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Міжнародний день захисту дітей в 

Юннатії 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської  
молоді 

1 червня з нагоди святкування Міжнародного дня захисту 

дітей Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді МОН України провів Всеукраїнський фестиваль «Країна 

Юннатія – абетка прав дитини». 

Мета заходу – святкування Дня захисту дітей, формування 
екологічного світогляду учнів, перевірка знань з природничих 

дисциплін, набуття нових навичок через ігрові технології. У 
фестивалі НЕНЦ взяли участь понад 100 вихованців, керівників 

гуртків, батьків. 

 

  
 

Учні мали можливість відвідати Країну Юннатію, 
взяти участь у натураліст-квесті, який передбачав відвідування 9 

локацій за напрямами: садівництво, рослинництво, екологія, 

дендрологія, кераміка, квітництво, витинанка, зоологія, 
лозоплетіння. Діти з задоволенням відвідали містечко «Селфі з 

тваринами». Кожен мав змогу пройти сеанс анімалотерапії, 

потримати в руках кролика, морську свинку, хом’ячка, 
сфотографуватися з осликом, поні, страусом. 
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Діти з задоволенням відвідали майстер-класи з прикладної 

екології, взяли участь у юннатівському челенджі «Діти за мир в 
Україні». Юннатівський челендж підтримали понад 500 дітей з 

України. 

Всі учасники фестивалю отримали масу позитивних емоцій, 
нові знання та подарунки. 

 

КЗО  «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради 

Щороку, 1 червня, в Україні відзначається Міжнародний день 

захисту дітей. Дорослі готові долати труднощі і перешкоди заради 
здійснення дитячих мрій та сподівань, заради щастя наших дітей 

у вільній країні під мирним небом. 

В комунальному закладі освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради (далі КЗО “ОЕНЦДУМ”, директор 

Педан Ю.Ф.) з 25 травня по 1 червня 2021 року проведено низку 
святкових заходів до вищезгаданої дати: 

1. Конкурс малюнку на асфальті “Моя країна і я”; 
2. Науковий квест “Дива поруч з тобою”; 

3. Екскурсії до зоологічного куточка для вихованців центру 

“Дивовижні тварини живого куточку”; 
4. Екскурсії по території “Декоративні птахи” та “Унікальні 

рослини”; 

5. Квест “Природнича мандрівка”. 
Юннати з задоволенням малювали, мандрували та 

дізнавались цікаві факти про рослини та тварин, приймали 

вітання від керівників гуртків та однолітків. 
Кожен з нас мріяв колись повернутись у країну дитинства, 

але зробити це можна лише разом з нашими дітьми, провівши з 

ними щасливі та незабутні миті. Саме тому, подібні заходи не 
лише приносять радість дітям і дозволяють нам разом з ними 

стати трішечки щасливішими. 
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КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради  

В рамках екскурсійної програми «Світ дивовижної природи», 
з метою оздоровлення, організації дозвіллєвої діяльності учнівської 

молоді Рівненської області, виховання екологічної культури, 

дбайливого ставлення до природи у комунальному закладі 
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради пройшли 

заходи, присвячені Міжнародному дню захисту дітей. 

Заходи розпочалися з вітального слова ВОРОБ’Я Володимира, 
директора комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради, який розповів про юннатівський рух на 

Рівненщині та запросив уснів Великожитинського ліцею 
Шпанівської сільської ради Рівненського району, учасників 

екскурсійної програми, до Всеукраїнського юннатівського 

челенджу, ініціаторами якого виступили юннати Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

ЛОБЧУК Микола, радник голови Рівненської обласної ради, 
підтримав учасників заходу та побажав миру та не втрачати 

бажання взаємодії з природою. ОМЕЛЬЧУК Олександр, керівник 

гуртків закладу, розповів важливу інформацію про символічність 
голубів. Його розповідь доповнила БОБРОВСЬКА Валентина, 

завідувач відділу біології та валеології, яка поділилась біблійними 

історіями, пов’язаними з птахом. 
35 учасників челенджу випустили в небо білих голубів – 

символ миру, єдності та духовної чистоти, після чого мандрували 

екологічною стежкою по території Станції. 
Цікаві екскурсії захопили учнів Радивилівського ліцею №1 

Радивилівської міської ради Дубенського району, на яких вони 

познайомилися з мешканцями живого куточка, вивчали лікувальні 
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властивості рослин на колекційній ділянці, побували в квітковій та 

овочевій теплицях, на пасіці та голубівні. 
Безцінним сюрпризом для дітей стали майстер-класи 

«Сувенірна майстерня», «Паперопластика», «Флористика», під час 

яких вони виготовили подарунки власними руками. 

  
 

 
 

Донецький обласний еколого-натуралістичний центр 

Під час заходу під керівництвом Донецького ОЕНЦ у санаторно-

оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місто» у м. 
Святогірськ працювали локації: презентація центру та виставка 

дитячих робіт, майстер-клас із виготовлення предметів декору зі 

вторинної сировини, гра з правил поводження з відходами та 
знайомство з цілями сталого розвитку. 
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КЗ Львівської обласної ради «Львівський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

У перший літній день в Україні, як і у всьому світі, 
відзначається радісне свято – День захисту дітей. Діти – наш 

найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє. Саме тому 

святий обов’язок родини, дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних навчальних закладів, органів влади та 

громадськості подбати про всебічний розвиток інтересів та 

здібностей української дітвори, забезпечити їй належний рівень 
виховання і дотримання прав дитинства. 

