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ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу 
«Еко-Техно Україна 2021» 

З 2 по 5 березня 2021 проведено ІІІ етап етап 

Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно Україна 2021» національного 
етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості 

школярів ISEF 2021. 
2 березня 2021 року в Національному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді МОН України відбулося 
урочисте відкриття ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно 

Україна 2021». Також в цей день, за програмою конкурсу, був 
проведений захист проєктів за категоріями “Екологічна 

інженерія”, “Біологія”, “Мікробіологія”, “Клітинна біологія”. За 
підсумками захисту у зазначених категоріях до супер-фіналу були 

запрошені: 
Клімова Олена Олександрівна з проектом «Виробництво 

бактеріальної целюлози на основі низько вартісних органічних 
субстратів» 

Коваленко Оленка Олександрівна з проєктом «Отримання 
екологічної енергії від коливань дерев» 

Шкроб’як Антоніна Сергіївна з проєктом “Отримання 

трансгенних рослин капусти Брокколі, що місять ген 
лейкоцитарного інтерферону альфа-2b. 

 

   
3 березня 2021 року в Національному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді МОН 
України продовжувався онлайн-захист авторських проєктів 

в категоріях «Хімія, хімічна інженерія, біохімія», «Науки про Землю 
та навколишнє середовище», «Науки про людину» Всеукраїнського 
конкурсу «Еко-Техно  Україна 2021». За підсумками захисту у 

зазначених категоріях до супер-фіналу були запрошені: 
Трач Адам Тарасович, учень 11 класу, Спеціалізована школа 

№89, з роботою «In silico дослідження потенційної ролі ряду сполук 
класу N-ацилетаноламінів як інгібіторів Е-протеїну коронавірусу 

SARS-CoV-2» 
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Кіриченко Данііл Ігорович, учень 10 класу, Харківського 

ліцею 89 Харківської міської ради Харківської області, з роботою 
«Оцінка ефективності застосування коагулянтів сульфату 

алюмінію та оксихлориду алюмінію для прояснення води». 
Обрано 5 суперфіналістів, які будуть представляти Україну в  

травні на Міжнародній науково-технічній виставці Regeneron 
ISEF-2021 (США). 

 

Педагоги-натуралісти і науковці на 
спільному вебінарі обговорили 

проблемні питання дослідницько-
натуралістичної роботи в закладах 

освіти Хмельниччини 
03 березня 2021 року Хмельницьким обласним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді спільно з науково-
методичними працівниками Хмельницького національного 
університету та Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти проведено у форматі он-лайн з 
використанням платформи Google Meet обласний вебінар для 

працівників, відповідальних за позашкільну роботу структурних 
підрозділів з питань освіти органів місцевого самоврядування 

щодо організації та проведення в цьому році дослідницько-
експериментальної і еколого-натуралістичної роботи в підвідомчих 

закладах освіти. 
У програмі вебінару організатори передбачили розгляд його 

учасниками питань організації та проведення в закладах освіти 
області Всеукраїнських і міжнародних очно-заочних масових 

еколого-натуралістичних заходів, обласних природоохоронних 
акцій і профільних конкурсів, виконання здобувачами освіти 

науково-освітніх проектів та дослідницько-експериментальних 
робіт під керівництвом науковців і досвідчених педагогів-

натуралістів, педагогічний пошук інноваційних та дієвих підходів 
у роботі з учнями задля забезпечення підвищення 

результативності еколого-натуралістичної і природоохоронної 
роботи, досягнення ефективності та якості екологічної освіти й 
виховання та формування екологічної культури підростаючого 

покоління в закладах освіти області. 
Під час вебінару доповідачі обговорювали з його учасниками 

намічені програмою проблемні питання за темами: 
– Міронова Наталія Геннадіївна, доктор 

сільськогосподарських наук, доцент, завідувачка кафедри екології 
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та біологічної освіти гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету «Сучасні напрямки 
експериментальних досліджень в екології» ; 

– Білецька Галина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 
професор кафедри екології та біологічної освіти, доцент 

гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького 
національного університету «Методологія і понятійний апарат 

наукового дослідження»; 
– Ганзюк Алла Ярославівна, кандидат технічних наук, доцент 

кафедри хімії та хімічної інженерії Хмельницького національного 
університету «Організація і методика науково-дослідницької 
діяльності учнів»; 

