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Дистанційна робота в Херсонській 
області 

В освітніх закладах триває карантин, проте пізнавальний 

інтерес наших вихованців не вгасає. З метою підтримки 
талановитої молоді Херсонської області, що прагне проводити 

наукові дослідження в галузі сільського господарства комунальний 
заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради (директор Вітренко Ельвіра 
Валентинівна) та громадська організація «Асоціація органічного 

землеробства» (голова Осипенко Сергій Борисович) проводять 
обласну Акцію «Збережемо родючість рідної землі» (координатор 

акції – Мудрак Тетяна Олександрівна, завідувач методичного 
відділу Центру)  в рамках обласного етапу Всеукраїнського зльоту 
учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 
31 березня 2020 року із дотриманням усіх санітарно-

гігієнічних вимог сьогодення Новою поштою для 25 учасників 
різних куточків Херсонської області було відправлено нове 

добриво-пробіотик «Leanum». 
Юні дослідники тепер матимуть змогу із дистанційним 

супроводом своїх наукових керівників  проводити наукові 
дослідження самостійно на власних присадибних ділянках або 

вдома; 
Проведення досліджень та оформлення дослідницьких робіт 

триватиме до 01 жовтня 2020 року.Підсумки робіт діти 
представлять на обласному зльоті учнівських виробничих бригад. 

Бажаємо всім учасникам міцного здоров’я, оптимістичного 
настрою, успіхів у дослідницькій діяльності і гарних врожаїв! 
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Конкурс «Мій домашній улюбленець» 
В зв’язку з карантином та необхідністю відволікти дітей від 

засилля негативної інформації, залучити до натуралістичної 

роботи, в гуртках комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради (директор Ю.Ф.Педан) 
проводиться конкурс “Мій домашній улюбленець”, завдяки якому 

діти краще пізнають один одного та оточуючих, спілкуються, 
отримують позитивні емоції, сомореалізуються як фотоаматори та 
дослідники. 

Конкурс триває, але перші результати вже є, їх можна 
побачити на фото. Власники котів та собак виявились більш 

активними, порівняно з власниками папуг і дрібних гризунів, але 
тим не менш. Чекаємо на вашу участь. 

Дивіться на фото і посміхайтесь. Здоров’я вам і вашим 
родинам. 

 

   
 

До Міжнародного дня птахів юннати 
виготовили святкові листівки та 

склали вірші 
Щороку вихованці Закарпатського еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді готуються до Міжнародного дня птахів, 

що відзначається  першого квітня. І не випадково, оскільки саме в 
цей день 1906 року підписана Міжнародна Конвенція з охорони 

птахів. Її підписали уряди Німеччини, Австро-Угорщини, Бельгії, 
Іспанії, Франції, Греції, Люксембургу, Монако, Португалії, Швеції 

та Швейцарії. Також цей День є хорошим приводом, щоб 
привернути увагу підростаючого покоління до вивчення і 
збереження птахів, а також поширення наукових знань про них. 
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День птахів – не лише річниця Конвенції, а й час повернення 

пернатих з вирію. За традицією минулих років, в цей час в 
очікуванні пернатих юннати розвішували шпаківні, синичники, 

гоголятники та інші “пташині будиночки”. Мета цієї акції – 
звернути увагу людства на проблеми збереження пташиного  

світу, адже вони стосуються всіх країн і континентів. 
Птахи живуть на планеті понад 150 млн. років, немає на 

Землі такого куточка, де б їх не було. При цьому  їхній зовнішній 
вигляд є досить різноманітний,  як і спосіб життя. Вони 

створюють необхідний ланцюг у ряді живих істот, забезпечують 
рівновагу в боротьбі за існування у тваринному світі. 

Символом цього року серед птахів в Україні обрано горлицю 

звичайну 
(Streptopelia turtur). Селиться горлиця звичайна  в лісах, 

недалеко від узлісся, в парках, садах. Живляться ці птахи  
насінням диких і культурних рослин. Із тваринної їжі –  зрідка 

комахами. На зиму відлітають у теплі краї, повертаючись на весні 
у квітні – травні. 