Сьогодні, як і кожного року, комунальний заклад Львівської 

обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» для дітей міста та вихованців Центру 

провів обласний конкурс «Природа навколо нас», приурочений 

Міжнародному дню захисту дітей. 
Конкурс проводився за номінаціями: 

– Вироби з пластиліну «Персонажі казок» 

– Художній малюнок «Моя улюблена тваринка» 
– Малюнок на асфальті «Нема ріднішої землі» 

– Екологічна вікторина «Що? Де? Коли?» 
Переможці конкурсу отримали дипломи департаменту освіти 

і науки Львівської державної адміністрації та подарунки від 

Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді. 

Гості свята мали змогу оглянути постійно діючу еколого-

освітню  виставку «Планета ЗОО» закладу, теплицю та навчально-
дослідну земельну ділянку закладу. 

Подорож до Країни Дитинства завершився щасливими 

дитячими посмішками. Бажаємо усім діткам рости здоровими, 
добрими, талановитими, завжди усміхненими та впевнено 

дивитись у майбутнє! Нехай дитинство буде яскравим, 

захоплюючим, сповненим любові, ласки та добра! 
1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей – 

прекрасне свято радості та надії. 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                          Номер 6, червень, 2021 

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

Саме в дітях вбачаємо продовження роду людського й 

здійснення своїх мрій і сподівань на краще. Дорослі прагнуть, щоб 
діти зросли здоровими та радісними, прославляли свої родини і 

рідний край. 

Цей день – нагадування суспільству про необхідність 
поважати права дитини, що є умовою для формування 

справедливого, гуманного соціуму, добробуту в ньому. 

Вихованці гуртків «Природа рідного краю», «Природа, 
фантазія, творчість», «Флористика і фітодизайн інтер’єру» КЗ ЛОР 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді», які працюють на базі Стричівського ЗЗСО І-ІІІ 
ступенів імені Юрія Костіва Новояворівської міської ради, 

долучилися до Всеукраїнського юннатівського челенджу 

приуроченого до Міжнародного дня захисту дітей. 

  
 

 
 

КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради 
Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради – 

затишний, комфортний осередок отримання еколого-
натуралістичної освіти. Тут, серед рясно квітучої рослинності, в 

оточені багатьох тварин діти почуваються впевнено, отримують 
позитивні емоції спілкування із об’єктами природи, набувають 

соціальні навички, отримують основні знання з емоційно-

урівноваженої поведінки. 
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В канун Міжнародного дня захисту дітей стіни закладу 

наповнені відвідувачами – дітьми, їх батьками та вчителями, для 
яких працівники підготували ряд святкових заходів: проведені 

майстер-класи, тренінги, квести та розважальні програми для 

дітей. 
Крім дітей, що займаються у гуртках Центру на День захисту 

дітей завітали: 

 діти з особливими освітніми потребами під опікою 
Корабельної районної у місті Херсоні ради; 

 колектив учнів Херсонської початкової школи № 25 

«Веселка»; 
 представники станиці «Херсон» Української національної 

скаутської організації «ПЛАСТ», улади «юнацтво» та «новацтво». 

Зі святом дітей привітали: Наталія Чорненька – голова 
Корабельної у місті Херсоні ради; Віктор Сухокобилін – депутат 

Херсонської міської ради, підготував солодкі подарунки для дітей. 

Загалом, святковими заходами охоплено більше 90 осіб. 
Діти отримали незабутні враження і заряд позитивних 

емоцій. Захід – це вдалий старт для продуктивного та змістовного 
відпочинку влітку. 
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КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

Для юннатів та здобувачів освіти, які 1 червня завітали до 
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» було проведено ряд заходів: виставку творчих робіт 

учасників обласного конкурсу дитячого малюнка «Зоологічна 
галерея» «Наша творчість тобі, Україно!»; розважально-пізнавальні 

заходи «Королівство дитячих мрій» та «Планета добра» (керівники 

Тетяна Корень, Тетяна Єсипова); ігроманію під відкритим небом 
«Хай же мир і дружба поєднає всіх. І дзвенить дитячий 

безтурботний сміх!» (керівник Тетяна Бицько); конкурси малюнків 

на асфальті «Ми – діти за мир у всьому світі!» (керівник Людмила 
Крисько, Тетяна Єсипова). 

Змістовно пройшли освітні екскурсії територією закладу та 

майстер-класи на екологічну тематику під час яких здобувачі 
освіти міста спостерігали за мешканцями куточка живої природи, 

дізналися правила догляду за дрібними ссавцями та папугами, 

ознайомилися з рослинами квітково-декоративного та 
дендрологічного відділу навчально-дослідної земельної ділянки, 

зупинками еколого-просвітницької стежки «Природа – наш дім», 
мали можливість поринути в захоплюючий світ гри. 

  
 

  
Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися 

й навчатися для кращого майбутнього. І сьогодні – це не лише 
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веселе свято для самих дітей, а й нагадування суспільству про 

необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли 
щасливими і в майбутньому стали хорошими батьками і 

громадянами своєї країни. 

 
КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради» 

1 червня 2021 року комунальний заклад «Черкаський 
обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної 

ради» долучився до Юннатівського челенджу, присвяченого 

Міжнародному дню захисту дітей! Голубіння, створене у Центрі 
2017 року, порадувало дітей видовим різноманіттям голубів. 

Близько 30 голубів поринули в голубе піднебесся. 

