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Юннати відзначили Всесвітній день 
ветландів (водно-болотних угідь) 
Щорічно 2 лютого у світі відзначається День водно-болотних 

угідь, започаткований з нагоди ухвалення Конвенції з охорони 
водно-болотних територій, підписану 2 лютого 1971 року в 

іранському місті Рамсар. 
Упродовж посушливих сезонів водно-болотні угіддя 

вивільняють накопичену воду, затримуючи початок засухи, і 
загалом мінімізують водний дефіцит. 

Таким чином, ветланди відіграють чималу роль у збереженні 
біорізноманіття та екологічної рівноваги, вони є важливим 

джерелом ресурсів живлення різних тварин, очищають воду, 
поглинають та накопичують карбон, захищають від повеней та 
пом’якшують вплив посух. 

Крім того, водно-болотні угіддя забезпечують людство 
відновлювальними природними ресурсами для ведення 

господарської діяльності. 
Педагоги Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 

центру долучилися до відзначення Всесвітнього дня водно-
болотних угідь. 

 

           
 
Основною метою виховного природоохоронного заходу є 

підвищення обізнаності дітей про важливість цих унікальних 
середовищ у нашому житті. Кожен має усвідомити, що водно-

болотні угіддя можуть стати ключовими для вирішення проблем, 
пов’язаних зі змінами клімату. 

Всі заняття педагоги розпочинали з історії виникнення цього 
екологічного свята, адже водно-болотні угіддя відіграють велику 
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роль у кругообігу води та багатьох важливих хімічних елементах у 

природі. 
Болота, або як їх ще називають „легенями планети”, часто 

називають „світовою холодильною установкою” завдяки 
властивості поглинати та утримувати вуглекислий газ із 

атмосфери під час повільного розкладання органіки та одночасно 
протидіяти так званому „парниковому ефекту”. 

Зокрема, на гуртках „Юні охоронці природи” та „Лікарські 
рослини” керівницями Оксаною Стрічко, Анастасією Спащук з 

юннатами переглянуто презентацію про Всесвітній день водно-
болотних угідь, де вихованці мали змогу глибше ознайомитися з 
тваринним та рослинним світом боліт. Також з цікавістю діти 

експериментували з анаграмами, 
прагнули правильно скласти прислів’я та визначити із 

запропонованих рослин тільки ті, які ростуть на болоті. 
Керівницею Ганною Андрусь з вихованцями гуртка „Юні 

садівники” попередньо проведено екскурсію до Чорних озер, де 
юннати спостерігали за змінами водойми. Педагог пояснила 

гуртківцям, як і чому заростає озеро, перетворюючись частково на 
болото. 

На закріплення знань про почуте керівниця гуртка провела 
квест, де діти виконували заздалегідь підготовлені на картках 

завдання, також використала дидактичну гру „Біологічне лото”, а 
на завершення школярі малювали птахів, які живуть на болотах. 

На гуртку „Природа рідного краю” з інклюзивною формою 
навчання заняття проходило тепло й затишно. Керівницею гуртка 

Юліанною Курак використані завдання про рослинність боліт, а 
тваринний світ діти вивчали у формі розмальовок. 

Всі педагоги на своїх заняттях розповідали юним 
природоохоронцям – дослідникам і про Рамсарські угіддя 
Закарпатської області, до яких належить 167 різних за розміром 

озер стариць. Їх більше, ніж 300 об’єктів загальною площею 1600 
кв. км. – це більш, ніж 12 відсотків території Закарпатської 

області. Деякі з цих ветландів мають статус міжнародного 
значення загальною площею понад 2,1 тисячі гектарів, серед яких: 

— „Урочище Озірний — Бребенескул” площею 1656,91 га, що 
на території Рахівського району (Карпатський біосферний 

заповідник); 
— „Атак — Боржавське” площею 283,4 га на території 

Берегівського та Виноградівського району (регіональний 
ландшафтний парк „Притисянський”); 

— „Долина нарцисів” площею 256,0 га на території 
Хустського району (Карпатський біосферний заповідник); 
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— „Печера Дружба” площею 0,13 га на території Тячівського 

району (Карпатський біосферний заповідник); 
— „Чорне багно” площею 15,0 га на території Іршавського 

району (національний природний парк „Зачарований край”). 
Слід відмітити, що педагоги Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру на своїх заняттях, розповідаючи 
про ветланди, використовували різні інноваційні форми навчання: 

вікторину, диспут, квест, екскурсію, тому юннатам було 
надзвичайно цікаво і побачене та почуте викликало захоплення, 

потяг до пізнання природи. 
Тож бережімо і охороняймо багатства водно-болотних угідь – 

унікальних, цінних і корисних для довкілля територій! 
 

           

   
Проведено обласний семінар «Основні 

орієнтири діяльності закладів 
позашкільної освіти в умовах 
становлення інформаційного 

суспільства» 
03 лютого 2021 року відбувся онлайн обласний семінар 

“Основні орієнтири діяльності закладів позашкільної освіти в 

умовах становлення інформаційного суспільства” для директорів 
міських та районних закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму. Захід проводився дистанційно з 
використанням платформи Zoom. Модератором заходу виступав 

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

(далі КЗО “ОЕНЦДУМ”, директор Педан Ю.Ф.). 
Із вступним словом виступив директор КЗО “ОЕНЦДУМ”, 

Педан Ю.Ф., привітав учасників семінару та ознайомив з планом 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/IMG-c33b5875ddf181ebefbdeaff544fe506-V.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/IMG-c33b5875ddf181ebefbdeaff544fe506-V.jpg
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роботи. Далі про проблеми та перспективи розвитку закладів 

позашкільної освіти у контексті суспільних змін в умовах 
становлення інформаційного суспільства говорили директори 

міських та районних закладів позашкільної освіти. Обговорили 
проблеми закриття та злиття закладів в контексті процесів 

децентралізації, створення нових інформаційних платформ та їх 
функціонування. Ділились досвідом роботи в період карантинних 

обмежень та локдауну. 