Гуртківці нашого центру дбають про пташок ще до настання 
морозів, розвішують годівнички, які виготовляють власноруч. А 

взимку,  щодня підгодовують пташок різними смаколиками: 
пшеничною та кукурудзяною крупою, не смаженим та не солоним 

насінням соняшника, просом, перловкою, квасолею, вівсянкою, 
льоном та горохом. Чимало птахів прилетять поласувати 

несолоним салом, яке можна розмістити в годівниці (порізаним 
кубиками), так і закріпити шматочками на гілках дерев. Під час 

Великого зимового обліку птахів юннати вивчали і 
запам’ятовували  зимуючих птахів нашої місцевості, при цьому 

для кращого засвоєння занять  педагоги застосовують екологічні 
квести, тренінги, майстер-класи. Вихованці гуртків “Юні 
садівники”, “Юні охоронці природи” вирішили взяти активну 

участь у цьогорічній природоохоронній акції “День зустрічі птахів” 
-виготовили листівки, написали віршики про пернатих друзів.  

Сподіваємось, що, не зважаючи на карантин, юннати і всі 
бажаючі спостерігатимуть за пернатими та, найголовніше, 

подбають про них, виготовивши вдома гніздівлі. А слухаючи 
чарівний спів птахів, діти милуватимуться ними, 

розмірковуватимуть і усвідомлюватимуть  їхнє значення для 
природи. 

Турбота про птахів – це не тільки екологічна проблема. Птахи 
–  частина нашого життя, нашої культури, нашого світогляду та 

світовідчуття. Ми, працівники ЗОЕНЦу, звертаємо увагу людей на 
проблеми збереження пташиного світу і закликаємо бути 

самосвідомими, дбати про збереження та охорону тваринного 
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світу і навколишнього природного середовища. В це свято не 

можемо не згадати знавців птахів – орнітологів.  Ми вітаємо всіх 
любителів пернатих і  фахівців з Міжнародним днем птахів! І 

давайте любити, берегти та охороняти навколишній пташиний 
світ! 

 
 

Відбулась онлайн нарада з 
директорами ЕНЦ, СЮН 

2 квітня об 11 годині, в режимі онлайн трансляції,  
розпочалася нарада з директорами обласних, районних і міських 

еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів. 
До наради долучились 32 позашкільні навчальні заклади еколого-

натуралістичного спрямування. Директор НЕНЦ Вербицький 
Володимир Валентинович накреслив головні питання  для 
обговорення  та запросив адміністративний персонал до жвавого 

діалогу.  
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Директорів, заступників директорів ЕНЦ, СЮН цікавили 
питання стосовно проведення організаційно-масових заходів, які 

переносяться або переведені у дистанційну форму, літні 
відпочинкові та оздоровчі заходи, організація мережевої освіти на 

місцях, святкування 95-річчя юннатівського руху, збереження 
штатного складу персоналу та виплати заробітної плати 

керівникам гуртків, які працюють за сумісництвом, тощо. 
Відеоконференція тривала майже годину і завершилась 

узгодженням ряду важливих деталей  у справі функціонування 
позашкільних закладів освіти, на період проведення карантинних 
заходів, та створення умов для здійснення якісної комунікації між 

ними. Учасники онлайн наради домовились продовжити 
обговорення насущних питань 5 травня 2020 року об 11.00. 

     

 

Дистанційна екологічна школа 
Львівського міського дитячого 

еколого-натуралістичного центру 
День 9 – Привіт! Сьогодні дізнаємось, яка ж вона “мова” коня, 

як живуть мурахи, як правильно проводити обрізку дерев, які 

бувають хвороби очей у котів, а також трішки займемось 
творчістю. Дистанційна екологічна школа. День 9 

День 10 – Дистанційна екологічна школа. День 10 

День 11 – Привіт, друзі! Сьогодні дізнаємось цікаві факти про 
птахів; яке ж воно життя в мурашнику; як живцювати кімнатні 

рослини і ще багато цікавого далі за посиланням Дистанційна 
екологічна школа. День 11 