– Мирна Лілія Анатоліївна, методист біології та екології 
Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти «Науково-методичні засади формування екологічної 
компетентності школярів»; 

– Скрипник Сергій Васильович, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри екології та біологічної освіти гуманітарно-

педагогічного факультету Хмельницького національного 
університету «Науково-методичні засади організації науково-

дослідницької роботи в позашкільному навчальному закладі»; 
– Новак Володимир Олександрович, вчитель хімії, 

природознавства Голосківського ліцею Меджибізької селищної 
ради «Основні напрямки науково-дослідницької роботи членів 

гуртка юних орнітологів у регіоні Верхнє Побужжя»; 
– Зведенюк Микола Андрійович, вчитель хімії Пліщинської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Шепетівської міської територіальної громади, 
керівник зразкового учнівського лісництва «Пліщинське» «Ключові 

аспекти організації дослідницько-експериментальної роботи юних 
лісівників у шкільному учнівському лісництві»; 

– Слободянюк Лариса Федорівна, вчитель біології Струзької 

ЗОШ І-ІІІ ст. Новоушицької селищної ради Кам’янець-Подільського 
району, керівник учнівського лісництва «Організація і проведення 

дослідницько-експериментальної роботи з учнівською молоддю»; 
– Демчишина Зоя Іванівна, методист Хмельницького 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
«Організація і проведення в закладах освіти області регіональних 

етапів міжнародних, Всеукраїнських та обласних масових еколого-
натуралістичних заходів, науково-освітніх проектів»; 

– Климчук Василь Васильович, директор Хмельницького 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

«Проблеми і перспективи розвитку еколого-натуралістичної роботи 
в закладах освіти в контексті реалізації Плану комплексних 

заходів з екологічної освіти і виховання та формування екологічної 
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культури дітей, учнівської і студентської молоді закладів освіти 

Хмельницької області на 2021-2025 роки». 
Обласний вебінар та активне обговорення його учасниками 

дискусійних питань ще раз показав важливість організації в 
закладах освіти дослідницько-експериментальної та еколого-

натуралістичної роботи учнів під керівництвом науковців та 
педагогів-ентузіастів юннатівської роботи, виконання на місцях 

завдань Плану комплексних заходів з екологічної освіти і 
виховання та формування екологічної культури дітей, учнівської і 

студентської молоді закладів освіти Хмельницької області на 2021-
2025 роки. 

  
 

   
 

День Екософту 
Все почалось у вересні 2001 року. В стінах Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України 
визріла ідея здійснення масштабного проєкту щодо входження до 

елітної когорти професіоналів, які займаються проведенням 
масових заходів в сфері інформаційних технологій. Спочатку 

конкурсне змагання передбачалось проводити серед юних 
обдарувань в суто ігровому стилі. Але реальні події внесли 
корективи і суттєво розширили рамки заходу. Так в лютому 2002 

року стартував Перший Всеукраїнський чемпіонат «Екософт». Ось 
як у редакційній статті під назвою «Дорогу молодым» журналу 

«Мой компьютер» № 9 за 2002 рік описується даний масовий захід: 
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Напевне всім відомо — будь-яке змагання, від 

започаткування, набуває певних зовнішніх атрибутів, та традицій 
проведення. Не став винятком і «Екософт». 

Вагомим позитивним чинником популярності «Екософту» 

виступила авторська робота вихованки лабораторії інформатики 
еколого-натуралістичного центру, юної художниці Андріянової 

Ірини, яка власноруч розробила і технічно виконала у редакторі 
векторної графіки CorelDRAW логотип заходу, кумедну фігурку – 

Екософтика. Саме поняття назви акумулює в собі дві складові – 
«еко» – екологічне та «софт» – програмне, стало наріжним словом 

для багатьох учасників протягом всіх років існування заходу. 
Завдяки спонсорській підтримці типографії «Вольф» 

розроблено загальне графічне композиційне оформлення. На 
урбанізованому тлі три зламані стріли, що символізують – розум, 

живе і неживе, замкнені в коло, ознака постійного руху, 
безперервного циклу розвитку науково-технічного прогресу. 

Сьогодні розпочинається фінальний етап ювілейного 
Двадцятого Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних 

технологій «Екософт-2021» та Дванадцятого національного туру 
Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «Інфоматрикс-

2021». Зважаючи на епідеміологічну ситуацію в Україні змагання 
пройдуть у дистанційному форматі. 