 
Про проблеми становлення інформаційного суспільства та 

шляхи їх вирішення говорила заступник директора 

КЗО “ОЕНЦДУМ” з виховної роботи, Крикун Г.В. В останньому 
блоці виступали методисти КЗО “ОЕНЦДУМ” та завідуючі 

відділами. Калашнікова Н.Д. ознайомила учасників семінару з 
результатами проведення конкурсів “На кращого юного майстра 
народних ремесел” та “В об’єктиві натураліста”. Іванус А.В. 

говорила про організаційно-методичні засади роботи за 
напрямком сільське господарство, квітникарство та озеленення на 

перше півріччя 2021 року; Кондратьєва Т.В. розповіла про 
організацію роботи з талановитою молоддю в умовах становлення 

інформаційного суспільства в контексті діяльності обласної 
Природничої школи. Завідуючий відділом екології, Григор’єв Д.В. 

ознайомив присутніх з плануванням заходів екологічного напряму 
на перше півріччя 2021 року. 

 
Завершився семінар виступом директора КЗО “ОЕНЦДУМ”, 

Педана Ю.Ф., з анонсуванням обласних та всеукраїнських заходів 
на рік наступний. 

Учасники семінару плідно поспілкувались, обговорили 
проблеми і надбання карантину, познайомились з планами роботи 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/21.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/61.jpg
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на наступний рік. Сподіваємось на подальші зустрічі в очному 

форматі. 

 
 

Ювілей антарктичної станції 
«Академік Вернадський» 

6 лютого 2021 року – визначальна дата для України й 

української науки, оскільки саме в цей день виповнюється 25 
років Антарктичній станції «Академік Вернадський». Чверть 

століття тому Україна повернулася до Антарктики, отримавши у 
дар від Великої Британії справжню перлину з-поміж 

антарктичних станцій – станцію «Фарадей», яка згодом отримала 
ім’я академіка Володимира Вернадського, і над нею замайорів 

український прапор. 

 
 
Саме в цей день 1996 року керівник першої антарктичної 

експедиції, доктор фізико-математичних наук Геннадій 
Міліневський, прийняв антарктичну станцію від останнього бейз-

коммандера «Фарадея» Данкана Хейга та підняв на її щоглі 
український прапор. Ця подія дала змогу українським вченим 

продовжити наявні та започаткувати низку нових, найбільш 
актуальних наукових досліджень світового рівня у таких галузях 
знань, як фізика атмосфери, зміни клімату, геофізика, геологія, 

біологія. 
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Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді МОН України, школярі і педагогічна громада продовжують 
активну участь у науково-освітньому проєкті «Вчителі та учні 

беруть участь в екологічному моніторингу Антарктиди» в рамках 
Міжнародного наукового проекту «Дослідження стану виводкових 

колоній пінгвінів P. papua та P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1 з 
використанням мережі фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem 

Monitoring Program)». 
 

Юннати Національного еколого-
натуралістичного центру заклали 

дослід у навчальній теплиці 
Юннати Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, учні 10-А класу спеціалізованої школи №2 імені 
Д. Карбишева з поглибленим вивченням предметів природничого 

циклу 3 лютого 2021 року заклали дослід у навчальній теплиці 
НЕНЦ «Вплив ґрунтосуміші на ріст та розвиток розсади Цинерарії 

приморської в умовах закритого ґрунту». 
Метою дослідження є визначення, яка грунтосуміш краще 

підходить для росту та розвитку даної квіткової культури. 
Схема досліду: 

І варіант – грунтосуміш на основі торфу; 
ІІ варіант – грунтосуміш на основі чорнозему; 

ІІІ варіант – грунтосуміш на основі дерново-підзолистого 
ґрунту. 

     
 

Учні ознайомилися з методикою проведення дослідницької 
роботи в умовах закритого ґрунту. У процесі дослідження 

вихованці ознайомляться з агротехнікою вирощування Цинерарії 
приморської, проведуть фенологічні спостереження та біометричні 

виміри рослин. Внаслідок проведення цього досліду можна буде 
зробити висновки щодо оптимального складу грунтосуміші, яка 
найкраще підійде для вирощування даної квіткової культури. 
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В процесі дослідження учні набудуть навичок підготовки 

грунтосуміші, підготовки та висіву насіння, догляду за сходами 
Цинерарії приморської. 

З учнями було проведено інструктаж з техніки безпеки під 
час проведення практичних робіт у теплиці. 

  
 

Захід до 100-річчя біосферного 
заповідника «Асканія-Нова» 

З метою відзначення 100-річчя від дня заснування Першого 
Державного Степового Заповідника «Чаплі» – тепер біосферного 

заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна педагогами 
комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директор Вітренко 
Ельвіра Валентинівна) було організовано проведення віртуальної 

подорожі: «Стежками біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. 
Ф.Е. Фальц-Фейна». 

Прийняли участь вихованці гуртка «Тварини в нашому 
житті», керівник Інна Коваленко (Херсонська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів №5 Херсонської міської ради) та, за допомогою 

он-лайн зв’язку, вихованці гуртка «Юні орнітологи», керівник 
Жакоміна Олена Василівна (Зеленівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 38 Херсонської міської ради). 
 

   
 
Інформацію про літературу, що стосується біосферного 

заповідника та Херсонщини дітям надали Шалагон Олена 

Євгенівна та Нікітенко Оксана Володимирівна – бібліотекарі 
читального залу бібліотеки – філії №19. 

Крім того, діти отримали он-лайн привітання від Мезінова 
Олександра Сергійовича, завідувача лабораторії збереження 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                              Номер 2, лютий, 2021 

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

біорізноманіття і диких тварин біосферного заповідника «Асканія-

Нова» ім. Ф.Е.Фальц-Фейна. 
Юннати Херсонщини щиро вітають усіх працівників 

заповідника з Ювілеєм неповторної перлини Херсонщини. 
 