День 12 – Привіт, друзі! Ви, напевно, вже знаєте, що сьогодні 
Міжнародний день птахів! Тому сьогодні дізнаємось про птахів, 

https://drive.google.com/drive/folders/1d-YmnpMKcHIL78mTXzStd5vgEmblAP2f?fbclid=IwAR1GUA9jUjM2TwlBatIR1CHdenWWF5i-1ftlNyM10THQfSu3OujqH7jzD1c
https://drive.google.com/drive/folders/1Dr_X2ni3O7Y4heHX9fxlQ4_nEi8TdWBL?fbclid=IwAR0-fz3bKEKb44dlNUEqKassfZoi0ATkRsmrWv7zOKhXSR7nHMYlVFbCKws
https://drive.google.com/drive/folders/1JcC7tl_cNBy-pTUByj5uLQVu8fIzLXc3?fbclid=IwAR0aAbW-AMPRhZvIr5PYXZAPRh6hPk4IotiiZTsvxd-7W_IcabsHc3rwhOg
https://drive.google.com/drive/folders/1JcC7tl_cNBy-pTUByj5uLQVu8fIzLXc3?fbclid=IwAR0aAbW-AMPRhZvIr5PYXZAPRh6hPk4IotiiZTsvxd-7W_IcabsHc3rwhOg
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які живуть поряд з нами, і ще дещо цікаве про рослинний і 

тваринний світ! Дистанційна екологічна школа. День 12 
День 13 – Всім привіт! Продовжуємо наше навчання) 

Сьогодні пропонуємо вашій увазі багато корисної інформації, і не 
лише про екологію. Дистанційна екологічна школа. День 13 

День 14 – Вітаємо всіх! Бажаємо гарно провести дозвілля, і 
для цього ми пропонуємо вам трішки творчих завдань. Ви з 

легкістю з ними впораєтесь. Дистанційна екологічна школа. День 
14 

День 15 –  Привіт! Сподіваюся ви чекали на 
заняття #дистанційної_екологічної_школи? Сьогодні, не зважаючи 
на карантин, ми помандруємо не лише непізнаним рослинним і 

тваринним світом, а ще й відправимось у віртуальну подорож 
Львовом і постараємось знайти тварини в архітектурі 

міста. Дистанційна екологічна школа. День 15 
День 16 – Привіт, друзі! Раді зустрічі знову! Сьогодні 

дізнаємось про: 
весняні явища в природі; 

охорону риб, земноводних, плазунів; 
як правильно скласти гербарій; 

як розмножувати ківі; 
від кого походять коні; 

що таке народна іграшка та ігровий фолькльор; 
і пограємо у вікторину “Тварини України”. Дистанційна 

екологічна школа. День 16 
День 17 – Всім привіт! Не сумуємо, продовжуємо пізнавати 

щось нове і корисно проводити “карантинні” будні! Дистанційна 
екологічна школа. День 17 

День 18 – Привіт, друзі! Сьогодні пропонуємо поговорити 
трішки більше про мистецтво, ну і звісно ж, в поєднанні з 
екологією. Дистанційна екологічна школа. День 18 

День 19 – Дистанційна екологічна школа. День 19 
День 20 – Привіт, друзі! Сьогодні, на такому “ювілейному” 

двадцятому дні, ми завершуємо теоретичну частину нашої 
#ДИСТАНЦІЙНОЇ_ЕКОЛОГІЧНОЇ_ШКОЛИ, адже настав час 

використовувати на практиці всі здобуті знання!!! Будьте 
здорові! Дистанційна екологічна школа. День 20 