Запрошуємо фіналістів, наукових і педагогічних керівників 

авторських розробок, суддівську колегію, представників 
інформаційних і технічних партнерів приєднатись до урочистого 

відкриття в прямому ефірі. 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/123.jpg
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День Інфоматриксу 
З 2009 року Україна виступає повноправною країною-

учасницею INFOMATRIX. Національний еколого-натуралістичний 

центр є єдиним офіційним афелійованим координатором даного 
змагання на всеукраїнському рівні. Починаючи з 2010 р 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України спільно з Головним 

управлінням освіти і науки Чернівецької обласної державної 
адміністрації, займаються підготовкою команди учнів та 

організують поїздки до Румунії на фінал. У 2020 році 
Міжнародний оргкомітет відмінив проведення фіналу у зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією.   
За минулі 2010-2019 роки Україна направила на світовий 

фінал 10 команд. І кожного разу суперфіналісти поверталися з 
високими нагородами. У загальному підсумку учасники вибороли: 

Гран-прі (2018 р.) 

золото – 10 медалей 
срібло – 15 медалей 

броназа – 32 медалі. 
Національний етап Міжнародного конкурсу комп’ютерних 

проектів INFOMATRIX щорічно проводиться в форматі Чемпіонату 
«Екософт». 

У конкурсі INFOMATRIX учасники змагаються за п’ятьма 
категоріями: 

комп’ютерне мистецтво 
апаратне управління 

програмування 
короткометражний фільм 

роботи (5 підкатегорій) 
Загальні критерії оцінювання (для всіх категорій): 

Документація. Оцінюється, наскільки якісно 
задокументована функціональність та технічна основа проекту. 

Оригінальність/Креативність. Усна презентація (тільки у 
фіналі). 

Дизайн стенду (презентабельність). Додаткові бали за 

культурний обмін. Інформація про вашу країну та культуру. 
Технічні навички. Рівень технічних навичок, які були 

застосовані при підготовці проекту. 
 

 
 

 

https://nenc.gov.ua/?p=33031
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Подарунки Кобзарю від вихованців 
Національного еколого-

натуралістичного центру 
 

          
 
Дев’ятого березня Україна святкує День народження великого 

сина українського народу: поета, пророка і художника. 
Тому вихованці Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді на заняттях народних ремесел також 
приєднались до вшанування пам’яті Великого Кобзаря і привітали 

його виготовленими власноруч подарунками. З Днем народження, 
Тарасе! 
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Тиждень профорієнтації у КЗ «Станція 
юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради 
У комунальному закладі «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради пройшов тиждень профорієнтації, який 
організовували з метою ознайомлення учнів з професіями та 
правилами вибору професії, виховання спрямованості на 

самопізнання як основу професійного самовизначення, 
формування вміння зіставляти здібності з вимогами щодо набуття 

конкретної професії, складати на цій основі реальний план 
оволодіння професією, а також забезпечення розвитку професійно 

важливих якостей особистості. 
В заходах, передбачених планом проведення тижня 

профорієнтації, взяли участь вихованці усіх гуртків закладу. 
Юннати мали змогу ознайомитись з широким колом професій, 

пов’язаних з діяльністю Станції юних натуралістів, за допомогою 
газети «Вітрина професій». 

Юні природолюби збагатили свої знання про різноманітний 
світ професій під час бесід «Пасічник – професія цікава, «Цікава 

наука кінологія», «Професія флорист-дизайнер», «Знайомство з 
професіями – флорист, квітникар», «Професія – зоолог». Діти 

ознайомились з особливостями професій та закладами, де можна 
їх здобути. 

Зацікавлення у дітей викликали ігри «Світ професій», 
«Відгадай професію». Юннати довідались про професії біологічного 
спрямування, їх особливості і можливості працевлаштування за 

обраним фахом. Діти отримали інформацію щодо особливостей 
професійної діяльності біологів, хіміків, агрономів та як 

спрямувати себе на вибір майбутньої професії і як не помилитись 
у виборі під час пізнавальної гри «Подорож у світ професій 

аграрного профілю». 
Активно долучились гуртківці Станції до майстер-класів 

«Листівка в техніці орігамі», «Виготовлення вітальних листівок», 
«Виготовлення сувенірів», «Браслети своїми руками». Діти 

переглянули мультфільм «Всі професії потрібні, всі професії 
важливі». 