 

Флорі та фауні присвячувалось 
лютневе онлайн-засідання 
методичного дня в ЗОЕНЦ 

У засіданні взяли участь педагоги екоцентру та керівники 

гуртків ЗОЕНЦ з Іршавського та Хустського районів, які 
працювали в онлайн-режимі методом відеоконференцзв’язку з 

використанням  платформи  Zoom. 
Засідання розпочалось із вступного слова директора ЗОЕНЦ 

Олександра Геревича. 

Зокрема, він наголосив, що в нашій педагогічній діяльності, 
окрім еколого-освітніх завдань, чільне місце посідають і заходи із 

реалізації всіх напрямів виховання: національного, патріотичного, 
духовного, естетичного, фізичного, і, звичайно, 

природоохоронного. Тож ми, педагоги, як свідомі громадяни своєї 
країни, повинні брати активну участь в організації і проведенні 

масово-виховних заходів з відзначення державних свят та інших 
значимих подій загальноукраїнського значення, таких як: 

відзначення Дня Героїв Небесної сотні, Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав, Дня супротиву окупації 

Автономної республіки Крим та міста Севастополь, вшанування 
річниці бойових дій при Дебальцево. 

„Саме на виконання розпорядження голови обласної 
державної адміністрації щодо цих подій, нами отримані листи 

департаменту освіти і науки ОДА. Тож рекомендую вам, шановні 
колеги, разом зі своїми вихованцями брати активну участь в 
заходах, які організовуємо ми, де згідно з планом передбачено 

проведення тематичних бесід з юннатами про історію війни в 
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Республіці Афганістан та інших локальних конфліктів, зустрічі з 

учасниками бойових дій”, – закінчив О. Геревич. 
Завідувачка відділу організаційно-масової роботи, Оксана 

Кремінь з цього приводу ознайомила педагогів з планом 
проведення національно-патріотичних заходів, а про результати їх 

проведення у творчих учнівських об`єднаннях просила відразу 
повідомляти, щоб потім оперативно висвітлити на Веб-сайті 

ЗОЕНЦ. 
Далі тематична частина засідання методичного дня 

присвячувалась вивченню, дослідженню та охороні рослинного й 
тваринного світу. 

Про використання інтерактивних технологій при розкритті 

теми 
“Основи раціонального використання природних ресурсів 

лікарських рослин” на заняттях гуртка “Лікарські рослини” 
розповіла керівниця гуртка А. І. Спащук. Вона зупинилась на 

актуальності теми лікарських рослин та їх використанні в 
медицині й ветеринарії, як лікувального або оздоровчого засобу. 

Враховуючи, що запаси лікарських рослин в природі не 
безмежні, необхідно дбайливо їх використовувати, при потребі 

відтворювати і охороняти. 
Щодо інтерактивних технологій, то керівниця гуртка активно 

використовує роботу в парах, „мозковий штурм”, розгадування 
кросвордів та групові дискусії. 

Про твариннний світ та його охорону на заняттях гуртка 
„Юні охоронці природи”, присутні дізнались з презентації його 

керівниці О. В. Бісьмак. Тут чільне місце посіло значення тварин у 
природі та в житті людини. 

В. В. Фляшко у своєму виступі розкрила роль зелених 
насаджень та лісу поблизу міст. Ця тема висвітлюється керівницею 
на заняттях таких гуртків, як „Природа рідного краю” та „Юні 

лісівники”. 
Виступаюча детально ознайомила з функціями зелених 

насаджень. Зокрема, виконуючи екологічну функцію, зелені 
насадження очищають повітря в містах від забруднень, пилу, 

послаблюють шум, забезпечують доступ кисню і поглинають 
вуглекислий газ, вбивають бактерії та зменшують їх поширення. 

Також регулюють міський мікроклімат, стабілізують 
температуру і вологість повітря; зелені насадження забезпечують 

місця для поселення тварин і розповсюдження рослин, таким 
чином вносять вагомий внесок у збереження біорізноманіття. 

Крім того, за допомогою фото, виступаюча продемонструвала 
практичні заняття гуртківців. Так, у центрі міста Хуст вихованці 

вивчали рослини зелених зон, вчилися їх розпізнавати, а потім 
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описували у своїх доповідях. Дехто з дітей фільмував рослин на 

відео, щоб продемонструвати під час виступу. 
Підсумовуючи продемонстровані презентації, заступник 

директора з навчально-виховної та методичної роботи В. Ю. 
Кузьма зауважив на необхідності більш суттєво розкривати теми 

виступів. 
На онлайн-засіданні Людмила Бокій оглянула та 

проаналізувала наповнення сайту ЗОЕНЦ та надала рекомендації 
щодо дистанційного навчання гуртківців. 

Методистка відділу екології та природоохоронної роботи О. П. 
Стрічко провела огляд періодичних видань та фахової літератури. 

  
 

   
 

Лютому – лютувати, а нам – птахів 
рятувати! 

Лютий-2021.  Цього року на Хмельниччині, як і в інших 

регіонах України, цей місяць дійсно підтверджує свою назву – він 
таки лютий і лютує люто. Але лютий своїми морозами він не лише 

для людей, а й для птахів. Саме зимовий холод, ожеледиця, 
високий сніговий покрив і лід на річках стає важким 
випробуванням для зимуючих птахів і робить їх беззахисними. А 
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пташки, як і бджілки, літаючи в небесах, полях і лісах, не лише 

радують наші очі та серця, а й приносять багато користі для 
людей та навколишньої природи. 

Життя птахів узимку в нашому подільському краї, коли 
тривалість світлового дня коротка, підпорядковане, в основному, 

пошукам їжі, бо в таких умовах пернаті значно більше втрачають 
сил і енергії. Тому не завадить ще раз нагадати, що Ваша жменька 

зернят (соняшника чи гарбуза) допоможе пережити ці «люті» дні 
синицям, повзикам, а розсипане під деревом в саду просо чи 

пшеничне зерно – горлицям, вівсянкам, горобцям, в’юркам, 
зеленякам. 

