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Визначено переможців 
Всеукраїнського науково-технічного 

конкурсу Eкo-Техно Україна 2020 – 
національного етапу Міжнародного 

конкурсу ISEF 2020! 
З 04 по 07 лютого 2020 р. Міністерство освіти і науки 

України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді за підтримки Громадської організації «Спілка освітян 

України» провели один із найбільших конкурсів для талановитих 
учнів – Всеукраїнський конкурс Еко-Техно Україна 2020. 

Еко-Техно Україна – це всеукраїнський конкурс наукової 

творчості учнів, національний етап міжнародного конкурсу 
International Science and Engineering Fair (ISEF), метою якого є 

формування та популяризація наукового і творчого світогляду 
серед молодого покоління, єднання бізнесу і науки, а також 

випробовування українського інноваційного потенціалу на 
міжнародній арені. Переможці конкурсу отримують право 

представляти Україну на міжнародному конкурсі ISEF та інших 
міжнародних конкурсах і олімпіадах. 

   
 

Юні дослідники презентували свої науково-дослідницькі 
проєкти за такими категоріями: 

Частина «Еко – Україна» (місце проведення – НЕНЦ): 
 біологія (науки про рослини, науки про тварин); 

 клітинна та молекулярна біологія, мікробіологія; 
 науки про людину (біомедичні та медичні науки, 

прикладна медицина, науки про поведінку та соціум,); 
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 науки про землю та навколишнє середовище; 

 хімія, біохімія; 
 екологічна інженерія; 

 хімічна інженерія. 
Частина «Техно – Україна» (місце проведення – КПІ ім. Ігоря 

Сікорського): 
 інженерія (біомедична інженерія, інженерна механіка, 

матеріалознавство); 
 інформаційні технології (вбудовані системи, системне 

програмне забезпечення, обчислювальна біологія і біоінформатика, 
робототехніка та інтелектуальні машини); 

 енергетика (фізична енергетика, хімічна енергетика); 

 математика; 
 фізика і астрономія. 

 

    
 
За результатами заочного відбіркового етапу для участі в 

очному етапі Еко Україна 2020 було відібрано 205 проєктів. 
Завдяки партнерам конкурсу найкращі ідеї та проєкти було 

відзначено Дипломами та цінними подарунками. 
У межах конкурсу для керівників наукових проєктів, 

педагогів була проведена «Освітня академія Eco&TechnoUkraine». 
Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс ISEF, за 

результатами суперфіналу та згідно з рішенням наукового журі 
конкурсу «Еко-Техно Україна 2020» надана можливість 

представляти Україну на Всесвітньому фіналі міжнародного 
конкурсу ISEF, який відбудеться з 12 по 17 травня 2020 року в 

місті Анахайм (США, Каліфорнія), наступним учасникам: 
 Малярчук Єва Олександрівна, учениця 11 класу 

Нетішенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 
Хмельницької області. Тема проекту: «Попередження конфліктів в 

учнівському колективі середнього та старшого шкільного віку як 
інструмент превенції булінгу»; 
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 Кислова Анастасія Андріївна, учениця 10 класу Вищого 

професійного училища №33 м. Києва. Тема проекту: «Вирішення 
проблеми надлишкової ваги людства шляхом вибору посуду для 

подачі їжі»; 
 Віктосенко Юлія Станіславівна, учениця 9 класу КНЗ 

«Хіміко-екологічний ліцей» Дніпропетровської області. Тема 
проекту: «Отримання каротиноїдів через утворення композиту Zn-

Al подвійно-шаровий гідроксид – каротиноїд» IN VITRO в 
середовищі фрешів овочів та фруктів»; 

 Неруш Руслан Юрійович, учень 11 класу Комунального 
закладу «Маріупольський технічний ліцей» Донецької області. Тема 
проекту: «Нова методика оцінки процесу дигресії екосистем». 

  

   
 

Відбулася нарада для директорів 
комплексних закладів позашкільної 
освіти, станцій юних натуралістів 

Херсонської області 
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На базі комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директор 
Ельвіра Вітренко) 07 лютого 2020 року відбулася нарада для 

директорів комплексних закладів позашкільної освіти, станцій 
юних натуралістів Херсонської області за темою: «Позашкільна 

освіта на сучасному етапі: досвід та перспективи». 
В нараді були обговорені питання: «Координаційна діяльність 

комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Херсонської обласної ради в еколого-

натуралістичній діяльності з учнівською молоддю, досягнення за 
2019 рік»; «Сучасні тенденції та перспективи співпраці 
комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради в еколого-
натуралістичній освіті у 2020 році»; «Перспективи розвитку 

інтелектуального потенціалу учнівської молоді Херсонської області 
у через залучення до еколого-натуралістичної діяльності», 

«Соціальне партнерство в еколого-натуралістичній освіті»; «Обласні 
та всеукраїнські масові заходи еколого-натуралістичного 

спрямування – умови, вимоги до оформлення, терміни 
проведення»; «Розвиток освіти в контексті змін в Законодавстві 

України». Крім того, учасники наради взяли участь у проведенні 
майстер-класу з виготовлення квітів із вторинної сировини та у 

обговоренні важливих питань позашкілля Херсонщини за круглим 
столом. 