На екскурсіях в квіткову та овочеву теплиці діти 
ознайомились з колекцією кімнатних рослин і овочевими 

культурами, довідались про особливості професій квітникаря-
аранжувальника та агронома. 

В рамках відзначення Всесвітнього дня дикої природи, 
підтримки збереження та сталого використання лісової дикої 
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природи та екосистем проведено інформаційні бесіди щодо 

професій еколога, зоолога. 

  
 

  
 

ХХ Всеукраїнський чемпіонат з 
інформаційних технологій «Екософт-

2021» та XIІ національний тур 
Міжнародного конкурсу комп’ютерних 

проектів «INFOMATRIX-2021» 
09 − 12 березня 2021 року Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді (НЕНЦ) спільно з 
Громадською організацією «Спілка освітян України», за підтримки 

Всеукраїнської громадської організації «Спілка автоматизаторів 
бізнесу», Українського альянсу по боротьбі з підробками та 

піратством, компаній «DIXI-CENTER» і «2D⁞3D», за сприяння 
Президії Національної академії наук України, Президії 

Національної академії педагогічних наук України провели 
фінальний тур ІІ етапу ХХ Всеукраїнського чемпіонату з 

інформаційних технологій «Екософт-2021» та XІІ національний тур 
Міжнародного конкурсу комп’ютерних проектів «INFOMATRIX-

2021». Інформаційними партнерами виступили: видавництво 
«Педагогічна преса», електронний дайджест «Техносвіт», журнал 
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«Комп’ютер у школі та сім’ї». Фінал відбувся у дистанційному 

форматі. 
Головні завдання змагань: 

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 140 авторських 

програмних і апаратних розробок, з числа понад 150 молодих 
розробників: учнів та вихованців закладів загальної середньої, 

позашкільної, професійно-технічної освіти, студентів закладів 
вищої освіти. Учасники фінальних змагань представили 

відеозаписи захистів своїх проєктів, на яких продемонстрували 
власне розробки та в окремих випадках технічну документацію. 

Компетентне журі у складі представників НАН України, 
науково-педагогічних працівників ЗВО, професійних розробників-

програмістів і суперфіналістів минулих років зі складу Infomatrix 
Club досить високо оцінило здобутки молоді, хоча дистанційне 

проведення змагань не дало змоги розкрити весь потенціал 
апаратних і програмних продуктів фіналістів. Це стосується і 

відборів на фінали міжнародних змагань. 
Саме тому програмою заходів було передбачено проведення 

окремого суперфіналу в прямому онлайн-ефірі 25-26 березня, на 
який відібрано понад 30 авторських розробок. Щодо деталей 
суперфінального змагання, його учасники будуть поінформовані 

додатково. 
Перебіг змагань широко висвітлювався на сайті 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
та в мережі інтернет. 
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Проведено відкритий захід, 
присвячений Міжнародному дню 

рідної мови та Дню народження  
Т.Г. Шевченка 

10 березня 2021 року на базі комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 

молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО ”ОЕНЦДУМ”, 
директор Ю.Ф.Педан) проведено захід, присвячений 

Міжнародному дню рідної мови та Дню народження Тараса 
Григоровича Шевченка. У заході взяли участь вихованці гуртка 
“Дендрологія з основами озеленення”, учні 6 класу комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 76” 
Дніпропетровської міської ради (директор Сазанська А.О.). 

Заснування міжнародного дня рідної мови має велике 
значення. За оцінками фахівців, із 6000 мов, які нині існують, 

більшість перебувають під загрозою зникнення у найближче 
десятиріччя. 

Юннати гуртка зібралися, щоб ще раз переконати оточуючих 
в тому, що вони люблять і шанують рідну українську мову. 

Усім відома істина, що мова – це душа народу, святиня, з 
якою пов’язане не тільки минуле народу, його сьогодення, а й 

прийдешні віка. Будь-яка нація існує, поки в неї є її мова. 
Вихованці гуртка підготували тематичну фотовиставку до 

дня народження Т.Г.Шевченка (1814 – 1861 рр.). Серед плеяди 
діячів української культури саме йому належить особливе місце. 