Для вихованців Центру були проведені науково-пізнавальні 
екскурсії по новоствореній екологічній стежці «Я і довкілля», до 

Зразкового музею Хліба, живого куточку, у відділ закритого 

ґрунту. 
Спільно з комунальною установою Черкаської обласної ради 

«Черкаський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт 
для всіх» для дітей були організовані та проведені цікаві естафети, 

конкурси, змагання. Всі учасники отримали грамоти та 

подарунки. 
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Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді 
1 червня розпочала свято виставка творчих здобутків 

закладів позашкільної освіти під назвою “Наш талант і творчість 

тобі, Україно”, що проходила у фойє Закарпатської обласної ради. 
Ініційована виставка новою директоркою департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА М. М. Марусинець. 

Були відзначені найкращі педагоги та вихованці ЗПО. Відзнаки не 
обминули і наш екоцентр. Телерепортаж з виставки підготували 

вихованці відеостудії “Дивосвіт”. 

Далі свято продовжилось у Закарпатському обласному 
еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді, де проведено 

масово-виховний івент, і вихованці ЗОЕНЦ долучися до арт-

челенджу, організованого департаментом освіти і науки, молоді та 
спорту. 

Розпочав захід директор закладу Олександр Геревич, який 

окрім щирих слів привітань, вручив нагороди найактивнішим 
юннатам. 

Також, заступник директора з навчально-виховної та 
методичної роботи Василь Кузьма, привітав вихованців, 

побажавши їм позитивних емоцій, вражень, творчих здобутків та 

радісного дитинства. 
По завершенню офіційної частини заходу, його учасники 

брали участь у квесті під назвою „Ми – діти твої, Україно!”, який 

включав наступні зупинки: „Видатні українці”, „З народної 
скарбнички”, „Лікарські рослини”, „Червона книга України”, 

„Посортуй сміття”, „Вода – джерело життя”. 

Також юннати брали активну участь в екологічних іграх та 
розвагах під назвою: „Літає, плаває, бігає”, „Бджола і квіти”, 

„Рослини лісу, саду, городу”. 

Гуртківці мандрували наступними екологічними локаціями 
„Цікава агрохімія”, „Склади намет для екотабору”, „Відгадай, що 

під мікроскопом?”. 

Вже традиційно з юннатами проведено акцію „Посади своє 
дерево”, під час якої діти в юннатівському дендропарку висадили 

іменні саджанці ялини. 

Завершився захід патріотичним флешмобом „Україна – це 
ми!”. 

Приємною несподіванкою для дітей став солодкий подарунок 
– морозиво, яке вихованці ласували із задоволенням. 

Учасники заходу оглянули виставку дитячих малюнків та 

інформаційні стенди виставки кажанів українських Карпат. 
1 червня розпочала свято виставка творчих здобутків 

закладів позашкільної освіти під назвою “Наш талант і творчість 
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тобі, Україно”, що проходила у фойє Закарпатської обласної ради. 

Ініційована виставка новою директоркою департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА М. М. Марусинець. 

Були відзначені найкращі педагоги та вихованці ЗПО. Відзнаки не 

обминули і наш екоцентр. Телерепортаж з виставки підготували 
вихованці відеостудії “Дивосвіт”. 

Далі свято продовжилось у Закарпатському обласному 

еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді, де проведено 
масово-виховний івент, і вихованці ЗОЕНЦ долучися до арт-

челенджу, організованого департаментом освіти і науки, молоді та 

спорту. 
Розпочав захід директор закладу Олександр Геревич, який 

окрім щирих слів привітань, вручив нагороди найактивнішим 

юннатам. 
Також, заступник директора з навчально-виховної та 

методичної роботи Василь Кузьма, привітав вихованців, 

побажавши їм позитивних емоцій, вражень, творчих здобутків та 
радісного дитинства. 

По завершенню офіційної частини заходу, його учасники 
брали участь у квесті під назвою „Ми – діти твої, Україно!”, який 

включав наступні зупинки: „Видатні українці”, „З народної 

скарбнички”, „Лікарські рослини”, „Червона книга України”, 
„Посортуй сміття”, „Вода – джерело життя”. 
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Також юннати брали активну участь в екологічних іграх та 

розвагах під назвою: „Літає, плаває, бігає”, „Бджола і квіти”, 
„Рослини лісу, саду, городу”. 

Гуртківці мандрували наступними екологічними локаціями 

„Цікава агрохімія”, „Склади намет для екотабору”, „Відгадай, що 
під мікроскопом?”. 

Вже традиційно з юннатами проведено акцію „Посади своє 

дерево”, під час якої діти в юннатівському дендропарку висадили 
іменні саджанці ялини. 

Завершився захід патріотичним флешмобом „Україна – це 

ми!”. 
Приємною несподіванкою для дітей став солодкий подарунок 

– морозиво, яке вихованці ласували із задоволенням. 

Учасники заходу оглянули виставку дитячих малюнків та 
інформаційні стенди виставки кажанів українських Карпат. 

 

 

На базі Херсонського облЦЕНТ 

відбулося засідання педагогічної ради 
31 травня на базі комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 

ради (директорка Ельвіра Вітренко) відбулося засідання 

педагогічної ради, де були підбиті результати діяльності за 2020-
2021 навчальний рік. Обговорювалися питання: «Культура 

здорового способу життя та екологічне виховання як складові 

змісту позашкільної освіти»; «Моніторинг якості навчальних 
досягнень», «Організація роботи у літній період», «Затвердження 

видачі свідоцтв випускникам». 
Рада визначили основні досягнення вихованців Центру за 

минулий навчальний рік: 

у міжнародних заходах: 
За підсумками ІI етапу Національного конкурсного відбору до 

Міжнародної конференції юних дослідників «ICYS-Україна, 2021» 

(International Conference of Young Scientists, м. Белград (Сербія), 
здобуто ІІІ місце. 