Універсальним кормом для зимуючих птахів є несолене сало, 

мерзлі яблука і розтовчені на дрібні кусочки волоські горіхи. Наші 
пернаті друзі, як ніколи потребують людської допомоги для 

виживання у такому скрутному становищі як холод і голод. А 
спосіб їх порятунку – простий: облаштування годівниць та  

підгодівля  пернатих в зимовий період. 
Отож, вихованці гуртка юних орнітологів та члени 

Подільського орнітологічного клубу любителів птахів «AVES», що 
діють на базі Голосківського ліцею Меджибізької ОТГ 

Хмельницького району (директор – М.П.Шкляр), як і щорічно, ще з 
грудня, в рамках акції «Годівниця» проводять щоденну підгодівлю 

птахів, як на особистих дворах (господарствах), так і на 
годівницях у шкільному садку. Адже, відомо: хто ситий, тому 

холод не страшний. 
Діти і дорослі охоче допомагають своїм маленьким, ослаблим 

пернатим друзям. Співчутливо і захоплено спостерігають за ними: 
як вони у хурделицю, крижаний вітер, настовбурчивши туге 

пір’ячко, сидять, літають, стрибають літають у пошуках їжі…  І 
справжнім подарунком для птахів, у такий холодний лютий, є 
годівнички, на які дитяча чи доросла рука покладе жменьку 

зерняток, сальце, крупу,  хлібні крихти… Не так же це й складно і 
саме це може врятувати від голодної смерті не одну пташину, яка 

влітку буде радувати своїм співом, порятує наш сад, очищаючи 
наші дерева від різноманітних шкідників. 

Крім того, юннати гуртка й члени клубу мають доступні точки 
спостереження – територія біля годівниць. Саме тут юні 

голосківські орнітологи, практикуючись у розпізнаванні птахів на 
місцевості та підгодовуючи їх на годівницях, мали гарну 

можливість цього зимового  року спостерігати у місцях регулярної 
підгодівлі за живленням 21 виду птахів: 

1. Горобець польовий (біля різних годівниць, найбільше – до 
300 ос. у дворі Беринди Дарини). 

2. Горобець хатній (по 10-60 ос. на різних годівницях). 
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3. Синиця велика (по 10-25 ос. на різних годівницях). 

4. Синиця блакитна (по 1-3 ос. на різних годівницях). 
5. Гаїчка болотяна (на годівницях шкільного парку + 

годівниця по вул. Перемоги). 
6. Повзик (щоденно 2 ос. на годівницях шкільного парку). 

7. Зеленяк (щоденно 1 самець, годівниця по вул. Перемоги). 
8. В’юрок (1 самець з’явився саме в лютому на годівницях 

шкільного парку). 
9. Зяблик (регулярно 1 самець на годівницях шкільного 

парку). 
10. Сойка (на годівницях шкільного парку+ годівниця у 

Шірпала Романа і Юрченко Софії). 

11. Горлиця садова (на годівницях шкільного парку + 
годівниця по вул. Перемоги). 

12. Дятел звичайний (на годівницях шкільного парку + 
годівниця по вул. Перемоги). 

13. Дятел сирійський (пара, годівниця по вул. Перемоги). 
14. Дятел малий (самка, годівниця по вул. Перемоги). 

15. Вівсянка звичайна (на різних годівницях, найбільше – до 
100 ос. на годівниці по вул.Перемоги). 

16. Вівсянка білоголова (з кінця січня самка, періодично 
прилітає годуватись з вівсянками звичайними на годівницю по 

вул. Перемоги. Це перший факт перебування виду на 
Хмельниччині). 

17. Чикотень (годівниця по вул. Перемоги  + у дворах, де є 
мерзлий виноград чи яблука). 

18. Дрізд чорний (годівниця по вул. Перемоги + годівниця у 
Шірпала Романа і Юрченко Софії). 

19. Шпак (годівниця по вул. Перемоги  + у дворах, де є 
мерзлий виноград чи яблука). 

20. Яструб великий (самка і молодий птах регулярно полюють 

на горлиць біля годівниць). 
21. Яструб малий (2-3 ос. регулярно полюють у Голоскові на 

дрібних птахів біля різних годівниць). 
Найактивнішими учасника цьогорічної акції «Годівниця» 

стали юні орнітологи – ліцеїсти Мельничук Олександра, Карнаух 
Дмитро, Слащук Володимир, Поляк Олександр, Кислий Олексій, 

Пічкур Вікторія, Лахман Євгенія, Крижанівська Анна, Олійник 
Дмитро, Ващук Роман, Гик Роман і Гик Андрій, Прокопова 

Анастасія, Шірпал Роман, Беринда Дарина, Поляк Тетяна, Карнаух 
Тетяна, Юрченко Софія. 

Часто кажуть, що моральний розвиток людини можна 
оцінити по її ставленню до беззахисних тварин. Безумовно, у 

кожного є багато різних справ, які він має вирішувати для себе, 
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але не забуваймо і про наших крилатих друзів. Адже, 

підгодовуючи птахів, ми врятуємо їх від загибелі і допоможемо 
зустріти теплі весняні дні. А, оскільки, українці завжди 

відрізнялися щедрістю і гуманністю, то для нас це не складно. 
Маємо упевненість, що наші птахи переживуть холодну зиму, 

адже ми їм у цьому всі допоможемо. 
 

