінарів-практикумів
для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти та
всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з
дітьми та учнівською молоддю;

механізм співпраці з об’єднаними територіальними
громадами в регіонах в напрямі збереження мережі закладів
позашкільної освіти та пошуків шляхів входження екологоДетальна інформація на сайті
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натуралістичного напряму в заклади освіти регіону;

положення корпоративного педагогічного об’єднання
директорів закладів позашкільної освіти «Натураліст»;

створення команди з моделювання майбутнього
розвитку еколого-натуралістичних центрів / станцій юних
натуралістів;

проєкт положення «Про типову освітню програму
закладу позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму»;

обговорення проєкту програми Стратегічного форуму з
питань розвитку позашкільної освіти в Україні (19-21 травня
2020 р., м. Полтава) тощо.

В НЕНЦ проведено тренінг з
підготовки вчителів біології та
керівників творчих учнівських
об’єднань
З
10
по
12
грудня
в
Національному
екологонатуралістичному центрі відбувся тренінг з підготовки вчителів
біології та керівників творчих учнівських об’єднань біологічного
профілю до професійної сертифікації з теми «Методика
викладання еволюційного вчення і екології».

З доповіддю «Шляхи інтеграції закладів загальної середньої
та позашкільної освіти» перед учасниками тренінгу виступив
директор НЕНЦ, доктор педагогічних наук, професор Вербицький
Володимир Валентинович.
Шляхи вирішення проблеми збереження біорізноманіття
висвітлила кандидат біологічних наук, науковий співробітник
Київського зоопарку Савон Євгенія Євгеніївна.
Практикум з основ збереження здоров’я організувала
Мегалінська Анна Петрівна – кандидат біологічних наук, доцент
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кафедри медико-біологічних та валеологічних основ охорони
життя і здоров’я НПУ імені М.П. Драгоманова.
З презентацією «Основи сучасної теорії еволюції» виступив
Ковальчук Олександр Миколайович, кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник Національного природничого
музею НАН України.

Тренінг «Розв’язування тестів з еволюційного вчення» провів
методист НЕНЦ Адріанов Віктор Леонідович.
Різноманітні форми екологічної освіти через систему
всеукраїнських профільних заходів висвітлила завідуюча відділом
екології НЕНЦ Радченко Тамара Дмитрівна.
По закінченню тренінгу учасники отримали сертифікати
встановленого зразку.

Педагоги ЗОЕНЦ завітали в гості в
медико-соціальний реабілітаційний
центр «Дорога життя»
Напередодні
свята
Миколи
Чудотворця
педагоги
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру
учнівської молоді не обійшли осторонь дітей з обмеженими
можливостями і 17 грудня відвідали медико-соціальний
реабілітаційний центр „Дорога життя”. Відомо, що день святого
Миколая — це улюблене та очікуване багатьма дітлахами свято
покровителя дітей і мандрівників. Воно просякнуте особливою
атмосферою приготування та отримання подарунків.
Педагоги провели цікавий майстер – клас з виготовлення
чарівного чобітка, який обов’язково надасть святкового настрою
та нагадає про подарунки до свят.
У майстер-класі брали участь дітки різного віку. Із
задоволенням учасники заходу клеїли заготовлені педагогами
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напередодні різнокольорові сніжинки на чарівний чобіток. Цього
дня не тільки ми завітали в гості до діток, а й військові третього
батальйону другої Галицької бригади Національної гвардії
України. Разом в команді виготовили близько 80 чобітків,
половину з яких заберуть на згадку для солдатів Операції
Об’єднаних Сил.

Не обійшлось, звичайно, без солодких подарунків, які дітки
отримали від працівників ЗОЕНЦ.