Вихованець гуртка Зіборов Нікіта (здобувач освіти фізико-

технічного ліцею Херсонської міської ради) став фіналістом 
конкурсу Всеукраїнський юнацький водний приз «Entry to the 

Stockholm Junior Water Prize – 2021». 

Також, пройшовши відбірковий етап на Всеукраїнському 
рівні став учасником фінального (міжнародного етапу) 

найбільшого конкурсу наукових проєктів екологічного 

спрямування у світі «Genius Olympiad 2021» м. Рочестер (штат 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/0660.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/0660.jpg
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Нью-Йорк, США), та представив доповідь своєї роботи 

англійською мовою. Церемонія нагородження відбудеться 12 
червня. 

– у всеукраїнських заходах: 

загалом здобуто вихованцями Центру: І місць – 7, ІІ місць – 9, 
ІІІ місць – 10, подяк за участь – 8. 

результати проведення обласних заходів: 

Організовано проведення 21 обласних етапів Всеукраїнських 
конкурсів, в яких прийняли участь 3120 дітей. І місця отримали 

212 учасників, ІІ місця – 596 учасників, ІІІ місця – 822 учасника. 

Загалом – 1630 призових місць. 
робота наукового товариства «Юннат»: 

Вихованки гуртка «Основи генетики» Москаленко Ольга та 

Васильчук Поліна (здобувачки освіти обласного ліцею Херсонської 
обласної ради) отримали стипендію Президента України (науковий 

керівник, Тетяна Мудрак) 

Результати участі у конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт обдарованої учнівської молоді МАН: 

 В І етапі – шість І місць , два ІІ місця і два ІІІ місця. 
 В ІІ етапі – три І місця: два ІІ місця, одне ІІІ місце 

 В ІІІ (фінальному) етапі, (за результатами 2021 року) – ІІ 

місце в секції «екологія», ІІ місце в секції «ветеринарія та зоотехнія» 
 В ІІІ (фінальному) етапі, (за результатами 2020 року), що 

відбувся у листопаді – І місце в секції «екологія», ІІ місце в секції 

«агрономія». 
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Педагогічною радою проаналізовані проведення підсумкових 

занять гуртків та затверджено видача свідоцтв про позашкільну 
освіту випускникам Центру, що склали кваліфікаційні іспити. 

Загалом, свідоцтва про позашкільну освіти отримали 39 

випускників Центру. 
Наведені результати свідчать про якісну та творчу роботу 

педагогічного колективу закладу протягом навчального року та 

про потужний потенціал у справі еколого-натуралістичної освіти 
молоді в Херсонській області. 

 

Вітаємо переможців фінального етапу 
Всеукраїнського юннатівського 

природоохоронного руху  

«Зелена естафета» 
2–3 червня Національним еколого-натуралістичним центр 

учнівської молоді спільно з комунальним закладом «Черкаський 

обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної 

ради» за підтримки Управління освіти і науки Черкаської 
державної адміністрації, Черкаського державного технологічного 

університету було проведено фінальний онлайн етап 
Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена 

естафета». 

Мета заходу – поширення практичної природоохоронної 
роботи в закладах загальної середньої освіти та закладах 

позашкільної освіти, залучення учнівської молоді до заходів щодо 

збереження та поліпшення стану довкілля, формування її 
життєвих компетентностей у контексті ідей сталого розвитку 

суспільства. 

Учасниками фінального етапу Всеукраїнського юннатівського 
природоохоронного руху «Зелена естафета» були команди закладів 

загальної середньої освіти та команди закладів позашкільної 

освіти з 16 областей – переможці обласних етапів юннатівського 
природоохоронного руху «Зелена естафета». 

В урочистому відкритті взяли участь директор Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, 
доктор педагогічних наук, професор Володимир Вербицький, 

заступник начальника Управління освіти і науки Черкаської 
обласної державної адміністрації Оксана Сімушіна, начальник 

Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної 

державної адміністрації Олена Звягінцева, директор Комунального 
закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради» Людмила Давиденко. 
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На закриті фінального етапу Всеукраїнського юннатівського 

руху «Зелена естафета» учасників заходу привітав ректор 
Черкаського державного технологічного університету доктор 

політичних наук, доцент Олег Григор. 

Програма заходу включала звіт-презентацію за трьома 
напрямками природоохоронної роботи («Практична 

природоохоронна робота», «Просвітницька природоохоронна 

робота», «Навчально-виховна робота з охорони природи»), 
біотестування (експериментальні природничі дослідження) та 

тестові завдання з біології. 

Про підсумки звітів, біотестування та проведених тестів з 
біології розповіли члени журі Інгріда Чемерис, кандидат 

біологічних наук, доцент, завідувачка кафедри загальної екології, 

педагогіки та психології та Світлана Ключка, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри загальної екології, педагогіки 

та психології будівельного факультету Черкаського державного 

технологічного університету. 
Вітаємо переможців та учасників юннатівського 

природоохоронного руху «Зелена естафета» і бажаємо успіхів! 

  

 

Відбулась апробація інструментарію 
для самооцінювання освітніх і 

управлінських процесів спеціалістами 

департаменту інституційного аудиту 

Державної служби якості освіти 
України 

З 1 по 4 червня 2021 року в Національному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки України спеціалістами департаменту інституційного аудиту 
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Державної служби якості освіти України була проведена 

 апробація інструментарію для самооцінювання освітніх і 
управлінських процесів у закладах позашкільної освіти. Чотири 

дні спільно з адміністрацією та педагогічним колективом НЕНЦ 

працювали спеціалісти з  департаменту інституційного аудиту 
Державної служби якості освіти України, а саме: 

–        Захарова Алла Миколаївна, начальник відділу 

позашкільної освіти управління роботи із закладами професійно-
технічними та позашкільної освіти департаменту інституційного 

аудиту Державної служби якості освіти України; 

–         Ніколайко Наталя Юріївна, головний спеціаліст відділу 
позашкільної освіти управління роботи із закладами професійно-

технічними та позашкільної освіти департаменту інституційного 

аудиту Державної служби якості освіти України; 
–        Румянцева Юлія Аскольдівна, провідний спеціаліст 

відділу позашкільної освіти управління роботи із закладами 

професійно-технічними та позашкільної освіти департаменту 
інституційного аудиту Державної служби якості освіти України. 