  
 

 
 

Відбувся обласний онлайн-семінар 
за темою «Розвиток педагогічної 
майстерності педагогів в умовах 
модернізації освітнього процесу» 
Відповідно до Плану роботи комунального закладу 

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми 
Черкаської обласної ради» на 2020-2021 навчальний рік, 10 лютого 

2021 року з 11.00 до 12.00 у режимі відеоконференції (GoogleMeet) 
відбувся онлайн-семінар за темою: «Розвиток педагогічної 

майстерності педагогів в умовах модернізації освітнього процесу», 
для керівників гуртків, вчителів, методистів. 
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Програмою заходу передбачено ознайомлення з 

модернізацією освітнього простору в закладах позашкільної 
освіти, майстер-клас (еколого-натуралістичний, художньо-

естетичний напрямки). 
У роботі онлайн-семінару взяло участь 60 педагогічних 

працівників навчальних закладів області. 
З вітальним словом та роз’ясненнями МОН щодо підвищення 

кваліфікації та атестації педагогічних працівників виступила 
Людмила Давиденко, директор Центру. 

Валентина Баданюк, заступник директора висвітлила 
питання педагогічної майстерності в освітньому просторі. 

Про аспекти інклюзивного навчання в ЗПО розповіла Ніна 

Іващенко, завідуюча методичним відділом. 
Алла Вакула, завідуюча еколого-натуралістичним відділом, 

розкрила ціннісні орієнтири позашкільної освіти. 
Цікавий майстер-клас по створенню об’ємної композиції до 

дня святого Валентина показала присутнім керівник студії «Флора» 
Людмила Хулап. 

 

  
 

Проведено обласну нараду 
«Позашкільна освіта в умовах 

адаптованого карантину» 
11 лютого 2021 року комунальним закладом «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 
ради (директорка Вітренко Ельвіра Валентинівна) проведено 

обласну нараду директорів комплексних позашкільних навчальних 
закладів, станцій юних натуралістів, представників ОТГ області 

«Позашкільна освіта в умовах адаптованого карантину» у вигляді 
відеоконференцзв’язку з використанням платформи Zoom. 

До участі долучилися 42 представника – директори, 

методисти, завідувачів відділів, керівників гуртків, районних 
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(міських) станцій юних натуралістів, комплексних позашкільних 

навчальних закладів міст та ОТГ області. 
З вітальним словом звернулися: Вітрекно Ельвіра 

Валентинівна, директорка комунального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 

ради, Бочевська Ольга Іванівна, головний спеціаліст відділу 
позашкільної та спеціальної освіти Управління освіти і науки 

Херсонської облдержадміністрації, Кучерява Людмила 
Володимирівна, голова Херсонської обласної організації 

профспілки працівників освіти і науки. З доповідями виступили 
працівники комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради: 

заступниця директорки з навчально-виховної роботи Коротка 
Тетяна Олександрівна, завідувачка методичного відділу Мудрак 

Тетяна Олександрівна, методистка Коваленко Інна 
Володимирівна, керівниця гуртків Альонова Ірина Михайлівна. 

При обговоренні насущних питань виступили: Лиховид Олег 
Миколайович, директор Скадовського ЦДЮТ, Скрипка Світлана 

Василівна, директорка Генічеської райСЮН, Філоненко Ірина 
Петрівна, в.о. директорки Каховської міськСЮН. 

Під час наради були розглянуті та обговорені насущні 
питання сьогодення позашкільної еколого-натуралістичної освіти 

Херсонщини. 
 

  
 

Юннати ЗОЕНЦ долучилися до 
Великого зимового обліку птахів 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді долучився до вже традиційного Великого 

зимового обліку птахів. 
Він є наймасовішим заходом для вивчення птахів у всьому 

світі. Іноді ще його називають Різдвяним. 
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Традиція обліковувати птахів народилася в 1900 році у США, 

коли редактор орнітологічного журналу Bird-Lore Френк Чепмен 
запропонував новий спосіб Різдвяного полювання – з біноклем в 

руках замість зброї. За його закликом 26 осіб вперше провели цей 
день разом з пташками, спостерігаючи за ними та вивчаючи їх, 

радіючи їхньому польоту та свободі. Відтоді традиційно Великий 
зимовий облік птахів проводять щороку в останні вихідні січня. 

Де можна спостерігати за птахами? 
У дворі свого будинку, в саду, на шкільному подвір’ї, у 

міському парку – в межах населеного пункту, адже мета цього 
обліку – визначати кількість птахів і з’ясувати, які саме види 
залишилися зимувати поряд з нашими домівками. 

В яку пору дня проводити облік птахів? 
Птахи є найактивнішими вранці. Якщо обліковувати їх у цю 

пору дня, є можливість побачити й нарахувати більше видів 
птахів. 

Зазвичай серед видів, що залишилися зимувати, можна 
обліковувати, зокрема, ворон сірих, галок, граків, горобців хатніх, 

дятлів, синиць великих, сойок, сорок, снігурів, омелюхів тощо. 
Юннати гуртка „Юні охоронці природи” відділу екології та 

природоохоронної роботи, разом з керівницею Оксаною Стрічко, 
вивчивши правила проведення обліку, спостерігали та вели облік 

птахів у міському парку Боздош. Кожен з юннатів у бінокль 
спостерігав за пташками та їх поведінкою: синички великі, 

горобець хатній, сірі ворони, голуби, дятел звичайний. І звичайно, 
не забули почастувати пернатих друзів їх улюбленими 

смаколиками – пшоном та насінням гарбуза. Яка ж була радість, 
коли пташки в знак вдячності весело щебетали, ніби дякували 

дітям за гостинці! 
Керівниця гуртка „Лікарські рослини” Мирослава Вайдич та 

Ганна Андрусь разом із своїми вихованцями провели облік птахів 

набережною правого берега річки Уж. Юннати зафіксували: 
крижнів (24), голубів (70), горобців (34) та сірих ворон (83). 