 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1g7VgUF4Pqm_Lp--Sc8I7auhyWBehXiBy?fbclid=IwAR3bOxIHY_Owl187TANA32I4UfglSHfuPA6NwSxusZ55X3Ahg_8d8zbseSQ
https://drive.google.com/drive/folders/1i_b-TDQvX3wFQBupBRzHnj6qEhyrYmn3?fbclid=IwAR0C3F11ydE_ve6Jj0RhEyOmVSSR8T1ngXUiLIaeKaHAJLkbBqK3KmhFrgc
https://drive.google.com/drive/folders/1ba8R5JpxCkuC9rI338t-14T-tGWJGFe0?fbclid=IwAR3OcuXJO9r2VzzR1v_LyYeHQtlbi7u8TZpEMH00SPO6MY0EXJnR5euE3vI
https://drive.google.com/drive/folders/1ba8R5JpxCkuC9rI338t-14T-tGWJGFe0?fbclid=IwAR3OcuXJO9r2VzzR1v_LyYeHQtlbi7u8TZpEMH00SPO6MY0EXJnR5euE3vI
https://drive.google.com/drive/folders/1j8Put5vfpZg2byQRUaoPqDwgt7IIZBPJ?fbclid=IwAR3Z6HiSfRDZVrYmgCKvyd0zdqDPz6s7wWTMK_K4NJyoa2USBtFxld_BL_k
https://drive.google.com/drive/folders/10Ak5zb1C51Y2sCdw-saSAVA4Z0ZdcjIC?fbclid=IwAR1pmNb-PPXrjy1G1YSiXrrJd74fOPV0c9Mo2jjbx19FJmZD__zDOgtEeCg
https://drive.google.com/drive/folders/10Ak5zb1C51Y2sCdw-saSAVA4Z0ZdcjIC?fbclid=IwAR1pmNb-PPXrjy1G1YSiXrrJd74fOPV0c9Mo2jjbx19FJmZD__zDOgtEeCg
https://drive.google.com/drive/folders/1LAD2Qsz8DDN_Payi_kD7Oz11setAtE49?fbclid=IwAR231alAzNofspo0Fx7_b8DB1DCmjAGa9TFqjB3HnT1SEcI4oJU3DG6M3mg
https://drive.google.com/drive/folders/1LAD2Qsz8DDN_Payi_kD7Oz11setAtE49?fbclid=IwAR231alAzNofspo0Fx7_b8DB1DCmjAGa9TFqjB3HnT1SEcI4oJU3DG6M3mg
https://drive.google.com/drive/folders/1h2yJ4X1NIiVkWhg4AEAnSUO7GIpwNsyR?fbclid=IwAR0ggSTBHVMl0cMmXZ3Ky-UJluBppS8E__4G97xR0BV3969NUkQVg8JknPY
https://drive.google.com/drive/folders/1EywKw92herslrWuSs19TkN-4NZXyQgwb?fbclid=IwAR0NGwFyzwZAat1P3EXPiaJst2L6wpqsGU-HrOPZupuxtg0H9aecZ5NPNOE
https://drive.google.com/drive/folders/1VbZZmCZcMRVy5HZeMV-1Z0MWRn4Cbf7k?fbclid=IwAR2J9G14tMJTmZb1ZY6kxDfy376E7ShO7DpQIBVcFyfqEvYjlBMpuk8xjtc


Інформаційний бюлетень НЕНЦ                            Номер 4, квітень, 2020 

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

Веб-семінар «Шкільна дуальна освіта в 
учнівських лісництвах закладів освіти 

та лісогосподарських підприємств» 
15 квітня об 11 годині, в режимі онлайн трансляції засобами 

відеоконференцзв’язку,  відбувся веб-семінар “Шкільна дуальна 

освіта в учнівськиї лісництвах закладів освіти та 
лісогосподарських підприємств”. До учасників веб-семінару 

долучилися представники лісогосподарських підприємств, 
керівники учнівських лісництв, директори обласних, районних і 

міських еколого-натуралістичних центрів, станцій юних 
натуралістів, представники громад. Загальне число  учасників 

склало  37 осіб. 
 

   
 

Спікером виступив директор НЕНЦ Вербицький Володимир 
Валентинович. Серед співорганізаторів онлайн наради –  Стукал 
Ніна Іванівна, голова Всеукраїнського об’єднання «Лісова 

громада», керівник учнівського лісництва Фастівського району 
Київської області; – Гузенко Руслан Володимирович, перший 

заступник начальника управління Київського обласного та по м. 
Києву управління лісового та мисливського господарства; – 

Зведенюк Микола Андрійович, вчитель хімії, керівник зразкового 
учнівського лісництва Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Шепетівського району Хмельницької області; – Мельник Олександр 
Миколайович, начальник наукової частини ВП НУБіП України 

«Боярська лісова дослідна станція», кандидат 
сільськогосподарських наук. Головними темами обговорення 

стали: – проект Положення про шкільну дуальну освіту в 
учнівськиї лісництвах закладів освіти та лісогосподарських 

підприємств; – питання впровадження шкільної дуальної освіти в 
учнівськиї лісництвах і роль закладів позашкільної освіти в даному 
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процесі; – функціонування шкільних лісництв, їх підтримка з боку 

лісогосподарських господарств; – форми оплати праці 
педагогічним працівникам та фаховим спеціалістам лісгоспів, 

тощо. 
Відеоконференція тривала понад годину і завершилась 

узгодженням ряду ключових питань у налагодженні дієвої роботи 
щодо функціонування учнівських лісництв. Висловлюємо подяку 

співорганізаторам та всім, хто взяв участь у веб-секмінарі. 