 

Проведено тематичний круглий стіл 
«Безпечне позашкілля» для директорів 

закладів позашкільної освіти 
На базі Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 12.02.2020 р. було 

проведено тематичний круглий стіл «Безпечне позашкілля» для 
директорів закладів позашкільної освіти. 

Перед керівниками закладів освіти виступили Юрій Грицина, 
головний державний інспектор Управління Держпраці у 

Тернопільській області (Дотримання правил техніки безпеки, 
охорони праці в закладах позашкільної освіти), Володимир 
Солотвінський, заступник начальника Тернопільського міського 

відділу ДСНС України в Тернопільській області (Дотримання 
правил пожежної безпеки в закладах освіти), Євгеній Безрукий, 

начальник відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та 
організації розслідування спалахів Управління держнагляду за 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                            Номер 2, лютий, 2020 

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

дотриманням санітарного законодавства (Санітарно-гігієнічні 

норми в закладах освіти) та Людмила Безменська, начальник 
відділу карантину рослин Управління фітосанітарної безпеки 

(Профілактичні заходи щодо поширення карантинних рослин) 
Головного управління держспоживслужби у Тернопільській 

області, Демидась Світлана Романівна, методист навчально-
методичного центру психологічної служби і соціальної роботи 

ТОКІППО (Етичні норми поведінки в освітньому середовищі). 
 

    
 

В практичній частині заходу із правилами надання 
домедичної допомоги учасників ознайомили інструктори 
молодіжного осередку Всеукраїнської Ради Реанімації Свіжевська 

Віола і Данчак Андрій та із технікою застосування первинних 
засобів пожежогасіння – Володимир Солотвінський, заступник 

начальника ТМВ ДСНС України в Тернопільській області . 
Учасники круглого столу прийняли рекомендації щодо 

функціонування в закладах освіти безпечного освітнього 
середовища. 
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Відбувся фінал Всеукраїнського 
конкурсу молодіжних проектів з 

енергоефективності «Енергія і 
середовище» 

У Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України 12-14 лютого ц.р. 
відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу молодіжних проектів з 

енергоефективності „Енергія і середовище” під гаслом “Збережемо 
енергію – збережемо Планету”. 

Конкурс проведений за підтримки співорганізаторів – 
громадської організації «Екологічний клуб Еремурус – Україна» та 

Бюро з питань екології Української греко-католицької церкви. та 
спонсорів заходу: Партнерської мережі «Освіта для сталого 

розвитку», Бюро з питань екології Української греко-католицької 
церкви. 

   
 

На урочистому відкритті фіналістів конкурсу тепло 
привітали: 

1. Вербицький Володимир Валентинович, директор 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України; доктор педагогічних наук, 
професор; 

2. Недбайло Олександр Миколайович, доктор тeхнічних 
наук, старший науковий співробітник Інституту технічної 
теплофізики НАН України; 

3. Валантирець Наталія Василівна, голова громадської 
організації «Екологічний клуб «Еремурус»; 

4. Володимир Шеремета, доктор богословських наук, 
керівник Бюро з питань екології Української греко-католицької 

церкви; 
5. Кирило Томляк, Товариство з обмеженою 

відповідальність «КТ-Енергія». 
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Цікавою і змістовно-науковою була зустріч з Світланою 

Володимирівною Краковською, кандидатом фізико-математичних 
наук старшим науковим співробітником, завідуючою лабораторії 

прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного 
інституту НАН України та Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, яка поставила перед молоддю питання: 
«Кліматична криза: катастрофа чи можливості для людства?». 

Під час проведення фіналу для учасників була організована 
відкрита стендова презентація, під час якої відбулось наукове 

спілкування віч-на-віч та обмін досвідом. 
13 лютого фіналісти Всеукраїнського конкурсу молодіжних 

проектів з енергоефективності „Енергія і середовище” захищали 

свої проекти та роботи перед поважним журі. На фінальний етап 
конкурсу з 147 учнівських і студентських проектів було відібрано 

100 проектів. 
14 лютого для фіналістів та їхніх керівників Санковська 

Ірина Мечиславівна, викладач кафедри методики та психології 
дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка провела майстер-клас «Еконовини: «Екологічна 

компетентність у запитання і відповідях». 
Кожен учасник фіналу крім Грамот НЕНЦ МОН України отримав 

цінні та пам`ятні призи від Бюро з питань екології Української 
греко-католицької церкви, Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді і Партнерської мережі 
«Освіта для сталого розвитку». 