В ході спільної роботи були заповнені форми вивчення 
документації, форми спостереження за проведенням навчального 

заняття у закладі позашкільної освіти та форми спостереження за 

освітнім середовищем закладу позашкільної освіти. Зроблено 
ґрунтовний аналіз анкет для педагогічних працівників, анкет для 

вихованців, учнів і слухачів, анкет для батьків. В процесі спільної 

дискусії, були внесені певні корективи щодо питань анкет з метою 
їх удосконалення. 

Спеціалісти Державної служби якості освіти України 

познайомилися з освітнім середовищем НЕНЦ, з основною 
документацією діяльності закладу, з програмно-методичним 

забезпеченням освітнього процесу, з системою оцінювання 

здобувачі освіти тощо. Крім того, було проведено інтерв’ю з 
директором та заступниками директора НЕНЦ. 

Чотири дні виявилися дуже плідними і надзвичайно 

корисними. Керівництво НЕНЦ висловлює подяку спеціалістам 
Державної служби якості освіти України за ґрунтовний аналіз 

діяльності Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, за консультації та корисні поради. 

 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                          Номер 6, червень, 2021 

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

Відбувся Всеукраїнський онлайн 

форум «Ранній розвиток дитини – 

право кожного» 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України 09 червня 2021 року у 

м. Києві провів Всеукраїнський онлайн форум «Ранній розвиток 
дитини – право кожного». До роботи Форуму долучилися більше 

100 учасників: вчителі-практики закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, працівники дошкільних установ, шкіл 
раннього розвитку різних форм власності, науковці, викладачі 

закладів вищої освіти із різних регіонів України. 

У програмі Форуму – презентації та майстер-класи від 
кращих імплементаторів цікавих кейсів педагогів-практиків 

України: 
–         «Віршовані ігри для дитячого розвитку», Кирик Марія 

Олександрівна, 

психолог, нейропсихологиня, педагог дошкільної освіти, 
авторка ютуб-каналу «Майстерня дитячого розвитку», тренерка 

Асоціації дитячих центрів України; 

–       Стимуляція міжпівкульної взаємодії у процесі гри і 
навчання, Кузьменко Марина Владосівна, бакалавр медицини, 

магістр психології, нейропсихолог; 

–       Ігри з іграшками які є у кожного для різних вікових 
груп, Бочарова Наталія Володимирівна, психолог, нейропсихолог, 

тренер зі швидко читання та ейдетики, педагог з раннього 

розвитку; 
–       «Формування графомоторних навичок у дітей», Чорна 

Ірина Василівна, вчитель дефектолог, нейропсихолог, вчитель 

методист, авторка програми. 

 
Під час проведення Форуму розглядалися наступні питання: 

різниця раннього розвитку та раннього навчання, сучасні 
авторські методики, посібники та розвиваючі ігри тощо. 
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За результатами роботи Всеукраїнського онлайн форуму 

видано електронний збірник матеріалів «Ранній розвиток дитини – 
право кожного». 

Всі учасники Форуму отримали сертифікати. 

 

На Полтавщині відбувся обласний 

семінар-практикум 
10 червня 2021 року Полтавським обласним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді за підтримки 
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації, спільно з регіональним ландшафтним парком 
,,Нижньоворсклянський” проведено семінар-практикум на тему: 

,,Організація дослідницької діяльності з дітьми на територіях 

рекреаційних установ”. 
Учасниками заходу були керівники закладів позашкільної 

освіти, працівники органів управління освітою, спеціалісти 

регіональних ландшафтних парків, педагоги-практики. Семінар 
відбувся на базі регіонального ландшафтного парку 

,,Нижньоворсклянський” (с. Лучки Кобеляцької міської ради). 

З доповіддю ,, Про організацію науково-дослідницької роботи 
школярів на території регіонального ландшафтного парку 

,,Нижньоворсклянський” перед учасниками семінару виступила 

Смоляр Наталія Олексіївна, к.б.н., доцент кафедри прикладної 
екології та природокористування Національного університету 

,,Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”. Досвідом 

роботи з питань проведення еколого-натуралістичної практики 
поділилася Біляєва Тетяна Григорівна, вчитель біології 

Великобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Диканської селищної ради. 

Про організацію еколого-просвітницької діяльності в 

регіональному ландшафтному парку ,,Диканський” присутнім 
розповіла Черкаська Ірина Сергіївна, директор РЛП ,,Диканський” 

та фахівці парку. 

З інформацією про діяльність гуртків закладів позашкільної 
та загальної середньої освіти області еколого-натуралістичного 

напряму в умовах адміністративної реформи в Україні присутніх 

ознайомила виконувач обов’язків директора Полтавського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Сусахіна Людмила Володимирівна. 

Про освітню та навчально-методичну діяльність керівника 
творчого учнівського об’єднання закладу освіти розповіла 

заступник директора з навчально-виховної роботи Дулій 

Валентина Олександрівна. 
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Для учасників заходу були проведені практичні заняття у природі. 