Вихованці гуртка з цікавістю спостерігали в бінокль за поведінкою 
пернатих. Родзинкою їхніх спостережень стала унікальна пташка 

рибалочка, яку зустрічаємо під час Різдвяного обліку. 
Анастасія Спащук, керівниця гуртка „Юні овочівники”, та 

керівниця гуртка „Юні квітникарі” Оксана Кремінь разом із 
своїми юннатами обрали для спостережень і обліковування птахів 

територію рідного ЗОЕНЦ. Насипавши у годівнички улюбленого 
соняшникового насіння, спостерігали види пташок, які 

облюбували цей ареал проживання: сіра ворона, сорока, горобці 
хатні, горобець польовий, дрізд чорний, дятел звичайний, синиця 

велика, дрізд чикотень, щиглик. 
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Цікаво вели облік і вихованці з інклюзивною формою 

навчання. З керівницею гуртка „Природа рідного краю” Юліанною 
Курак гуртківці спочатку переглянули ілюстрований альбом 

„Зимуючі птахи ”, а вже потім вели записи у блокнот. 
Найбільше зацікавлення під час обліку викликали самі 

спостереження за пернатими. Юні дослідники були приємно 
здивовані та захоплені різноманіттям пташок та їх 

пристосуванням до виживання взимку. Про назви окремих видів 
та деякі особливості їхньої поведінки юннати дізнались вперше під 

час Великого зимового обліку. 
Всі спостереження гуртківці заносили у записник. Разом з 

керівницями брали участь у підраховуванні чисельності пернатих. 

Підсумки підрахунків юннати заносили в анкети. Заповнені 
анкети спостережень буде надано в Українське товариство 

охорони птахів. Завдяки зібраним даним відстежуватиметься 
динаміка змін та чи перегукуватимуться вони з результатами 

наукових досліджень, проведених професійними орнітологами. 
Великий зимовий облік птахів знайшов велику підтримку й 

 серед дітей завдяки простому і легкому проведенні. Облік також 
забезпечує збір інформації про зимуючі види птахів на території 

України. 
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Ангелам Майдану присвячувався 
юннатівський захід 

20 лютого 2014 року… Ця дата назавжди стала  для нас 

пам’ятною, адже саме тоді відбулись найтрагічніші події Революції 
Гідності, які потрясли не тільки Україну, а й увесь світ. 

Так, з метою гідного вшанування подвигу Героїв Небесної 
Сотні, прищеплення юннатам любові до Батьківщини, виховання 

в них національно-патріотичної свідомості,  розвитку бажання 
стати гідними громадянами України, в ЗОЕНЦ з 15 по 19 лютого 

проведено цикл заходів, присвячених річниці вшанування пам’яті 
Героїв Небесної Сотні. 

Так, в понеділок 15 лютого вихованці гуртків „Юні 
рослинники” та „Лікарські рослини” разом із своїми керівниками 

провели майстер-клас з виготовлення паперових ангелів. Юннати 
розвішали власноруч виготовлені символічні паперові фігурки на 

території дендропарку екоцентру в пам’ять про загиблих Героїв. 
Важливим еколого-патріотичним заходом став флешмоб під 

назвою „Героям слава!”. Так гуртківці продемонстрували, що 
світла пам’ять про героїв живе в їхніх серцях завжди, діти 
усвідомлюють велич подвигу загиблих. 

Тематичні виховні бесіди на тему: „Зима, яка змінила нас…” 
проведено 16 лютого для гуртківців „Юні квітникарі” , „Природа 

рідного краю” та „Юні садівники”. Діти більш детальніше 
ознайомилися з початком Революції та її Героями, а із 

продемонстрованих відеоматеріалів дізнались про жертовність та 
героїзм українського народу, відданість волонтерів та підтримку 

усього населення. 
17 лютого вихованці гуртка „Лікарські рослини” поклали 

квіти до Пам`ятного знаку борцям за свободу і незалежність 
України та запалили лампадки. Хвилиною мовчання гуртківці 

вшанували пам’ять усіх тих, хто сім років тому не повернувся 
живим з Площі Незалежності у Києві під час буремних подій 

Революції Гідності. 
Юннати гуртків „Цікава інформатика” та „Природа рідного 

краю” виготовили тематичні плакати та малюнки на тему: „Ми 
пам’ятаємо героїв України”. 

Розроблено пізнавальну мультимедійну презентацію „Скарані 
за любов до України”, де висвітлено найтрагічнішу ніч з 18 на 19 
лютого – ніч Апокаліпсису. 

Лідерами юннатівського самоврядування підготовлено 
добірку „Сучасні борці за єдність України”, у якій висвітлено 

автобіографію перших загиблих Небесної Сотні. 
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18 лютого для юннатів організовано перегляд 

документального фільму „П’ять портретів Майдану”. По 
завершенню фільму, кожен зробив для себе висновок, що боротьба 

за права і свободи українців ще не завершена, що революцію 
Гідності, насамперед, слід починати із себе. 

Таким чином, всі учасники навчально-виховного процесу 
торкнулися пам’яті, яка навіки залишиться у серцях поколінь. 

 

     
 

   

Проведено літературно-музичну 
композицію «Герої не вмирають», 
присвячену вшануванню Героїв 

Небесної Сотні 
18 лютого 2021 року на базі комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради (директор Педан Ю. Ф.) 

відбувся виховний захід, присвячений вшануванню Героїв 
Небесної Сотні: літературно-музична композиція “Герої не 

вмирають”. У заході взяли участь вихованці гуртка “Юні зоологи” 
(керівник Стасенко А. В.), учні 6 класу комунального закладу 
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освіти “Середня загальноосвітня школа № 76” Дніпровської міської 

ради (директор Сазанська Г. О). 
Метою заходу було формування у вихованців почуття 

патріотизму, донесення до свідомості юннатів історичних фактів 
про події, що відбувалися на Майдані з листопада 2013 року по 

лютий 2014 року, про людей, які брали участь у протистоянні, їх 
долі та особистості, виховання у підростаючого покоління 

шанобливого ставлення до Героїв Небесної Сотні, воїнів АТО, 
загиблих та тих що не шкодують свого життя у боротьбі за свободу 

та цілісність України. 
У ході заходу розмова йшла про події, які відбувались на 

Майдані, причини та якості характеру, які спонукали людей вийти 

на захист своєї гідності проти свавілля влади. 
Перед юннатами постали постаті звичайних людей різного 

віку та статі, які своїм життям, діями, а дехто навіть смертю 
ствердили величне звання – Людина, Українець, Громадянин. 