Учасники фіналу також мали змогу під час екскурсії по 
навчальних експозиціях НЕНЦ познайомитись з дивовижним 

світом рослин у зимовому саду, помилуватися експозицією 
акваріумних риб і рослин, амфібій і рептилій в аквакомплексі та 
живому куточку; відвідали музей хліба. 
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Для курсантів Національної гвардії 
педагоги ЗОЕНЦ провели майстер-клас 

з виготовлення валентинок 
Місто переповнював червоний колір, а все тому, що прийшло 

свято, на яке чекала кожна закохана пара, а саме – День Святого 

Валентина. 
Цей день відзначають із задоволенням, хоча він і не 

значиться в календарі серед офіційних свят. 
Святкова лихоманка не оминула й нацгвардійців. 

Незважаючи на те, що хлопці далеко від дому та своїх коханих, 
педагоги ЗОЕНЦ допомогли їм долучитися до свята. Так, 13 

лютого, проведено майстер-клас для батальйону Галицької бригади 
Національної гвардії України з виготовлення валентинок під 

назвою „Подарую тобі серце”. Захід пройшов з метою виховання у 
підростаючого покоління поваги й уваги до близьких і рідних 

людей, батьків, друзів і, звичайно, коханих. 

   
 

Щоб висловити свої почуття на день закоханих дарують 
валентинки, проте набагато приємніше отримати валентинку, 

зроблену власними руками, – адже ця листівка буде креативною, 
індивідуальною та неповторною. 

Курсантів Національної гвардії України привітав директор 
ЗОЕНЦ Олександр Геревич. „Дякуємо вам, шановні захисники, за 
те, що нас захищаєте, нехай вас оберігає Бог та супроводжує 

удача…” – відмітив директор. Також побажав усім міцного 
здоров’я, радості, благополуччя та мирного неба над головою. 

Висловив сподівання, що ця перша зустріч стане початком плідної 
співпраці на майбутнє. Зокрема, запросив курсантів брати участь 

у заходах з національно-патріотичного спрямування, які 
проводяться в екоцентрі та долучитися до соціально-екологічної 

акції „З маленького саджанця – зелені Карпати”, що буде 
проводитися у березні. 
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У вступній частині майстер-класу Оксана Кремінь, 

завідувачка відділу організаційно-масової роботи, розповіла всім 
про історію свята та його значення у сучасному житті, про 

символіку подарованих квітів та традиції святкування Дня 
святого Валентина в різних країнах світу. 

Після невеликої теоретичної бесіди всі взялися до 
виготовлення валентинок. 

Гвардійці із задоволенням підбирали матеріал, складали 
ескізи майбутніх шедеврів та жваво обговорювали виконану 

роботу, адже кожен солдат вкладав у неї частинку свого серця. 
Педагоги центру давали поради та демонстрували бійцям процес 
виготовлення валентинок. 

„Хлопці підійшли до справи дуже креативно, деякі творчі 
рішення в оформленні, що стосується поєднань кольорів і 

декоративного оздоблення, дивують, і в них можна повчитися”, – 
ділиться враженнями від співпраці з гвардійцями керівниця 

гуртків ЗОЕНЦ Анастасія Спащук. 
Солдати писали різні привітання та побажання, адресовані 

близьким та друзям: „Миру”, „Добра”, „Злагоди”, „Позитивних 
емоцій”, і „Любові, яка піднімає дух”. 

Задоволені бійці, щасливі обличчя та повна готовність до 
свята – ось такий результат цієї теплої зустрічі. 

Кінцевим етапом заходу стала екскурсія творчими 
лабораторіями ЗОЕНЦ. Військовослужбовці ознайомились з 

мешканцями куточка живої природи, флорою і фауною 
навчально-декоративної водойми та дендропарком екоцентру. 

Проте, це ще не все. 14 лютого у центрі міста гвардійці 
привітали жінок із чарівним Днем Святого Валентина у формі 

флешмобу. Зокрема, бійці Національної гвардії подарували 
зроблені власноруч валентинки всім перехожим жінкам. 
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Відкриття «Екологічної STEM – 
лабораторії» в КЗ «Чернівецький 

обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської 

молоді» 
Цього року Україна відзначає 95-річчя юннатівського руху. 

Окрім цього, комунальному закладу «Чернівецький обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» в 2020 році 

виповнюється 70 років з дня створення. 
Перший подарунок, з нагоди ювілею, юннати отримали у 

вигляді лабораторного обладнання для «Екологічної STEM – 

лабораторії», яка створена з метою впровадження інноваційних 
методів позашкільної освіти і виховання зростаючого покоління та 

популяризації завдань STEM-освіти. Ідея створення лабораторії 
підтримана Департаментом освіти і науки, управлінням екології та 

природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації 
і обласним фондом охорони навколишнього природного 

середовища. 

   
 

Екологічна STEM лабораторія – це один з інструментів 
мотивації для того, щоб розширити спектр діяльності вихованців 

на заняттях, розвинути креативність та самостійність в майбутніх 
новаторів, забезпечити зростання інтелектуального та логічного їх 

рівня, а також якісної підготовки до участі в конкурсах та освітніх 
проєктах через виховання навичок 21- століття, таких як уміння 

спілкуватися, працювати в команді та вирішувати проблеми в 
контексті поточних потреб суспільства. 