До їх проведення долучилися науковці: Смоляр Наталія 
Олексіївна, к.б.н., доцент кафедри прикладної екології та 

природокористування Національного університету ,,Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка” і Беседіна Ірина Сергіївна, 
к.б.н., доцент, керівник гуртка ПОЕНЦУМ. 

Кожен учасник семінару-практикуму одержав підбірку 

методичної літератури, виданої обласним еколого-натуралістичним 
центром. 

  
 

  
 

На Миколаївщині проведено очний 
етап обласного Хакатону «Здоров’я та 

добробут» 
10 червня 2021 року Обласним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді проведено другий очний етап обласного 

Хакатону «Здоров’я та добробут». Він проводится з метою 

екологічного виховання здобувачів освіти, поглиблення знань про 
здоровий спосіб життя та його популяризацію. Учасники Хакатону 

презентували та захищали свої комікси. 

Хакатон «Здоров’я та добробут» проходив у 3 етапи: 
І етап – оформлення та направлення робіт до Обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді до 20 травня 

2021 
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ІІ етап – оцінювання робіт та підбиття підсумків обласного 

Хакатону «Здоров’я та добробут» з 20 травня по 10 червня 2021 
року. 

ІІІ етап – підсумкова конференція призерів Хакатону 10 

червня 2021. 
На очний етап прихали учасники з: міста Миколаєва; 

Вільнозапорізької сільської ради; Мішково-Погорілівської сільської 

ради; Снігурівської міської ради; Воскресенської селищної ради; 
Доманівської селищної ради; 

Здобувачі освіти творчо підійшли до презентації свої робіт. 

Для захисту учасниками було використано різноманітні форми 
роботи: презентації, доповіді, відеоматеріали, театральну сценку. 

Були обрані різноманітні теми такі як: режим дня, здоровий спосіб 

життя та шкідливі звички, Covid-19, екологічне забруднення 
планети. 

Зокрема, грамотами департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації відзачено всіх учасників фінального етапу 
конкурсу, які стали його призерами. 

Захист було проведено успішно. Наприкінці заходу учасників 
нагородили грамотами та подарунками. 

 
 

Всеукраїнські GLOBE Ігри 2021 
15-17 червня відбулися Всеукраїнські GLOBE Ігри 2021. 

Цьогоріч вони пройшли в онлайн форматі. В Іграх взяло участь 17 

команд з Житомирської, Полтавської, Київської, Сумської, 
Луганської, Чернівецької, Волинської, Донецької, Львівської, 

Рівненської, Вінницької, Івано-Франківської, Чернігівської 
областей. Команди виконували 3 завдання: готували постери 

«Представлення команд»; знімали відео «Виготовлення 

термометра»; та проходили GLOBE Вікторину. 
Також учасники прослухали лекцію на тему «Можливості 

супутникового моніторингу водних обʼєктів» Ольги Володимирівни 

Томченко, наукової співробітниці Державної установи «Науковий 
центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук 
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Національної академії наук України», методистка НЦ «МАНУ», 

кандидат технічних наук. Також виконали практичні завдання. 
За результатами виконаних завдань були визначені 

переможці Всеукраїнських GLOBE Ігор 2021. 

І місце –  “Натуралісти – дослідники” – гурток “Основи 
фенології”, комунальний заклад “Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” (керівник – 

Хлус Лариса Миколаївна, методист, керівник гуртків комунального 
закладу “Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді”); 

ІІ місце – “Атмосфера” – комунальний заклад ”Станція юних 
натуралістів” Рівненської обласної ради (керівники – Бобровська 

Валентина Анатоліївна, Ромашко Раїса Ярославівна, Луцишин 

Світлана Михайлівна, керівники гуртків комунального закладу  
”Станція юних натуралістів”  Рівненської обласної ради); 

ІІІ місце посіли декілька команд: 

“Flash” – гурток “Основи фенології”, Опорний 
загальноосвітній навчальний заклад “Жоравський навчально-

виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)” Яготинської міської 

ради Київської області (керівник – Бойко Наталія Василівна, 

вчитель біології, керівник гуртка Опорного загальноосвітнього 
навчального закладу “Жоравський навчально-виховний комплекс 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)” Яготинської міської  ради Київської області); 
“Захисники природи” – гуртки “Життя в стилі ЕСО” та “Юні 

друзі природи” Міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Чернівецької міської ради (керівник – Гавучак 
Надія Миколаївна, Керівник гуртків Міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської 

ради); 
“Земляни” – гурток “Географічне краєзнавство”, 

Загальноосвітня школа І-ІІ ступеня села Яревище (керівник – 

Постригач Євген Вікторович, керівник гуртка “Географічне 
краєзнавство”, вчитель географії загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступеня села Яревище Волинської області); 

“Льоліки та Болік” – гурток “Юні охоронці природи” 
Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської 

селищної ради Сумської області (керівник – Мовчан Ольга 
Миколаївна, методист, керівник гуртка Великописарівської станції 

юних натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської 

області); 
“Світлячки” – гурток “GLOBE: спостерігаючи вивчаємо” Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції (керівник – Бадай 
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Валентина Яремівна, керівник гуртка Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції). 
Вітаємо переможців! 

  
 

  
 

Літні школи юних натуралістів 
України 

 

Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді  

14 червня 2021 року на базі Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
розпочала свою роботу Літня екологічна школа. Нагадуємо, школа 

працює з 14 червня по 30 червня 2021р. щоденно, крім суботи та 

неділі, час роботи школи 10:00-14:00. Навчання в школі 
безкоштовне. 

Метою школи є поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення 
їхніх життєвих сил, формування екологічної свідомості та 

розвиток еколого-натуралістичних творчих здібностей дітей. 