Було продемонстровано відеоролик “Ангели Майдану” 
П.Дворського, кадри декламації вірша “Кавказ” Сергієм Нігояном, 

нашим земляком, якого снайперська куля скосила вранці 22 січня 
2014 року в день державного свята “День Соборності України”, 

лунав вірш А.Дмитрук “Умирают все одинаково”. 
Хвилиною мовчання вшанували учасники заходу пам’ять 

Героїв, що віддали своє життя за незалежність України. 
Протягом заходу говорили, згадували, знайомились, 

вшановували тих людей, яких в народі називають просто – Герої 
Майдану. 

Сьогодні від нашого покоління в цілому і кожного з нас 
зокрема, залежить – чи звучатиме гордо і могутньо ім’я Україна і 

Український народ в третьому тисячолітті на вершинах людської 
цивілізації, чи кане воно у забуття, зазнавши духовної і фізичної 
смерті. 
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Конкурс «Визнання – BIOLOGY 
TEACHER NENC» 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді створює широку освітню платформу пізнавальних, 
науково-дослідницьких та творчих можливостей. У Плані 

Всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів у 
2020 році було запропоновано 96 різноманітних освітніх ініціатив, 

спрямованих на розвиток талановитої молоді. 
Здобутки учнів не можливі без наставництва креативних, 

особисто успішних, мобільних і творчих педагогів. І їхні зусилля 
варті того, аби бути визнаними. 

Тому вдруге Національний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України проводить 

конкурс «Визнання – BIOLOGY TEACHER NENC». 
Ця щорічна винагорода — для вчителів біології та 

педагогічних працівників творчих учнівських об’єднань 
біологічного профілю, які беруть участь у різноманітних заходах 

НЕНЦ, залучаючи своїх учнів чи вихованців до дослідницької та 
творчої діяльності. 

Цей конкурс покликаний підняти престиж і популяризувати 

професію педагога в Україні та надихнути педагогічних 
працівників на подальшу співпрацю з Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді. 
Цього року для участі у конкурсі зареєструвалися 64 педагоги 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти України з 
Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, 

Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Луганської, 
Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, 

Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областей. 
Учасниками конкурсу стали вчителі з 23 різних закладів 

загальної середньої освіти та педагоги з 16 закладів позашкільної 
освіти. 

Переможцями конкурсу «Визнання – BIOLOGY TEACHER 
NENC» стали: 

у номінації – кращі у науково-дослідницьких, винахідницьких 
та раціоналізаторських конкурсах 

Кузьмінська Валентина Василівна, методист, керівник 
гуртків комунального закладу «Чернівецький обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

у номінації – кращі у творчих конкурсах 
Петрова Світлана Василівна, заступник директора 

комунального закладу «Луганський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»; 
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у номінації – кращі у науково-методичних конкурсах і 

методичних заходах 
Хлус Лариса Миколаївна, методист, керівник гуртків 

комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

у номінації – за підтримку найкращім мотиваційним листом 
свого  вихованця 

Мигун Павло Петрович, завідуючий відділом біології та 
сільського господарства, керівник гуртків-методист Вінницької 

обласної станції юних натуралістів. 

  
 

Проведено курси підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти 
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 

молоді 26 січня – 26 лютого цього року було проведено курси 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, методистів, 
керівників гуртків закладів позашкільної освіти. 

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 змішаною формою проведення. 
Учасниками курсів стали педагогічні працівники, методисти, 

керівники гуртків закладів позашкільної освіти із різних регіонів 
України. 

Схемою очно-заочної моделі курсів передбачено: 
 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. 
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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. 
Після завершення курсів учасники отримали свідоцтва 

встановленого зразка. 

 

 
 

Проведено Школу виховника в рамках 
Курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів 
позашкільної освіти 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 

молоді 25 лютого цього року було проведено Школу виховника 
Всеукраїнського виховного консорціуму Національного еколого-

натуралістичного центру МОН України та Інституту проблем 
виховання Національної академії педагогічних наук України. 

Перед учасниками заходу виступили: 
 Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем 

виховання НАПН України, доктор психологічних наук з лекцією 
“Вміння переконувати як складова професіоналізму вчителя”; 

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

Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, 
професор з лекцією “Пошук ефективних технологій освітнього 
процесу сучасного закладу освіти”; 

 Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, 
доцент, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти 
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Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка з лекцією “Впровадження академічної 
доброчесності у системі управління освітнім процесом у закладі 

освіти”; 
 Харченко Наталія Вікторівна, завідувачка лабораторії 

громадянського та морального виховання Інституту проблем 
виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, редактор видавництва «Шкільний світ», 
тема виступу «Як написати статтю у педагогічне видання»; 

 Корнієнко Анна Володимирівна, провідний науковий 
співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем 
виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, тема виступу «Проектування змісту 
навчальних програм для позашкільної освіти». 

Завдяки платформі GOOGLЕ MEET до заходу мали змогу 
долучитися педагоги закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти України, наукові і науково-педагогічні працівники закладів 
вищої освіти, новатори в освітній галузі з усіх областей України. 

 

  
 

Вихованці гуртків екологічного 
профілю Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської 
молоді презентували дослідницький 
проєкт «Проблема взаємин "людина-

природне довкілля" у творчому 
доробку Лесі Українки» 

З нагоди відзначення 150-річчя від дня народження Лесі 

Українки вихованці та вихованки гуртків екологічного профілю 
(керівники гуртків Ольга Драган і Вікторія Кацурак) учнівство 

спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням 
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інформаційних технологій  м.Києва Дмитро Білий, Лада Бабич, 

Роман Віник, Аліна Карпова, Мілана Коврак, Ольга Заключенко, 
Іванна Войта, Марія Малиш презентували дослідницький проєкт 

«Проблема взаємин "людина-природне довкілля" у творчому 
доробку Лесі Українки».  