   

 

В обласній школі педмайстерності 
«Світоч» Донецького ОЕНЦ навчалися 

дистанційним формам освіти 
В Донецькому ОЕНЦ 14 квітня в режимі онлайн, в 

програмному забезпеченні Skype, пройшов практикум обласної 
дистанційної Школи педагогічної майстерності «Світоч» за темою 

«Сучасні форми, тенденції та перспективи впровадження 
дистанційних технологій навчання у позашкільних закладах 

еколого-натуралістичного напряму». 
Учасниками заходу стали педпрацівники Донецького 

обласного еколого-натуралістичного центру, районних еколого-

натуралістичних позашкільних закладів області 
(Великоновосілківська райСЮН, РПЗ «Донський ЕНЦ» 

Волноваської райдержадміністрації, Добропільський райЕНЦУМ, 
Мар’їнська райСЮН, КПНЗ «райСЮН» Покровської райради), 

Маріупольського міського центру позашкільної роботи за місцем 
мешкання, всього 28 чоловік. 

Метою цього заходу було ознайомлення педагогів-
позашкільників з сучасними формами і технологіями дистанційної 

освіти учнів та вихованців закладів еколого-натуралістичної 
позашкільної освіти. 
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З історичними та сучасними особливостями впровадження 

дистанційних технологій навчання у позашкільну освіту 
познайомила учасників практикуму завідуюча лабораторією 

інноваційних технологій ДОЕНЦ Шатух Наталія Федорівна. Вона 
розповіла також про існуючи нормативні документи, які 

регулюють дистанційну освіту в системі загальної та позашкільної 
освіти. 

   
 
Про інтерактивні форми дистанційної освіти, які вже були 

опрацьовані в Донецькому обласному еколого-натуралістичному 
центрі розповіла Гнибіда Олена Анатоліївна, методист ДОЕНЦ. 

Вона також суттєво ознайомила учасників практикуму з 
електронним сервісом LearningApps.org і з технологією створення, 

за його допомогою, інтерактивних завдань для учнів різних рівнів 
складності: вікторини, кросворди, пазли, ігри та т.п. 

Своїм опрацьованим досвідом дистанційної роботи в гуртку 
«Юний лісівник» поділилась керівник гуртків ДОЕНЦ Лях Наталія 

Григорівна. Вона розповіла як через створений блог можна 
працювати з вихованцями в онлайн режимі і які електронні 

сервіси можна використовувати для ефективної освіти учнів. 
Наталія Григорівна також показала як технологічно працювати в 

таких сервісах: Google Classroom, онлайн-дошка Padlet, 
http://rebus1.com/ua/, Jigsawplanet та інші. 

Про роботу гуртка ДОЕНЦ «Дитяча анімація» в дистанційному 
режимі розповіла також керівник гуртка Гойдош Галина 

Сергіївна. Для активної співпраці з учнями вона використовує 
електронний ресурс Google Classroom. 

Суттєві рекомендації надав працівникам позашкільних 

закладів щодо належного функціонування сайтів установ 
Колісниченко Денис Валентинович, практичний психолог ДОЕНЦ і 

відповідальний за сайт обласного Центру. Він акцентував важливе 
значення активної роботи сайтів в період проведення карантину, 

а також проаналізував роботу всіх сайтів районних еколого-
натуралістичних позашкільних закладів, після чого кожна 

установа отримала свої особисті зауваження та настанови. 
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Про цікаву роботу психологічної служби Донського ЕНЦ 

Волноваського району в напряму підвищення рівня 
стресостійкості та підтримки емоційної рівноваги в період 

карантину розповіла директор позашкільного закладу Шульгіна 
Валентина Олександрівна. Практичний психолог Донського ЕНЦ 

Узун Анна Василівна створила для педагогів районного центру 
закриту групу в вайбері. Тепер вона надає психологічну допомогу 