У відкритті Літньої екологічної школи взяли участь депутат 
обласної ради Кривоніс Вікторія Борисівна, голова громадської 

організації «Еколайн» Філь Олександр Володимирович, педагоги 

закладу позашкільної освіти та батьки вихованців. 
Цікавинкою Літньої екологічної школи було відкриття 

«Релаксаційної босоногої стежки». Це спеціально облаштована 

стежка для руху босоніж – для масажу стоп ніг природними 
матеріалами, релаксації та покращення кровообігу кінцівок. 
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План роботи Літньої екологічної школи побудований так, що 

він охоплює творчі майданчики: «я – еколог», «я – флорист», «я – 
дослідник», «я – любитель домашніх тварин», «я – народознавець». 

  
 

КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» 
В червні 2021 року на базі КЗ ЛОР «Львівський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» для 

вихованців творчих учнівських об’єднань проведена літня школа 
«Дивосвіт». 

Для дітей педагоги Центру провели: заняття-тренінг 

«Давайте познайомимось»; екскурсію еколого – освітньою 
виставкою «Планета ЗОО»; ознайомлення з рослинами на 

навчально – дослідній земельній ділянці, в теплиці; вікторину 

«Загадковий світ природи»; колективний малюнок на полотні «Моя 
Україна»; майстер-клас з виготовлення квітів із 

гофрованого паперу «Солодка квіточка»; майстер-клас з 
витинанки, з бісероплетіння; рухливі ігри на свіжому повітрі. 

Вихованці КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» із захопленням взяли участь 

у майстер-класі з фотомайстерності, який провела керівник гуртка 
«Юні фотонатуралісти» Марія Піх. Вона розкрила дітям практичні 

таємниці майстерності та продемонструвала роботу фотографа з 

моделлю (об’єктом) під час фото-зйомки. 
Для дітей провела заняття «Річки нашого краю. Забруднення 

водойм» методист ЛОЦЕНТУМ Оксана Корнацька, на якому 

вихованці Центру досліджували якість води з джерела, криниці та 
водопроводу на вміст шкідливих речовин. Найчистішою 

виявилася вода з водопроводу. 

В рамках школи Дивосвіт педагоги реалізовували 
Міжнародний Польсько-український проєкт про Цілі сталого 

розвитку, використовуючи матеріали, надані організаторами. 

Увагу вихованців концентрували на декількох цілях: відповідальне 
споживання та сталий розвиток, гендерна рівність, а також мир 
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та справедливість. Діти слухали казки та виконували завдання, 

передбачені проєктом. 
Завершилася робота літньої школи «Дивосвіт» екскурсією в 

Стрийський парк – один з найгарніших парків Львова. Діти 

любувалися його мальовничими краєвидами, озером з лебедями, 
цікавими пам`ятниками, багатою колекцією рослин: 

екзотичниими деревами, кущами з різних частин світу. 

 
 

КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради 

Настало літо. Отже, комунальний заклад «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 

ради (директорка Ельвіра Вітренко) відчиняє двері літнього 

екологічного майданчика для відвідувачів. Саме тут місце, де 
можна отримати безліч позитивних емоцій через милування 

природою та спілкування з живими істотами. Педагогічні 

працівники закладу підготували ряд цікавих заходів для дітей: 
проведені Майстер-клас «Квітка-оригамі», Конкурс екознавців 

«Екологічний експрес, конкурс малюнків про хліб, вікторини, 

екскурсії в живому куточку Центру, Виховна година «Подорож 
країною відчуттів», тренінг «Особливості утримання тварин в 

умовах живого куточка», розважальна програма «Мульт-марафон». 

Для дітей влітку працюють локації Центру: навчальний 
тваринницький комплекс, теплиця, навчально-дослідна земельна 

ділянка, біологічна лабораторія, музей хліба, «зелений клас», актова 

зала. 
За період з 14 по 18 травня літній екологічний майданчик 

відвідали 75 дітей, отримали нові знання щодо утримання тварин, 
догляду за рослинами, дізналися про корисні властивості різних 

представників флори і фауни, діти здобули навички екологічно-

доцільної поведінки та екологічної етики. Найголовніше здобуття – 
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це незабутні враження та позитивні емоції що щедро дарує наш 

заклад кожній дитині. 

  
 

  
 
Луганський обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді  

Нарешті майже вся Україна в «зеленій зоні». А це значить, що 
юним натуралістам можна в природу. На це так довго чекали 

юннати Луганщини. 

У 2014 році, коли частина Луганської області була окупована, 
повинна була відбутись 25 обласна екологічна експедиція «Зелений 

щит», але не судилося. 
Після поновлення роботи Луганського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (ЛОЦЕНТУМ), у 2019 

році, на підконтрольній Україні території Луганської області, 
керівництво закладу, за підтримки Департаменту освіти і науки 

Луганської облдержадміністрації, доклали зусиль, щоб ця 

експедиція поновила свою роботу вже у 2020 році. 
Для цього було закуплено туристичне обладнання на 40 

учасників, генератор, польові лабораторії, біноклі тощо. Але в ці 

плани втрутився COVID-19. Також у 2020 році в нашій області 
відбулись великі пожежі. 
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Тому, плануючи роботу ЛОЦЕНТУМ на літо 2021 року, 

довелось відмовитись від наметового табору, виконуючи 
розпорядження голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо 

недопущення лісових пожеж влітку 2021 року. 
І ось 22 червня, на базі туристично-оздоровчого комплексу 

«Лісова казка», на Кремінщині, яка поправу зветься «зеленою 

оазою» Донбасу, розпочала свою роботу ХХV обласна еколого-
натуралістична експедиція «Зелений щит», присвячена 30-річчю 