Поборник правди і свободи, він своєю поетичною і мистецькою 
творчістю виразив споконвічні вільнолюбні прагнення 

українського народу. Він силою пов’язав слово з життям народу. 
Шевченко був наділений багатьма рисами вдачі: палким 
вільнолюбством, великою працездатністю, жадобою вчитися, 

широким діапазоном зацікавлень, тонким знанням людської 
психології. Якщо помножити це багатство вдачі на талант в 

поетичному слові і в образотворчому мистецтві, то стає зрозумілої 
феноменальна природа його як людини і митця. 

Як приклад поваги до рідної мови, її національної 
самобутності, гуртківці підготували та продемонстрували 

театральну постановку драматичної балади Тараса Григоровича 
Шевченка “Тополя”. Ця композиція перенесла гостей заходу до 

подій XIX століття, в старе українське селище. Діти побачили 
побут українського села, традиційні костюми, а трагічні події 

балади доторкнулися до серця кожної дитини. Почуття любові 
хлопця і дівчини, повага до батьків, похід до знахарки, загибель 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                          Номер 3, березень, 2021 

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

хлопця на війні – це все перекликається з сьогоденням і не 

залишає байдужим гуртківців і гостей заходу. 
На прикладі балади діти побачили всю мелодійність 

української мови (вона визнана другою найгарнішою серед мов 
світу після італійської). 

Учасники заходу обговорили події, які зображені поетичним 
словом в баладі, похизувались знаннями української мови. 

Керівник гуртка, Кривуля І.Г., провела брейн-ринг зі знання 
мови. Вихованці жваво відповідали на запитання, пояснювали 

деякі фразеологізми. В кінці свята юннатка заспівала пісню про 
рідну мову. 

День української мови – особливе свято. В ньому є радість і 

гордість, але є й туга, біль. Не все гаразд сьогодні з вивченням 
мови в навчальних закладах, функціонуванням її на виробництві 

та в бізнесі, з уживанням у родинах. І це викликає занепокоєння. 
Але віриться: мине час, а мова житиме щодня і щомиті у 

щоденному спілкуванні людей і в будні й у свята. І кожен з нас 
дбатиме про чистоту мови, зберігаючи її нев’янучу красу. 

 

  
 

 
 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/31404.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/31404.jpg
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Всеукраїнський юнацький фестиваль 
«В об’єктиві натураліста» 

17-22 березня 2021 року Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки України провів фінальний етап Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2021» за темою: «Збереження 
біорізноманіття». Фінал відбувся у форматі онлайн. Участь у заході 

взяли учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 
Загалом у фіналі взяли участь представники із 23 областей. 

До захисту  було відібрано 75 робіт – у 4 номінаціях: 

 «Краща фоторобота»-18 робіт; 

 «Кращий відеофільм-17 робіт; 

 «Кращий відеоролик(відеокліп)»-20 робіт; 

 «Кращий слайд-фільм»- 20 робіт 
На час перебігу змагання працювало досвідчене журі, а саме: 

 Абсурдов Руслан – голова журі, креативний директор 
фестивалю, керівник фотостудії «Absurdov» фотохудожник. 

 

 Бень Наталія Володимирівна – завідуюча відділом 
екології Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України. 
 

 Ковтяга Олена Володимирівна – керівник гуртка 
лабораторії практичної екології Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України. 
 

 Шеремет Вероніка Юріївна – ветеринарний лікар 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України. 

 

 Щепкін Євгеній Юрійович – дизайнер, методист 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України. 
 

 Найда Надія Василівна, завідуюча зоолого-
тваринницьким відділом Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. 

 
Відповідно до підсумкових протоколів було визначено 

учасницю гран-прі: 
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 Салагор Олександру, ученицю 10 класу, вихованку 
Міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Чернівецької міської ради, з роботою: «Знайомство з 
боривітром». 

Перше місце вибороли 12 робіт, друге – 15 робіт і відповідно 
третє – 21 робота. 

Володарка гран-прі отримала сертифікат на професійну 
безкоштовну фотосесію від керівника Продакшн студії «Absurdov» 

Руслана Абсурдова фотохудожника. 
 