кожному педпрацівнику та колективу в цілому завдяки 
позитивним викладкам, доброзичливим онлайн спілкуванням, 

проведенням цікавих тестів. 
В другій частині обласного заходу було проведено «круглий 

стіл», в якому всі учасники обмінялись досвідом роботи щодо 

питання дистанційної освітньо-виховної роботи в своїх 
позашкільних закладах в період карантину. Цікаву та змістовну 

роботу проводять педагоги Мар’їнської райСЮН, 
Великоновосілківської райСЮН, Донського ЕНЦ. Так, в 

Великоновосілківському районі пройшов фотоконкурс 
Приазовського Парку, в якому вихованці райСЮН прийняли 

активну участь. В соціальній мережі фейсбука педагоги 
Великоновосілківської райСЮН провели конкурс для учнів 

«Намалюй пташку» та вікторину «Птахи». Вихованці Мар’їнської 
райСЮН проводять в онлайн режимі дослідницьку роботу з 

вивчення природних властивостей води. Також педагоги станції 
юннатів запропонували та провели цікавий дистанційний конкурс 

фото і малюнків «Що я бачу за вікном», фотофлешмоб «Мої 
улюбленці», відкрили фоторубріку «Весняний день рік годує». 

Вихованці та керівники гуртків районного позашкільного закладу 
«Донський еколого-натуралістичний центр» долучилися до проекту 

«Великдень вдома». 
Про досвід освітньої роботи в дистанційному режимі в 

Маріупольському ЦПР також розповіла заступник директора з 

методичної роботи Центру Молокова Тетяна Геннадіївна. Педагоги 
цього закладу також працюють і спілкуються з дітьми в онлайн 

режимі, видають їм особисті завдання і отримують зворотній 
зв’язок в соціальних мережах. Також керівники проходять в 

інтернеті різноманітні онлайн вебінари з напрямку своєї роботи і 
отримують сертифікати. 

Наприкінці практикуму керівник гуртків ДОЕНЦ Дубровіна 
Тетяна Павлівна, народна майстриня декоративно-прикладного 

мистецтва представила авторський віртуальний майстер-клас з 
флористики пасхального циклу «Декоративна писанка в техніці 

декупаж по яєчній шкаралупі». 
Підсумки практикуму обласної дистанційної ШПМ «Світоч» 

підвів директор ДОЕНЦ Захаров Дмитро Олександрович. Він 
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подякував всіх за активну участь і побажав подальших зустрічей у 

віртуальному просторі. Всі учасники обласного практикуму 
висловили щиру подяку організаторам за актуальну тематику і 

професійний рівень заходу, а також доповідачам за отриманий 
суттєвий досвід з інноваційних форм дистанційної освіти. 

 

 

Он-лайн нарада з директорами 
районних/міських СЮН/ЕНЦ 

Дніпропетровської області 
02 квітня поточного року Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді (модератор – директор 
Вербицький В.В.) була проведена нарада з директорами обласних, 

районних і міських еколого-натуралістичних центрів, станцій 
юних натуралістів в режимі онлайн трансляції, яка завершилась 

узгодженням ряду важливих деталей у справі функціонування 
закладів позашкільної освіти на період проведення карантинних 

заходів та створення умов для здійснення якісної комунікації між 
ними. 

За підсумками всеукраїнської наради адміністрацією 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР) (директор Педан Ю.Ф.) було 
прийнято рішення щодо проведення на рівні області відповідної 

наради з директорами районних і міських еколого-
натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів також в 

режимі онлайн трансляції. 
Нарада відбулася 14 квітня, до неї долучились 13 учасників, 

серед яких були і працівники методичної служби КЗО 
“ОЕНЦДУМ”. 