14 лютого пройшло урочисте відкриття лабораторії. 

Вихованці закладу з своїми педагогами продемонстрували 
присутнім можливості придбаних приладів та перші кроки своїх 

експериментів, обговорили нові ідеї актуальних наукових 
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досліджень і участь у науково-освітніх проєктах різних рівнів. 

Вітаючи педагогічний та учнівський колективи з відкриттям 
Екологічної STEM -лабораторії, гості і батьки звернули увагу на те, 

що завдяки цій події зросте можливість набуття учнями нових 
практичних навичок, розшириться спектр дослідницьких робіт, 

пробудиться зацікавленість учнівської молоді до природничих 
наук. Виступаючі висловили сподівання на подальший розвиток 

лабораторії і поповнення її новим обладнанням. 
 

    
 

Привітати вихованців закладу прийшли начальник 
управління екології та природних ресурсів обласної державної 
адміністрації Білоконь Микола Васильович та заступник 

начальника відділу Каменецький Василь Миколайович. 
Управління екології та природних ресурсів багато років 

поспіль є ефективним партнером закладів освіти області, зокрема 
Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, в справі екологічної освіти та виховання, 
особливо учнівської та студентської молоді. Це спільні 

природоохоронні акції, масові пропагандистські заходи, екологічні 
проєкти та конкурси. Окремою сторінкою прописана фінансова 

підтримка закладів освіти у відповідності з Планом заходів 
виконання Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 

2020 року за напрямом «Еколого-просвітницька діяльність». 
Адміністрація Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді щиро вдячна всім, хто 
долучився до цієї події і, щоб реалізувати очікування вихованців, 

їх батьків та педагогів, ефективно використовувати можливості 
Екологічної STEM лабораторії, запрошує до співпраці вчителів 

біології, хімії, екології, керівників творчих обʼєднань, науковців для 
реалізації спільних проєктів, майстер-класів, навчальних 

практичних занять тощо. 
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Педагоги-натуралісти Хмельницького 
ОЕНЦУМ провели обласний семінар з 

питань юннатівської роботи 
19 лютого 2020 року в Хмельницькому обласному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді відбувся обласний 

семінар працівників методичної служби структурних підрозділів з 
питань освіти районних державних адміністрацій і органів 

місцевого самоврядування за участі провідних педагогів базових 
(опорних) закладів загальної середньої освіти з питань еколого-

натуралістичної роботи «Позашкільна освіта в умовах 
децентралізації». Науково-педагогічний захід проводився закладом 

в контексті проведення комплексу заходів, приурочених 
святкуванню 95-річчю юннатівського руху в Україні. 

Обласний семінар педагоги-натуралісти проводили спільно з 
Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної 

освіти та Хмельницьким національним університетом. 

Захід проводився з метою обговорення стратегії розвитку 

позашкільної освіти та еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді в умовах децентралізації; питання збереження 
та якісного розвитку мережі профільних позашкільних навчальних 

закладів в умовах децентралізації. 

   

Під час семінару були розглянуті питання: 

 «Реформа місцевого самоврядування на Хмельниччині та 

перспективи розвитку освіти в умовах децентралізації» (Панасюк 
Микола Васильович, заступник начальника відділу з питань 

внутрішньої політики, адміністративно-територіального устрою та 
інформаційного забезпечення Хмельницької обласної ради); 

 «Особливості дослідницької роботи учнівської молоді в 
умовах децентралізації» (Білецька Галина Анатоліївна, професор 
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кафедри екології, доктор педагогічних наук, доцент 

Хмельницького національного університету); 

 «Вирішення екологічних проблем Хмельницької області в 

умовах децентралізації» (Міронова Наталія Геннадіївна, доктор 
сільськогосподарських наук, завідувач кафедри екології 

Хмельницького національного університету); 

 «Мотивація в позашкільній діяльності: інструменти, 

прийоми та принципи» (Мирна Лілія Анатоліївна, методист біології 
та екології Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти); 

 «Науково-методичні засади формування активного 
екологічної позиції особистості на засадах сталого розвитку» 

(Скрипник Сергій Васильович, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри теорії природничо-математичних наук і 

технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти); 

 «Дослідницько-експериментальна робота – шлях до 
професійного зростання педагога-позашкільника» (Орловська 

Надія Михайлівна, методист науково-методичного центру 
виховної роботи та позашкільної освіти, старший викладач 

кафедри менеджменту та інноваційних технологій Хмельницького 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти); 

 «Організація та робота гуртків еколого-натуралістичного 
профілю на базі закладів загальної середньої освіти Красилівського 

району» (Янюк Тетяна Олександрівна, завідувачка 
райметодкабінетом, методист природничих дисциплін управління 

освіти Красилівської РДА); 

 «Проблеми і перспективи розвитку еколого-

натуралістичної роботи в закладах освіти в умовах децентралізації 
влади» (Климчук Василь Васильович, директор Хмельницького 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді). 