День вшанування ліквідаторів аварії
на Чорнобильській атомній
електростанції
Страшну техногенну катастрофу, аварію на Чорнобильській
атомній електростанції, знає і пам’ятає весь світ. День
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії відзначається
щорічно 14 грудня, у день закінчення будівництва саркофага над
зруйнованим четвертим енергоблоком.
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17 грудня 2019 року проведено захід до Дня вшанування
ліквідаторів аварії на ЧАЕС, в якому брали участь вихованці
гуртка “Юні охоронці природи” комунального закладу освіти
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді” Дніпропетровської обласної ради (директор Ю.Ф. Педан),
учні 5 класу комунального закладу освіти “Дніпропетровська
загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 5 І-ІІІ ступенів
“Дніпропетровської обласної ради” (директор Н.А.Бергеман).
Метою заходу було розширення знань юннатів про трагедію
на Чорнобильській атомній електростанції, ознайомлення з
екологічними, соціальними наслідками аварії на ЧАЕС для
України і світу, вшанування подвигу ліквідаторів наслідків
вибуху реактора четвертого енергоблоку, людей, які врятували
Україну та світ від ядерної катастрофи.
Діти переглянули презентацію, з якої дізнались про рослину,
полин звичайний, яку ще називають “чорнобильник”. Вдумались у
значення назви міста “Чорна” “биль”. Чи то випадковість, що
трагедія подібного масштабу сталась у місті з подібною назвою?
Юннати задумались про велике значення слова…
На слайдах діти побачили фото міста Прип’ять, з
величезними 16-ти поверховими будинками, парком розваг,
площами та деревами. Місто-привид, доля якого змінилась за
один день. Побачили і місто Чорнобиль, і величезну будівлю самої
атомної станції. Діти дуже жваво обговорювали причини і
наслідки трагедії, але все ж таки найголовнішу роль у квітні 1986
року зіграли люди. Пожежники, які першими з’явились на місці
аварії, і не шкодуючи себе, гасили пожежу, водолази, яки ціною
власного життя врятували планету від забруднення ґрунтових
вод… Люди різного віку, статі, національності, професії, які мали
сім’ї, не роздумуючи жертвували собою, рятуючи весь світ.
При перегляді інтерв’ю з ліквідатором із Запоріжжя, діти
притихли. Слухали уважно, адже почути правду з перших вуст
завжди важливо. Виявилось, що незважаючи на юний вік, дехто
бачив сучасний фільм “Чорнобиль”, а порівняти фільм зі словами
справжнього учасника подій було цікаво. Одразу ж виявили певні
неточності, допущені у фільмі.
Відео з фотографіями загинувших ліквідаторів дуже вразило
аудиторію, молоді, мужні, красиві обличчя героїв-ліквідаторів,
вони вічно залишаться в нашій пам’яті на вахті миру, заради
життя людей.
Наостанок, обговорили створення і встановлення сучасного
саркофагу, екскурсійні тури до місця трагедії, згадали де в м.
Дніпро встановлено меморіал на згадку про трагедію.
Кожен з учасників задумався про подвиг, подумки перенісся
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до місця подій, збагнув велич кожної людини, яка віддала своє
життя, аби врятувати світ…

Відбулась виставка-конкурс «Замість
ялинки – зимовий букет»
З метою виховання екологічної культури школярів,
формування почуття соціальної відповідальності, небайдужості,
прагнення до активних дій з впорядкування, збереження та
оздоровлення довкілля, відродження традицій та звичаїв
українського народу, 16-17 грудня 2019 року на базі
Тернопільського
обласного
центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді відбулась виставка-конкурс «Замість
ялинки – зимовий букет».

В роботі виставки-конкурсу взяли участь 4 міста обласного
підпорядкування, 15 районів, 27 ОТГ, всього 46 закладів
загальної середньої та позашкільної освіти. На виставці було
представлено 250 робіт за трьома номінаціями: Новорічна
композиція «Різдвяна казка», Галицькі сувеніри та різдвяна
атрибутика, «Дідух – різдвяний дух». У заході взяли участь понад
300 учасників, учнів закладів загальної середньої та позашкільної
освіти.
Оцінювало роботи журі, яку очолювала Тетяна Боровська –
головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти та виховної роботи управління освіти і науки
облдержадміністрації.
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Вітаємо наших героїв з Днем святого
Миколая
Вихованці Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді 19 грудня відвідали поранених воїнів у
Головному військовому клінічному госпіталі Міністерства оборони
України.
Діти привітали воїнів-героїв з Днем святого Миколая. З
побажаннями міцного здоров’я і швидкого одужання пригощали
святковими пряниками, випеченими юннатами разом з
батьками.