 Проєкт  - результат тривалого вивчення літературної 
спадщини поетеси. Юні екологи намагалися осмислити художньо-

інтелектуальні зусилля  мисткині щодо актуалізації проблеми зміни 
стилю людини у своїх взаєминах іздовкіллям.  

Зразком гармонійного співіснування людини і природи є 
образ дядька Левау драмі-феєрії "Лісова пісня" (1911 р.),- 
зазначили юні дослідники.Він знає присяги лісові, секрети 

співмешкання з лісовими істотами. Екологічна компетентність 
дядька Лева у ставленні до природи координує його господарську 

діяльність, визначає спосіб життя, мислення, екологічно доцільну 
поведінку та вчинки. Дядько Лев є частиною природи, він любить 

її,  свідомий власної відповідальності за стан довкілля, прагне 
жити у злагоді з природою, звертається до неї за допомогоюу 

відновленні перерваного через матеріальні проблеми духовного 
зв’язку з природним довкіллям.  

Читання художніх й публіцистичних творів видатної 
письменницізаохочуєзапозичувати в неї натхнення до пошуку 

гармонійних взаємин людини і природи, збереження природного 
довкілля,  любов до рідного краю. 
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Завершився Всеукраїнський семінар-
практикум «Сучасні методи навчання 

у процесі викладання біології» 
25 – 26 лютого 2021 року  Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді в онлайн режимі провів 
Всеукраїнський семінар-практикум для голів обласних методичних 
об’єднань біологічного напряму з теми «Сучасні методи навчання у 

процесі викладання біології» або Великий біологічний колоквіум з 
метою обговорення напрямів модернізації методики викладання 

біології в новій українській школі, підготовки вчителів-
предметників, допомоги педагогам у вирішенні низки питань 

щодо розгляду складних тем у шкільному курсі біології. 
Серед головних питань, винесених на пленарну частину, було 

розглянуто ряд важливих моментів, а саме: 
1. Державний стандарт базової середньої освіти. Біологія як його 

складова. Аналіз завдань з біології ЗНО 2020 року. 
2. Навчально-методичне забезпечення викладання біології за 

чинними програмами та підручниками. 
3. Єдине освітнє середовище загальної середньої та позашкільної 

освіти. 
4. Дистанційна форма викладання біології. 

5. Біологія у смартфоні. 
До учасників з вітальними словами і змістовною інформацією 

звернулись: 
Вербицький Володимир Валентинович, директор 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 

доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук 
вищої освіти; 

Фіцайло Світлана Сергіївна, головний спеціаліст Головного 
управління загальної середньої та позашкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України; 
Цуруль Ольга Анатоліївна, доцент кафедри психолого-

педагогічних дисциплін факультету природничо-географічної 
освіти та екології Національного педагогічного університету 

ім. М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, 
Ткачук Ігор Олександрович, завідувач відділу біології 

Київського Палацу дітей та юнацтва; 
Безусько Алла Герасимівна, методист Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, кандидат біологічних 
наук, доцент. 

На дискусійних майданчиках були розглянуті питання 
Створення та використання iнтерактивних завдань при 
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дистанцiйному навчаннi бioлогii». Назаренко Світлана Валеріївна, 

вчитель біології гімназії НПУ ім. М .П. Драгоманова 
Позашкільна освіта, як важливий фактор поглиблення знань з 

біології та проведення експериментально-дослідницької роботи з 
учнівською молоддю». Лучаківська Юлія Сергіївна, завідувачка 

лабораторії експериментальної біології Київського Палацу дітей та 
юнацтва, кандидат біологічних наук. 

Викладання у 6 класі тем: Клітина, Одноклітинні організми, 
Багатоклітинні організми. Викладання основ гістології у 8 класі. 

Вивчаємо хімічний склад клітин у 9 класі, Безусько Алла 
Герасимівна, методист Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді, кандидат біологічних наук, доцент. 

Загалом у роботі семінару-практикуму взяли участь понад 
250 вчителів біології, педагогів-позашкільників зі всіх куточків 

України.  В результаті онлайн-зустрічі від аудиторії надійшло ряд 
цікавих думок щодо впровадження нових методик з метою 

покращення викладання біології в школі та зміцнення 
зв’язків закладів загальної середньої освіти і позашкілля в розрізі 

спільного проведення експериментальних робіт із залученням 
учнівської молоді. 

За підсумками Всеукраїнського семінару-практикуму 
передбачено видання електронної збірки авторських педагогічних 

і дидактичних розробок. 
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Позашкілля в онлайні 
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Анонс 

у наступному номері: 

  Фінальний етап Всеукраїнського конкурсу «Eкo-Техно 
Україна 2021»    - національного етапу міжнародного 

конкурсу науково-технічної творчості школярів ISEF-2021   
 

  Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій 

«Екософт–2021». В рамках чемпіонату: Національний тур 
Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX 

2021»  
 

 Курси підвищення кваліфікації директорів закладів 
позашкільної освіти  

 

                                   

Швидко і зручно… 

В будь-якому поштовому відділенні Ви можете 

передплатити собі, своїм рідним та друзям у подарунок 

наш науково-художній журнал для дорослих та дітей 

«Паросток» за передплатним індексом 74561.  

Журнал виходить щоквартально. 

Видання допомагає збагнути таємниці природи, гармонію 

стосунків людини і довкілля. 

Бажаючі можуть надсилати свої статті на 

електронну адресу:  

redakciya_parostok_nenc@ukr. net 
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Контакти: 

Національний екологонатуралістичний центр 

учнівської молоді МОН України  

вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 

http://nenc.gov.ua 

nenc@nenc.gov.ua 

Директор НЕНЦ — доктор 

педагогічних наук, професор, 

академік  Національної академії  

наук вищої освіти України, 

Голова ГО “Спілка освітян 

України” Вербицький  

Володимир Валентинович 

тел. (044) 4300260 

 

Відповідальний за 
випуск:  

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