Під час круглого столу відбувалися зацікавлена дискусія з 
піднятих на семінарі проблем та обмін досвідом юннатівської 

роботи з питань виконання спільних методичних завдань і 
програм гурткової роботи, забезпечення підвищення ефективності 

еколого-натуралістичної і природоохоронної роботи, досягнення 
якості екологічної освіти і виховання та формування екологічної 

культури підростаючого покоління в закладах освіти області, 
взаємної допомоги у виконанні робочих планів, формування 

екологічної культури підростаючого покоління як складової 
системи національного і громадського виховання, у тому числі 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                            Номер 2, лютий, 2020 

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

через екологічне просвітництво в закладах освіти, обговорення 

стратегії розвитку позашкільної освіти, дієвість нових форматів 
позашкілля в умовах децентралізації. 

В процесі роботи семінару його учасниками було підготовлено 
й запропоновано ряд рекомендацій педагогам профільних 

закладів загальної середньої і позашкільної освіти області щодо 
вирішення нагальних проблем: 

 збереження та розширення мережі закладів 
позашкільної освіти в умовах децентралізації; 

 перспективи розвитку позашкільної освіти в контексті 
реформування системи освіти, децентралізації та суспільних 
викликів; 

 сучасна стратегія державної політики в галузі 
позашкільної освіти; 

 шляхи співпраці органів влади, освітніх, наукових і 
громадських організацій у вирішенні нагальних проблем 

позашкільної освіти; 

 матеріально-технічне забезпечення та фінансування 

позашкільної освіти. 

Учасники обласного семінару отримали сертифікати 

встановленого зразка за підписами ректора Хмельницького 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Віктора 

Очеретянка і директора Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Василя Климчука та 

стимул до еколого-натуралістичної творчості, екологічної освіти і 
виховання та формування екологічної культури підростаючого 

покоління. 
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Відбувся обласний семінар еколого-
природоохоронного напряму на базі 

КЗО “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради 

На базі комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО ”ОЕНЦДУМ”, 
директор Ю.Ф.Педан) 19 лютого 2020 року для методистів та 

керівників гуртка закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного профілю, вчителів природничих дисциплін 

закладів загальної середньої освіти міст і районів, представників 
закладів освіти, які відносяться до об’єднаних територіальних 
громад, був проведений обласний семінар еколого-

природоохоронного напряму за темою “Спільна діяльність 
учнівської молоді, державних та громадських організацій 

екологічного спрямування у вирішенні проблем збереження 
природних комплексів Дніпропетровщини”. 

 

   
Семінар проводився з метою підвищення професійної 

компетентності педагогів щодо організації позашкільної 

екологічної освіти, поширення кращого досвіду роботи в галузі 
екологічного виховання, активізації участі дітей та молоді в 

проведенні практичної природоохоронної і екологічної діяльності. 
На семінарі були присутні 39 учасників освітнього процесу 

закладів освіти з міст: Дніпра, Кам’янського, Кривого Року, 
Нікополя, Новомосковська, Павлограда та Синельникового; 

районів: Васильківського, Дніпровського, Магдалинівського, 
Новомосковського, Солонянського та Томаківського; об’єднаних 

територіальний громад: Верхньодніпровської, Слобожанської, 
Криничанської, Перещепинської, Вербківської, Вишнівської, 
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Іларіонівської, Могилівської (філія КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”) та 

Гречаноподівської; а також громадських організацій. 
Педан Юрій Федорович, директор КЗО “ОЕНЦДУМ”, відкрив 

семінар вітальним словом, акцентував увагу на тематиці 
наступних семінарів для педагогів, презентував видавничу роботу 

КЗО “ОЕНЦДУМ”, а також звернув увагу на загальні проблеми 
планування та фінансування масових заходів на поточний рік. 

Григор’єв Денис Валентинович, завідувач відділу біології та 
екології КЗО “ОЕНЦДУМ”, підвів підсумки участі закладів освіти 

області в масових заходах екологічного та природоохоронного 
спрямування за 2019 рік, ознайомив учасників семінару зі 
структурою, наповненням та матеріалами сайтів dneprunnat.dp.ua 

та nenc.gov.ua (положення та умови проведення заходів, 
організаційні листи, підсумкові накази, інформаційні 

повідомлення), вимогами до оформлення та надсилання звітних 
матеріалів, загальними рекомендаціями від журі по підготовці 

звітних матеріалів, критеріями оцінок робіт, провів анкетування 
учасників, а також представив циклограму надання звітних 

матеріалів у 2020 році та список громадських екологічних 
організацій, з якими заклади освіти можуть налагодити роботу. 