Модератором наради виступив директор КЗО “ОЕНЦДУМ” 
Ю.Ф.Педан, який накреслив головні питання для обговорення з 

директорами: 
робота ЗПО під час карантину; 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA.-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%A1%D0%AE%D0%9D-%D1%83-%D0%A4%D0%91.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BA.-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%A1%D0%AE%D0%9D-%D1%83-%D0%A4%D0%91.jpg
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збереження штатного складу персоналу та виплати заробітної 

плати педагогічним працівникам; 
утримання теплиць, куточків живої природи з урахуванням 

гнучкого графіка роботи працівників; 
проведення весняних посівних та посадкових робіт на 

навчально-дослідних земельних ділянках; 
участь у всеукраїнських організаційно-масових заходах, які 

переносяться або переведені у дистанційну форму; 
зміни у проведенні обласних масових та методичних заходів з 

урахуванням карантину; 
проведення літніх відпочинкові та оздоровчих заходів; 
організація заходів в рамках святкування 95-річчя 

юннатівського руху в Україні; 
підготовка пропозицій до нагородження педагогічних 

працівників ЗПО відомчими та заохочувальними відзнаками МОН 
України тощо. 

Всі директори ЗПО, учасники наради, брали активну участь в 
обговоренні актуальних проблем, які стоять сьогодні перед 

кожним закладом позашкільної освіти. 
Під час наради кожний працівник методичної служби КЗО 

“ОЕНЦДУМ” висвітлив поточні питання свого профільного 
напряму роботи на весняний та літній період. 

Відеоконференція тривала годину. Учасники наради 
домовились і в подальшому продовжувати обговорення насущних 

питань в режимі онлайн трансляції. 
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Як виготовляли писанки вихованці КЗ 
ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» 

Карантин. Закриті заклади загальної середньої та 

позашкільної освіти… Та освітній процес у КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» 
продовжується. Педагоги 

працюють з вихованцями, використовуючи дистанційні 
технології. Валах Ірина Ігорівна, керівник гуртків «Природа, 

фантазія, творчість», «Флористика та фітодизайн інтер’єрів» КЗ 
ЛОР «ЛОЦЕНТУМ», який працює при Старицькій ЗОШ І-ІІІ ст. імені 

Юрія Костіва Яворівського району, активно використовує один із 
додатків – «Google Classroom», що створює інтерактивне онлайн-

середовище, у якому керівник задає завдання, а гуртківці 
надсилають свої відповіді в «Google Classroom» або на електронну 
адресу керівника гуртка. 

 

                
 

Напередодні Великодня Ірина Ігорівна провела заняття на 
тему: «Великодня писанка своїми руками». Використовуючи 

мультимедійну презентацію майстер-класу з розмальовування та 
виготовлення писанок з підручних матеріалів ознайомила 

школярів із особливостями святкування Великодня в нашій країні, 
звичаями та традиціями під час відзначення Великодніх свят на 

Львівщині. Також керівник ознайомила вихованців із 
історією виникнення писанки, колірною гамою, орнаментами та 

символікою писанок України. Практичну частину заняття діти 
виконували вдома проявивши свою уяву, фантазію та 
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дизайнерські здібності. А ось і результати юних митців-

писанкарів… 

     

Керівник гуртків “Художники анімалісти” та “Яворівська 
забавка” Львівського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Олександра 
Келембет  провела для своїх гуртківців і їх батьків онлайн майстер-

клас з розписування писанок та виготовлення святкових листівок. 
Такі майстер-класи вже традиційні, та в цьому році в зв’язку з 

карантином вони проходили онлайн. 

 

Екологічна он-лайн конференція 
23 квітня об 11 годині, в режимі 

відеоконференцзв’язку, відбулася всеукраїнська екологічна онлайн 

конференція «Еколого-освітня діяльність в напрямку збереження 
та відродження малих річок України задля сталого розвитку», 

ініційована Національним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді. До обговорення актуальних питань екологічного 

стану малих річок, ґрунтозахисної системи землеробства в 
річкових басейнах, відродження джерел, збереження природно-

заповідного фонду запрошено директорів еколого-натуралістичних 
центрів, станцій юних натуралістів, директорів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, завідувачів відділами еколого-
натуралістичної творчості Палаців і Будинків дітей та юнацтва, 

представників громадських організацій. 
Директор НЕНЦ Вербицький Володимир Валентинович 

накреслив найважливіші теми  для обговорення, представив 
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головних співдоповідачів та запросив присутніх на нараді до 

жвавого діалогу. 
Загалом до спілкування в онлайн режимі долучились 84 

представники державних установ, закладів освіти, громадських 
об’єднань. 