Операція «Береза» у комунальному 
закладі «Чернігівська обласна станція 

юних натуралістів» 
Кінець березня-середина квітня – час для збирання 

березового соку. Він дуже корисний для нашого організму – 
зміцнює імунну систему, підвищує стійкість організму до впливу 

інфекцій і вірусів. Але необхідно дотримуватися правил 
підсочування берез, дбайливо та з повагою ставитися до дерева, 

яке поділилося своїм соком, адже інакше воно може загинути. 
Тож з метою охорони білокорих красунь, проведення 

інформаційно-просвітницької діяльності щодо правил їх 
підсочування, пропаганди збереження лісових масивів, здобувачі 

освіти гуртків комунального закладу «Чернігівська обласна станція 
юних натуралістів» активно долучилися до природоохоронної 

операції «Береза». 
Беручи участь в операції вихованці гуртків «Юні валеологи» 

(керівник Тетяна Корень) та «Юні друзі природи» (керівник Ніна 
Солодка) ознайомилися із правилами підсочки берез, взяли участь 

у екологічній вікторині «Природа – наш дім», намалювали малюнки 
та оформили плакати «Правила правильного збору березового 
соку», «Пам’ятка про користь березового соку»; приймаючи участь 

у майстер-класі виготовили берізки із бісеру та декоративного 
дроту. 
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Полтавщина зустрічає птахів 
18 березня 2021 року відбулося міське дитяче свято ,,У світі 

птахів’’, яке традиційно проходить на початку весни. В цьому році 

через карантинні обмеження захід пройшов у заочному форматі. 
Організаторами заходу є: 

– кафедра біології та основ здоров’я людини природничого 
факультету Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка; 
– Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді. 
Протягом навчального року школярі підгодовували пернатих 

друзів – птахів, розвішували годівнички, штучні гніздівлі, брали 
активну участь у обласних етапах всеукраїнських 

природоохоронно-пропагандистських акцій, таких як: ,,Птах 
року’’; ,,Годівничка’’, ,,Великий зимовий облік птахів’’, ,,День 
зустрічі птахів’’. Про проведену природоохоронну роботу юні 

природолюби склали звіти. 
У програмі заходу відбулися конкурси на кращий малюнок 

про птахів, гніздівлю, годівничку та он-лайн вікторина ,,Знавці 
птахів’’. 

Участь дітей у конкурсах оцінювало компетентне журі у 
складі викладачів природничого факультету, працівників 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді та обласного еколого-натуралістичного центру. 

Для участі у конкурсах за номінаціями було представлено 140 
робіт, з них: 16 шпаківень, 40 годівниць, 84 малюнки. 

За підсумками роботи журі найкращим малюнком визнано 
роботу Кондри Вікторії, учениці 11 класу комунального закладу 

,,Полтавський навчально-виховний комплекс №16 Полтавської 
міської ради Полтавської області’’, кращою гніздівлею – роботу 

Олефіра Богдана, учня 10 класу комунального закладу 
,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської 

міської ради’’, кращою годівницею – робота Дорошенка 
Олександра, учня 10 класу комунального закладу ,,Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської 

ради’’. 
Переможці та призери конкурсів одержали дипломи 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді та цінні подарунки. 

Учителі біології закладів загальної середньої освіти 
Полтавської об’єднаної територіальної громади нагороджені 

подяками Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
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центру учнівської молоді за активну діяльність у залученні дітей до 

природоохоронної роботи. 

  
 

  
 

Проведено курси підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, 

керівників закладів позашкільної 
освіти 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 
молоді 23 лютого – 26 березня цього року було проведено курси 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників 
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 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; 
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 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. 
Після завершення курсів учасники отримали свідоцтва 

встановленого зразка. 
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Урок знань про ліс провів у школі 
головний лісничий Хмельниччини 
З нагоди Міжнародного дня лісу, який відзначався 21 

березня, та проведення заходів акції «Створюємо ліси разом», 
працівники ДП «Ізяславський лісгосп»  завітали до своїх підопічних 

– школярів Михлянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шепетівського району 
та вихованців шкільного учнівського лісництва «Паросток», одного 

з найкращих серед 46 учнівських лісництв Хмельниччини. 
Колектив працівників ДП «Ізяславський 

лісгосп» Хмельницького ОУЛМГ багато років поспіль дбає про 
михлянський «Паросток», який має на своєму рахунку багато 

корисних справ і успішно діє під керівництвом директора школи 
й незмінного керівника учнівського лісництва Михайла 

Анатолійовича Лисюка та його сподвижника – інженера лісових 
культур цього лісогосподарського підприємства Ігора Ігоровича 

Мартинова. 
Особливу увагу лісівники ДП «Ізяславський 

лісгосп» приділяють профорієнтаційній роботі з учнями в школі та 
навчанню азам лісогосподарської справи своїх майбутніх колег – 
юних лісівників. 