Лісовець Олена Іванівна, доцент кафедри геоботаніки, 
ґрунтознавства та екології Дніпровського національного 

університету ім. О. Гончара доповіла по темі “Методика 
проведення польових геоботанічних досліджень”. 

 

   
 
Діючий проект “Модернізація процесів роздільного збору 

твердих побутових відходів у закладі освіти” представили Сірідюк 
Микита та Попов Руслан, учні 11 та 8 класів комунального закладу 

“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 

позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради. Вони 
звітували про проведену інформаційно-роз’яснювальну роботу 
серед населення щодо необхідності роздільного збору сміття для 

подальшої здачі його на переробку (папір, пластик, скло, метал), 
розроблений власними силами датчик, який передає інформацію 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                            Номер 2, лютий, 2020 

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

про ступінь наповнення контейнерів на їх сайт, а також 

економічну вигоду від здачі вторинної сировини. 
Майборода Інна Олександрівна, заступник директора з 

навчальної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”, розглянула проблемні 
питання надання звітності щодо участі у організаційно-масових 

заходах за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної 
освіти. 

Учасники заходу отримали примірники видавничої продукції 
КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

 

Проведено курси підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти та Школу 
виховника в рамках Всеукраїнського 

виховного консорціуму 
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 

молоді 27 січня – 21 лютого цього року було проведено курси 

підвищення кваліфікації методистів, керівників гуртків закладів 
позашкільної освіти. 

Слухачі курсів стали учасниками першої Школи виховника 
Вкеукраїнського виховного консорціуму. 

 

   
 
Навчально-тематичний план розрахований на 150 годин і 

складається із двох циклів на основі п’яти модулів, які є типовими 
для навчальних планів – гуманітарно-соціального, професійно-

орієнтованого та діагностично-аналітичного блоку. Модель курсів 
за формою проведення – очно-заочна. 

Учасниками курсів стали методисти, керівники гуртків 
закладів позашкільної освіти із різних регіонів України. 
Схемою очно-заочної моделі курсів передбачено: 
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ознайомлення з теоретичним матеріалом відповідно до 

навчально-тематичного плану курсів підвищення кваліфікації; 
лекції, навчальні тренінги з фахової підготовки; 

проведення конференції з обміну досвідом; 
моніторинг та діагностування навчальної діяльності слухачів 

курсів підвищення кваліфікації; 
захист творчих випускних робіт. 

З метою організації дистанційного навчання слухачів курсів 
на сайті НЕНЦ створений розділ з дистанційної освіти курсів 

підвищення кваліфікації (відповідно до затвердженого навчально-
тематичного плану курсів підвищення кваліфікації). Цей розділ 
включає блок теоретичного матеріалу та тестові завдання, які 

направлені на перевірку рівня засвоєння знань курсистами. 
До складу науково-педагогічного колективу, залученого до 

навчального процесу на курсах, запрошені провідні фахівці у 
галузі освіти, науки, інноваційних технологій у позашкільній 

освіті. 
По завершенню курсів учасники отримали свідоцтва 

встановленого зразка. 
 

  
ХІХ Всеукраїнський чемпіонат з 

інформаційних технологій «Екософт-
2020» та XІ національний тур 

Міжнародного конкурсу комп’ютерних 
проектів «INFOMATRIX-2020» 

25 − 28 лютого 2020 року Міністерство освіти і науки України 

спільно з Національним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді (НЕНЦ), Громадською організацією «Спілка 
освітян України», за підтримки Всеукраїнської громадської 

організації «Спілка автоматизаторів бізнесу», Державного 
підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», 
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Асоціації “IT Ukraine”, Українського альянсу по боротьбі з 

підробками та піратством, компаній «DIXI-CENTER» і «2D⁞2D», за 
сприяння Департаменту інтелектуальної власності 
Міненкономрозвитку України, Президії Національної академії наук 

України, Президії Національної академії педагогічних наук 
України провели фінальний тур ІІ етапу ХІХ Всеукраїнського 
чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2020» та XІ 

національний тур Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів 
«INFOMATRIX-2020». Інформаційними партнерами виступили: 

видавництво «Педагогічна преса», електронний дайджест 
«Техносвіт», журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї». 

Головними завданнями змагань було: 
виявлення та підтримка обдарованої молоді в галузі розробки 

програмного забезпечення, технічного устаткування та 
прикладних рішень для обчислювальних систем; 

вивчення пріоритетних напрямів у розробці програмних 
засобів, попиту на них та пропозицій; 

демонстрація технічних інноваційних рішень у галузі 
інформаційних технологій, розповсюдження авторського 

програмного продукту, конструкторських ідей тощо; 
забезпечення всебічної адресної підтримки розробника 

складових обчислювальних систем. 