   
Експертами онлайн конференції виступили: Яцюк Михайло 

Васильович, кандидат географічних наук, заступник  директора з 
наукової роботи Інституту водних проблем та меліорації НААН 
України, Чистяков Олександр Володимирович, Голова 

Національної екологічної ради України, Голова Асоціації рибалок 
України, Смоляр Наталія Олексіївна, кандидат біологічних наук, 

доцент Національного університету «Полтавська політехніка імені 
Юрія Кондратюка», Дяченко Тетяна Миколаївна, кандидат 

біологічних наук, старший науковий співробітник інституту 
гідробіології НАН України. 

Серед запрошених до участі:  Волкова Тетяна Іванівна, 
вчитель географії Зеленівської ЗОШ Приморського району 

Запорізької області, керівник учнівської 
роботи Магазейщикова Павла, учня 9 класу, який виборов Гран-

прі у Всеукраїнському конкурсі «Мала річка моєї 
батьківщини», Говорун Валентин Давидович – вчитель біології 

Хмельницького колегіуму ім. В. Р. Козубняка, автор навчального 
посібника для учнівської і студентської молоді “Річки 

Хмельниччини”. 
Відеоконференція тривала півтори години і завершилась 

узгодженням ряду важливих моментів  у справі збереження та 

відродження малих річок України, активізації діяльності 
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юнацьких осередків юних природоохоронців, співпраці науковців 

та освітян. 
Упродовж онлайн конференції вівся електронний запис події  

з яким  можна ознайомитись за  
посиланням: https://drive.google.com/open?id=1eCqU6qG4aFAtcUT

3ukqX5PVPIKALvZYO. 

 

 

Онлайн конференція МОН України 
Відбулась онлайн конференція директорів всеукраїнських 

закладів позашкільної освіти і відповідальних представників 

Міністерства освіти і науки України. Серед ключових питань, які 
обговорювались, було об’єднаня зусиль на період карантинних 

заходів в країні та координація діяльності установ з метою 
спільного просування оригінального інформаційного контенту у 

віртуальному середовищі. 
За результатами онлайн наради з керівниками державних 

закладів позашкільної освіти були прийняті наступні рішення: 
1. Створити youtube-канал для здобувачів позашкільної 

освіти «Позашкілля» 
2. youtube-канал буде виконувати функції промоції та хаба 

для існуючого контенту за напярмами позашкільної освіти, 
стовреного закладами позашкільної освіти України 

3. Просування існуючого відеоконтенту здійснювати шляхом 

розміщення на youtube-каналі створених тізерів (коротких відео 
хронометражем до 30-60 секунд) та посиланням на оригінальне 

відео на існуючому youtube-каналі закладу позашкільної освіти, у 
тому числі державного. 

https://drive.google.com/open?id=1eCqU6qG4aFAtcUT3ukqX5PVPIKALvZYO
https://drive.google.com/open?id=1eCqU6qG4aFAtcUT3ukqX5PVPIKALvZYO
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4. Рекомендувати подати перелік достойних для промоції 

відео разом і першими виготовленими тізерами (розуміємо, що за 
такий короткий час виготовити всі тізери буде важко) до 30 

квітня 2020 року. 
5. Просити Український державний центр позашкільної 

освіти утворити youtube-канал «Позашкілля» з можливістю 
сортувати відео за напрямами позашкільної освіти. 

 

Позашкілля в онлайні 
Під час карантину вихованці Шепетівського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості можуть долучитись до роботи 
улюблених гуртків дистанційно. На сайті закладу у розділі 

“Навчаємось online” розміщені розробки занять, цікаві завдання 
та майстер-класи, розроблені керівниками гуртків ЦЕНТУМ. 

Запрошуємо усіх переглянути інформацію, перейшовши за 
посиланням: Дистанційні заняття 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1bb6MTwxSI_q2VwCuHLA4GvaSlDSUWH9v
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Анонс 

у наступному номері: 

 ІІ он-лайн нарада з директорами закладів позашкільної освіти, 
завідувачами відділів еколого-натуралістичного напряму Палаців, 
Будинків дітей та юнацтва еколого-натуралістичного напряму  

 

 Он-лайн конференція членів ГО «Спілка освітян України» 

 

  Онлайн-міст «Форум позашкільників-2020» 
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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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