Головний  лісничий підприємства Віталій Зайчук, до речі, 
колишній випускник цього навчального закладу, провів урок 

знань   на тему:  «Відновлення лісів сприятиме поліпшенню 
екологічної безпеки». 

Він ознайомив учнів із проблемами збереження лісових 
насаджень, наголосив на важливості дотриманням школярами 

правил поведінки у лісі, відповів на їх запитання та запросив їх до 
посадки лісу. 

Відзначення Міжнародного дня лісу та проведення заходів 
акції «Створюємо ліси разом» з участю колективів закладів освіти, 

різноманітних установ і громадських організацій – гарні й доречні 
нагоди долучити їх до покращення стану довкілля та привернути 

увагу нашого суспільства до важливих екологічних проблем. 

   
 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-2.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-2.jpg


Інформаційний бюлетень НЕНЦ                          Номер 3, березень, 2021 

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

Суперфінал ХХ Всеукраїнського 
чемпіонату з інформаційних 

технологій «Екософт-2021», ХIІ 
національного туру Міжнародного 
конкурсу комп’ютерних проєктів 

«INFOMATRIX 2021» 

 
25-26 березня 2021 року відбулося суперфінальне змагання 

серед номінантів ХХ Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних 

технологій «Екософт-2021», ХIІ національного туру Міжнародного 
конкурсу комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX 2021». Програма 

національного відбору української команди на фінали 
Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX 

2021» та Міжнародного конкурсу наукових, технічних, мистецьких 
та бізнес-проєктів екологічного спрямування «Genius Olympiad 

2021» передбачала проведення онлайн представлення авторських 
розробок у прямому ефірі, за участю суддів, наукових і 

педагогічних наставників учнівської молоді, представників 
Оргкомітету. 

Змагались наступні авторські розробки з числа апаратного і 
програмного забезпечення: 

в категорії «Анімаційні програми» 
Щирість 

Урок гарних манер 
3D мультфільм на тему “Часи правління Катерини 2” 
Життя через звичайні речі 

Війна мурах 
в категорії «Комп’ютерне мистецтво» 

Життя в мережі 
Піщаний змій 

Полудниця 
Бережіть природу! 
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Магія кохання 

в категорії «Короткометражний фільм» 
Телефонний дзвінок 

Тригонометрія борщу 
Endowment at school 

в категорії «Web-розробки» 
У нас все чесно 

Бюро знахідок “Loonify” 
Shkodnik 

TeleFeed 
Веб-додаток “Auto Notes” для автоматичного створення 

конспектів 

в категорії «Ігрові програми» 
Збери свій комп’ютер 

Гра «ШАХИ» 
в категоріях «Макети або опис», «Моделі» 

Візуалізація 3D моделі мотоцикла 
в категорії «Навчальні програми 

Учбова мова програмування «PathCode» 
Віртуальна лабораторія 

в категорії «Прикладні програми» 
Мобільний додаток для боротьби з домашнім насильством 

“Beify” 
в категорії «Апаратне управління» 

Smart Pot, автоматизована система підтримки мікроклімату 
при вирощуванні рослин на базі stm 32 

Розумна Емоційна LED маска – Qudi Mask 
Зарядний пристрій на сонячній батареї оснащений системою 

автоматичного стеження за Сонцем 
Високоякісний цифровий програвач звукових файлів на базі 

одноплатного комп’ютера 

в категорії «Програмування» 
Дослідження популярних алгоритмів шифрування. Власна 

програмна реалізація McEliece 
Автоматизована система “Sailor-Sender” для пошуку роботи 

на морських судах 
в категорії «Системні програми» 

Віртуальна Машина RISC-V 
Функціональний веб браузер 

Для підключення до онлайн-ефіру була використана 
платформа модульного об’єктно-орієнтованого динамічного 

навчального середовища Moodle. Крім безпосередньо вебінару, в 
Moodle реалізована можливість в живу працювати з протоколами 

та виставляти бали. В результаті система автоматично 
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підраховувала загальний бал зі всіх окремих протоколів суддів. 