   
 
Перемогу у змаганнях виборювали понад 140 учнів та 

вихованців закладів загальної середньої, позашкільної, 
професійно-технічної освіти, студентів закладів вищої освіти. 
Учасники очних етапів найкращим чином представили свої 

авторські апаратні і програмні рішення для обчислювальних 
систем перед компетентним журі у вигляді постерного (стендового) 

та електронного захисту власних проектів. 
Призери зазначених конкурсів, які у супер-фіналі 

продемонстрували відповідність проектів вимогам міжнародного 
етапу та достатній рівень знання англійської мови, отримали 

можливість взяти участь у фіналі Міжнародного конкурсу 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                            Номер 2, лютий, 2020 

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

комп’ютерних проектів “INFOMATRIX 2020”, який пройде 10-13 

квітня 2020 р. в м. Бухарест (Румунія). 
 

    
 

Урочисте закриття фіналу ІІ етапу Всеукраїнського 
чемпіонату з інформаційних технологій «Екософт-2020» та 

національного туру Міжнародного конкурсу комп’ютерних 
проектів «INFOMATRIX-2020»  транслювалося у прямому ефірі на 

каналі YouTube. Перебіг змагань широко висвітлювався на сайті 
національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

та в мережі інтернет. 

У НЕНЦ пройшов семінар-практикум 
«Сучасні методи навчання у процесі 

викладання біології» 
У Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської 

молоді 25-28 лютого пройшов семінар-практикум «Сучасні методи 

навчання у процесі викладання біології» для керівників обласних 
методичних об’єднань біологічного напряму (Великий біологічний 

колоквіум). 
В заході взяли участь 58 педагогічних працівників закладів 

загальної середньої, вищої та позашкільної освіти. 

 

   
 
 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                            Номер 2, лютий, 2020 

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

У перший день роботи семінару з вітальним словом виступив 

Володимир Валентинович Вербицький, директор НЕНЦ, доктор 
педагогічних наук. Після цього відбулось урочисте нагородження 

переможців конкурсу «Визнання – BIOLOGY TEACHER NENC». 
Переможці отримали дипломи, почесні призи та подарунки. 

Своїми думками щодо сучасних тенденцій у викладанні 
біології поділився Олег Вікторович Єресько, начальник відділу 

регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання 
Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 

   
 
У другий день роботи семінару з аналізом сучасного стану 

викладання біології в школі виступила Світлана Сергіївна Фіцайло, 

заступник начальника відділу змісту освіти, мовної політики та 
освіти національних меншин Головного управління загальної 

середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки 
України. 

Доповідь з теми «Запровадження інформаційно-
комунікаційних технологій» зробив Олександр Григорович 

Козленко, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та 
фізичної освіти Національної академії педагогічних наук України. 

Про правила участі в конкурсі «Атмосферна освіта» розповіла 
Людмила Айдарова, методист компанії «InterSchool». 

З доповіддю «Виховання екологічної компетентності 
школярів: новинки навчально-методичного забезпечення» 

виступила Наталія Афанасіївна Пустовіт, завідувач кафедри 
методології освіти для сталого розвитку Державної екологічної 

академії післядипломної освіти та управління Міністерства 
енергетики та захисту довкілля України, кандидат педагогічних 

наук. 
Ретельний аналіз підручника з біології для 9 класу зробив 

Станіслав Васильович Страшко, завідувач кафедри медико-

біологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я 
факультету педагогіки та психології Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                            Номер 2, лютий, 2020 

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

Представники компанії «Dixi-Center» Ігор Купріянов, Ірина 

Горда, Андрій Берзінш презентували можливості використання 
цифрово-вимірювальних комплексів і робототехніки в STEM-

освіті. 
Третій день роботи семінару розпочався з цікавого тренінгу 

«Групова підготовка до ЗНО: 10 практичних технік», який провела 
Анна Лавриненко, методист природничої кафедри компанії 

«ZNOUA». Також був організований «Круглий стіл», під час якого 
учасники обмінялися цікавим перспективним досвідом 

викладання біології в умовах сучасної школи. Після цього про 
різноманітні методики підготовки учнів до інтелектуальних 
змагань розповіла Олена Вікторівна Солянік, викладач кафедри 

біології Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця, заслужений вчитель України. 

В заключний, четвертий день роботи семінару з доповіддю 
«Аналіз завдань ЗНО з біології та якості деяких підручників і 

методичних матеріалів з біології» виступила Алла Герасимівна 
Безусько, методист НЕНЦ, голова науково-методичної комісії з 

біології, екології та природознавства МОН України, кандидат 
біологічних наук. 

За результатами проведення семінару-практикуму учасники 
отримали сертифікати. 

Українські школярі здобули призові 
місця на ХХІV Білоруській конференції 

учнів 
ХХІV Білоруська конференція – конкурс робіт учнів 

дослідницького характеру з астрономії, біології, інформатики, 
математики, фізики і хімії була проведена з 28 лютого по 1 

березня 2020 року у м. Мінськ під егідою Міністерства освіти 
Республіки Білорусь на базі Мінського державного обласного ліцею 

та за підтримки Білоруського державного університету. 
Організатори Конференції ставлять перед собою завдання 

популяризувати дослідницьку роботу учнів, так як вона розвиває 
ті риси та здібності, які необхідні майбутнім вченим в їх 

професійній діяльності: широкий науковий кругозір, високу 
інтелектуальну культуру, здатність концентруватися на вирішенні 

складних завдань протягом тривалого періоду часу, вміння уявити 
і захистити свої результати. У цьому конкурсі традиційно беруть 
участь школярі Білорусі, України та Росії. 