Дарували виготовлені власноруч обереги і мед з навчальної
пасіки Національного еколого-натуралістичного центру, вітальні
листівки, фрукти з навчального саду і солодощі.
Учнівська молодь щиро вдячна військовослужбовцям за
захист суверенітету і незалежності України.
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Святий Миколай завітав до юннатів
позашкілля
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді МОН України
Вихованці Національного еколого - натуралістичного центру
відвідали та привітали воїнів у Головному військовому клінічному
госпіталі Міністерства оборони України з прийдешніми
новорічними святами.
Юннати побажали швидкого одужання нашим захисникам,
щоб ці свята принесли нові надії і сподівання, нові життєві
задуми і бажання, віру і надію, щастя і здоров'я. І обов'язково
подарунки: фрукти з саду НЕНЦ, мед з навчальної пасіки ,
смаколики виготовлені разом з батьками, оберіги.
А після добрих справ, гуртківці влаштували свято у Центрі.
Було дуже весело і позитивно. Щиро вітаємо всіх вихованців
НЕНЦ, батьків, рідних і близьких з прийдешніми новорічними
святами! Дякуємо, що Ви з нами!
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КЗО «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради
З нагоди Дня святого Миколая 18 – 19 грудня 2019 року на
базі
комунального
закладу
освіти
“Обласний
екологонатуралістичний
центр
дітей
та
учнівської
молоді”
Дніпропетровської обласної ради (далі КЗО “ОЕНЦДУМ”, директор
Ю.Ф. Педан) провели обласний масовий захід “Любов’ю родини
зігріті”.
18 грудня 2019 року в заході взяли участь вихованці
закладів
позашкільної
освіти
еколого-натуралістичного
спрямування області, активні учасники екологічних масових
заходів, юннатського самоврядування з міст Дніпра, Павлограда,
Кам’янського; Дніпровського та Магдалинівського районів;
Слобожанської селищної ради Дніпровського району, Вербківської
сільської ради Павлоградського району, вихованці філії
КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”.

Юннатів, учасників свята, гостино зустріла новорічна
ялинка, розташована в екологічній вітальні обласного екологонатуралістичного центру.

До святкової програми увійшла новорічна вистава, яку
підготували гуртківці еколого-естетичної студії КЗО “ОЕНЦДУМ”,
Детальна інформація на сайті
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виступ театру пісні “Аура” Центру позашкільної роботи дитячої
творчості “Альтаір”. Казкові герої після виступу вручили кожній
дитині солодкий подарунок.
Для юннатів КЗО “ОЕНЦДУМ” новорічна вистава відбулася
19 грудня 2019 року. Дітлахи подивились новорічну казку, герої
якої загадували загадки дітям, проводили конкурси з учасниками
свята, а діти, в свою чергу, подарували Святому Миколаю свої
вірші та пісні.
Казкові герої вручили кожній дитині солодкий подарунок.
КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради
На базі комунального закладу «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради 18 грудня 2019 р. відбулась новорічна
розважальна програма для вихованців Станції. У новорічній
імпровізованій казці «Чудеса напередодні свята Миколая», у якій
акторами стали вихованці гуртків «Основи валеології» (керівник
ЛУЦИШИН Світлана), «Юні зоологи» (керівники МОМОТЮК Марія,
ГОМЕНЮК Катерина), «Квітковий дивосвіт» (керівник ВЛАСЮК
Інна), «Екологічний дизайн» (керівник ДУЖУК Сніжана),
«Стежинками природи» (керівник ДЯЧУК Ольга), «Юні біологи»
(керівник
БОБРОВСЬКА
Валентина),
«Аплікація
соломою»
(керівник БОНДАР Тетяна), «Екосвіт» (керівник ШЕХТЕР Лілія).

Педагоги-актори разом з акторами екологічного театру
«Енергія життя» закладу провели цікаві та змістовні конкурси для
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дітей. Усі учасники дійства були активними учасниками ігор,
руханок, давали відповіді на цікаві запитання, водили хороводи,
демонстрували таланти та отримали винагороди. У виставі
висвітлювались традиції святкування Дня Святого Миколая та
Різдвяних свят.
КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Херсонської обласної ради
Святий Миколай 19 грудня завітав до комунального закладу
«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Херсонської обласної ради (директор Ельвіра Вітренко). Для
юннатів Центру свято підготували творчий колектив гуртка
«Екологічний театр» під керівництвом Олени Олійникової, який
продемонстрував
театралізовану
виставу
«Дюймовочка».
Солодощами «Від Святого Миколая» традиційно пригощав депутат
Корабельної районної у м. Херсон раді Віктор Сухокобилін.