Зазначимо потужну працю, яку виконали представники Infomatrix 
Club, взявши на себе головне і неупереджене завдання з 

оцінювання цьогорічних проєктів. 
До честі суперфіналістів, вони за короткий часовий 

проміжок, що залишався по завершенні фіналу, встигли 
підготувати відео представлення власних розробок на англійській 

мові. Захист також відбувався англійською. 
Після обговорення, пізно ввечері 26 березня, суддівська 

колегія суперфіналу остаточно визначилася з розробками, які 
представлятимуть Україну на світових фіналах Міжнародного 
конкурсу комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX 2021» та 

Міжнародного конкурсу наукових, технічних, мистецьких та 
бізнес-проєктів екологічного спрямування «Genius Olympiad 2021». 

У підсумку хочемо зазначити загальне враження від 
переглянутого і почутого — це був найкращий і найпрозоріший 

відбір за всю історію проведення національного етапу конкурсу 
комп’ютерних проєктів «INFOMATRIX», в якому одні учасники 

допомагали іншим. 
 

   
 

І хоча суперфінал завершився, ми поки що ставимо три 
жирні крапки. Колегіально було вирішено 29 березня о 16.00 знову 
зустрітися і провести пряму онлайн-конференцію на тій же 

платформі Moodle, за посиланням, яке надавалося учасникам і 
керівникам розробок для підключення до суперфіналу. 

Запрошуються всі учасники суперфіналу та їх наставники. Буде 
проведений прискіпливий розгляд всіх виступів на змаганні та 

наданий аналіз отриманих результатів від суддів. 
Крім того для переможців суперфіналу буде організовано 

передстартовий настановчий збір, як окремий організаційно-
масових захід, з метою моральної підтримки та остаточного 

визначення спроможності української команди перемогти на 
світовому фіналі. День проведення передстартового збору буде 

визначений після отримання остаточних даних від міжнародного 
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Оргкомітету «INFOMATRIX 2021» про точні дати проведення 

змагання. 
Національний Оргкомітет щиро завдячує всім причетним до 

суперфіналу фізичним і юридичним особам за участь і 
партнерську підтримку. 

  

Онлайн-нарада директорів обласних 
закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму 
31 березня Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді провів онлайн-нараду директорів обласних 

закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму з 
метою обговорення ключових питань діяльності профільних 

установ, а саме: 
 Функціонування та системна трансформація мережі 

закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму в 
умовах територіальних громад. 

 Нові підходи в організації позашкільної освіти, у т. ч. в 
умовах дистанційного навчання, ініційованих НЕНЦ на 2021 рік: 

1. Експеримент-технологія всеукраїнського рівня з теми 
«Натуралісттур як засіб вивчення біорізноманіття»; 

2. Експеримент-технологія всеукраїнського рівня з теми 
«Екологічний патруль як засіб формування екологічної 

компетентності дітей в умовах реалізації концепції «Нова 
українська школа»; 

3. Експеримент-технологія всеукраїнського рівня з теми 

«Створення еколого-натуралістичного модуля на базі освітніх 
закладів ОТГ»; 

4. Експеримент-технологія всеукраїнського рівня з теми 
«Діяльність закладів позашкільної освіти в ОТГ. Вимоги 

децентралізації»; 
5. Експеримент-технологія всеукраїнського рівня з теми 

«Учнівське агропідприємництво як засіб реалізації 
підприємницьких проектів в аграрній сфері». 

 Планування як одна із основних функцій управління 
ЗПО. 

 Презентація Положення про юннатівську академію 
органічного землеробства і пермакультури — спільного освітнього 

проєкту Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді МОН України, Кафедри овочівництва та 

закритого ґрунту НУБіП України, ГО «Клуб органічного 
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землеробства», Громадської спілки «Пермакультура в Україні», 

Клубу Природного Землеробства і Здорового Способу Життя. 
 Агрочелендж Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді спільно з Компанією «Сингента Україна» 
«Лабораторія смаку». 

 Методичні поради щодо селекційно-генетичної ділянки. 
 

    

 

Позашкілля в онлайні 
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Анонс 

у наступному номері: 

  Веснянна сесія Природничої школи учнівської молоді   
 

  Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і генетик» 
 

 Національний етап міжнародного конкурсу «Енергія і 

середовище»  
 

 

 

                                   

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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