На ХХІV Білоруській конференції було репрезентовано 161 
проєкт. Україну представляли десять учасників, переможці 

заочного відбіркового етапу, який провів Національний еколого-
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натуралістичний центр МОН України. Делегацію очолював вчитель 

біології комунального закладу «Рішельєвський ліцей» м. Одеси – 
Віктор Сергійович Топоренко. 

   
 

Отже, українська команда в цьому році показала такі 
результати: 

І місце 
 Капліна Ніна Сергіївна, учениця 11 класу Політехнічного 

ліцею НТУУ «КПІ». Тема роботи: «ФОТОМЕТРІЯ КАТАКЛІЗМІЧНОЇ 
ЗМІННОЇ ЗОРІ V1432 Aql». Категорія «Астрономія». 

 Варбанець Марія Юріївна, учениця 10 класу 
комунального закладу «Рішельєвський ліцей» м. Одеси. Тема 

роботи: «Еколого-фауністичні дослідження Culicidae в заплаві р. 
Десна». Категорія «Біологія». 

 
ІІ місце 
Живора Георгій Олександрович, вихованець гуртка «Юний 

науковець» Одеського обласного гуманітарного центру, учень 10 
класу комунального закладу «Рішельєвський ліцей» м. Одеси. та 

Маленко Даніїл Віталійович, вихованець гуртка «Юний науковець» 
Одеського обласного гуманітарного центру, учень 10 класу 

комунального закладу «Рішельєвський ліцей» м. Одеси. Тема 
роботи: «Структура популяцiї Rapana Venosa на пляжах Одеси та 

села Санжейка». Категорія «Біологія». (командний проєкт) 
ІІІ місце 

 Логвинов Денис Олександрович, учень 11 класу 
комунального закладу «Харківська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів 
Харківської міської ради Харківської області». Тема роботи: 

«Неявні лінійні різницеві рівняння з поліноміальними 
коефіцієнтами». Категорія «Математика». 

 Пономарьов Володимир Олександрович, учень 11 класу 
Чорноморської гімназії № 1 Одеської області. Тема роботи: 
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«Розробка мікробного препарату для утилізації пластикових 

відходів». Категорія «Біологія». 
 Гончаренко Дмитро Валентинович, учень 11 класу 

Чорноморської гімназії №1 Одеської області. Тема роботи: 
«Створення біопрепарату на основі ліполітичних ферментів деяких 

представників роду «Bacillus». Категорія «Біологія». 
Похвальні відгуки: 

 Родіонов Андрій Анатолійович, студент ІІІ курсу 
Державного навчального закладу «Київський професійний коледж 

з посиленою військовою та фізичною підготовкою», вихованець 
КПНЗ «Київська Мала академія наук, відділення «Київ-Столиця». 
Тема роботи: «UASolar – прикладне програмне забезпечення для 

проєктування та розрахунку систем відновлювальної енергетики». 
Категорія «Інформатика». 

 Іваницький Олексій Сергійович, учень 10 класу ліцею 
№2, вихованець Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. Тема роботи: «Зарядка з 
термоелементів своїми руками». Категорія «Фізика». 

 Мартинчук Анастасія Володимирівна, учениця 10 класу 
Житомирської СШ №20, вихованка Житомирського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Тема 
роботи: «Використання початків кукурудзи як сировини для 

опалення будинків та отримання електроенергії». Категорія 
«Фізика». 

                  
 

Щиро дякуємо керівникам української делегації: Топоренку 
Віктору Сергійовичу, вчителю біології КЗ «Рішельєвський ліцей» м. 
Одеси; Живорі Тетяні Станіславівні, викладачу математики 

Одеського коледжу транспортних технологій; Гончаренко Світлані 
Миколаївні, лікарю НКУ «Овідіопольська ЦРБ» Овідіопольського 
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району Одеської області; Ковальовій Вікторії Миколаївні, 

методисту Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ»; Шубіну Анатолію 
Григоровичу, керівнику гуртка Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; Савенко Ларисі 
Анатоліївні, викладачу фізики Державного навчального закладу 

«Київський професійний коледж з посиленою військовою та 
фізичною підготовкою». 
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Анонс 

у наступному номері: 

 ІІ етап Всеукраїнського турніру юних натуралістів  

 Весняна сесія у Природничій школі учнівської молоді  

 Очний тур фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і 

генетик» 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом» 

 

                                               

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 

 

 

 

 

 

 

http://nenc.gov.ua/
mailto:nenc@nenc.gov.ua
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