У заході взяло участь 78 дітей, батьки та педагоги Центру.
Було створено неповторну святкову атмосферу щастя та радості.
Ще раз вітаємо усіх зі СВЯТОМ!!!
Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
Напередодні новорічно-різдвяних свят у Полтавському
обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді у
рамках щорічної акції ,,Збережи ялинку” традиційно працює
творча майстерня з виготовлення новорічних композицій та
новорічно-різдвяна виставка.
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Виготовляти новорічні композиції можна навчитися під час
майстер-класів, які проводяться у закладі уже понад двадцять
років поспіль досвідченими керівниками гуртків ,,Квітникаріаранжувальники” та ,,Фітодизайн з основами художньої
майстерності”.
До участі у майстер-класах мають змогу долучитися усі
бажаючі.
Новорічні композиції – альтернатива зеленим красунямялинкам, багато з яких знищуються під час проведення
новорічних свят. Цього року участь у заході взяли учні
полтавських шкіл та вихованці Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді.
Під час майстер-класів діти вчаться створювати красу,
дбати про збереження зелених насаджень, дізнаються про
традиції зустрічі Нового року в різних країнах світу.
Найкращі роботи, які представлені на виставці, будуть
відправлені до Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді для участі у Всеукраїнському конкурсі
,,Новорічна композиція”.

Одним з найбільш значущих та казкових зимових свят є
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свято Миколая. Здавна це свято — особливе, хвилююче, цього дня
діти чекають подарунки від свого найулюбленішого Святого. Тому
Святий Миколай завітав до вихованців Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Педагоги
розповіли дітям про Святого чудотворця, про його добрі справи.
Метою заходу було поглиблення знань дітей про зимові свята,
ознайомити їх із традиціями святкування дня Святого Миколая в
Україні, прищеплювати любов і повагу до традицій та обрядів
українців, виховувати повагу до усіх, хто творить добро.
Діти долучилися до виготовлення сувеніру для Святого
Миколая – янгола-охоронця кожної людини.
Наприкінці свята діти зустрілися зі Святим Миколаєм,
розказали йому віршики та отримали солодкі подарунки.

Зимова школа з програмування та
інформаційних технологій – 2019
Під час зимових канікул, з 21 по 27 грудня 2019 року, у
м. Києві
Національним
еколого-натуралістичним
центром
учнівської молоді спільно з освітнім проектом «Школа
програмування та інформаційних технологій» організована
работа «Зимової школи з програмування та інформаційних
технологій».

До участі в заході запрошено учнів 7-11 класів закладів
загальної середньої і професійно-технічної освіти, вихованці
закладів позашкільної освіти, що цікавляться інформатикою
(програмуванням) та інформаційними технологіями, загалом 85
підлітків.
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Мета – підвищення зацікавленості школярів у вивченні
інформатики.
Для слухачів Школи проведені лекції та практичні заняття
провідними вчителями інформатики та студентами, що є
призерами Всеукраїнських та Міжнародних учнівських олімпіад з
інформатики. Учнів розподілено по п’яти групах залежно від їх
рівня підготовки, який було визначено шляхом online тестування.
Слухачі Школи 2019 року успішно склали іспити з
тестування рівня знань та перевірили свої уміння та навички з
програмування.
Детальна інформація про перебіг роботи Школи на
сайтах: http://nenc.gov.ua, http://піт.укр і в мережі інтернет.
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Шановні освітяни!
Прийміть сердечні вітання з
Новим роком та Різдвом
Христовим! Нехай прекрасні
зимові свята принесуть мир,
спокій і злагоду, впевненість у
майбутньому. Бажаємо вам
міцного здоров'я, успіхів,
родинного щастя, достатку і
благополуччя! Завжди гарного
настрою і любові, нехай у
вашому житті панують гармонія
та вдача!
Педагогічний колектив НЕНЦ
Детальна інформація на сайті
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Анонс
у наступному номері:
 Зимова толока позашкільників
 Великий педагогічний колоквіум для голів обласних
методичних об’єднань біологічного напряму з теми
«Сучасні методи навчання у процесі викладання
біології»
 Всеукраїнський турнір юних хіміків Всеукраїнський
турнір юних хіміків

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

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

Володимир Валентинович
тел. (044) 4300260
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