Незалежності України. Цього року в її роботі бере участь 

екологічний актив області, а саме 20 активістів з Старобільської, 
Станично-Луганської, Біловодської, селищних громад, 

Сєвєродонецької та Кремінської міських громад. Тематика збору: 

«Допоможемо відродити ліси Луганщини!». 
Програма збору дуже насичена. Вже в перший день юні 

екологи зустрілись з керівником найбільшого на Сході України 

Кремінського державного лісо-мисливського господарства 
Андрєєвим Володимиром Валерійовичем. Він провів змістовну 

екскурсію лісовим масивом, розповів про особливості 
лісорозведення на Луганщині. Також він розповів про природні 

причини виникнення пожеж та ролі людського фактору. Діти 

отримали повну і змістовну інформацію щодо заходів з 
відтворення лісових масивів, втрачених внаслідок пожеж. Нажаль 

це займе не один рік. І справа не тільки в ресурсах. Щоб поновити 

ліси, потрібно провести ряд агро-технічних заходів з підготовки 
території до залісення. Учасники збору відчули, що і їм буде діло 

до цього. Серед учасників збору є і члени учнівських лісництв. 

Вони знають, що таке лісова справа. Особливо це відчувають 
члени Вільхівського шкільного еколого-натуралістичного центру, 

члени гуртка «Юні лісоводи» та шкільного лісництва, які 

знаходяться на «лінії розмежування» біля Станиці Луганської. До 
значної кількості лісів, які залишаються закритими, внаслідок 

бойових дій та наявності вибухонебезпечних предметів, додались 

втрати від пожеж. Володимир Валерійович торкнувся також і 
питань, які стосуються екологічних аспектів лісорозведення в лісо-

степовій зоні України. Діти та педагоги задавали багато питань, у 

тому числі і стосовно виконання Указу Президента України від 7 
червня 2021 року №228/2021 «Про деякі заходи щодо збереження 

та відтворення лісів». 
Вже першого дня діти здружилися, бо є однодумцями, а ще 

цьому сприяє яскрава природа. А попереду ще гідрологічні 

дослідження, зустріч з керівництвом Національного парку 
«Кремінські ліси», установчі збори обласної дитячої громадської 

екологічної організації, прийняття звернення до юних 
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природоохоронців області і України та інші змістовні та досудові 

заходи і дійства. 
Тож з відродженням тебе, «Зелений щит» Луганщини! 

Учасники обласного збору екологічного активу Луганщини 

бажають всім юннатам України змістовного і яскравого літа. 

  
 

КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради  

Відповідно до доручення голови облдержадміністрації від 

07.06.2021 № 08-25\0\35-21 “Про направлення дітей на 
оздоровлення та відпочинок до комунального закладу “Дитячий 

оздоровчий центр соціальної реабілітації санаторного типу 

“Перлина Придніпров’я” (далі – Оздоровчий центр) 
Дніпропетровської обласної ради за рахунок коштів обласного 

бюджету”, з 23.06.2021 по 13.07.2021 буде проведена тематична 

зміна для творчих та обдарованих дітей. 
Комунальним закладом освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради (директор Педан Ю.Ф, далі – КЗО 
“ОЕНЦДУМ”) направлена група вихованців закладів позашкільної 

освіти Дніпропетровської області еколого – натуралістичного 

напрямку у кількості 10 дітей до Оздоровчого центру. Це 
переможці Всеукраїнських та обласних заходів еколого-

натуралістичного напрямку, вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ”, філії 
КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” – Могилівської селищної ради, 

комунального закладу “Марганецький міський еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Марганецької 
міської ради, комунального позашкільного навчального закладу 

“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 

Обухівської селищної ради, комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” Павлоградської 

міської ради, комунального закладу “Слобожанський навчально-

виховний комплекс №1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ 
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– ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти” Слобожанської селищної 

ради. 
Оздоровчий центр знаходиться в мальовничому куточку 

нашої області (Новомосковський район), у сосновому лісі на березі 

річки Самара. Під час відпочинку для дітей заплановані оздоровчі 
процедури, змістовні і цікаві заходи, як наприклад: 

·       інтелектуальний конкурс “Найрозумніший”; 

·       веселий ярмарок “Золотий гомін”; 
·       пізнавально – розважальна програма “Відривний 

календар”. 

На базі табору працюватимуть творчі майстерні, різноманітні 
гуртки, які спрямовані на творчий розвиток особистості; 

проводитимуться спортивні змагання та конкурси. 

Бажаємо нашим дітям веселого і змістовного відпочинку! 

 
 

 

100% ефективність українських учнів 

– переможців Еко-Техно Україна на 

міжнародному конкурсі «Genius 

Olympiad 2020-2021» 
В травні-червні 2020-2021 року в США на базі RIT (Rotchester 

Instatute of Technology – Ротчествтерський Інститут Технологій) у 

віртуальному форматі пройшов визначний конкурс екологічних 
проєктів «Genius Olympiad 2020-2021». В цьому представницькому 

конкурсі брали участь переможці Всеукраїнського конкурсу «Eko-
Teхно Україна» 2021. Ґрунтовна підготовка та цікаві проєкти 

дозволили переконати членів наукового журі, і як результат, ВСІ 

наші учні отримали призові місця: 
1) Уланов Сергій Вікторович – SILVER MEDAL – СРІБНА 

МЕДАЛЬ (Друге Місце) 
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2) Клімова Олена Олександрівна – HONORABLE MENTION 

PRIZE (Четверте Місце) 
3) Коваленко Олена Олександрівна – HONORABLE MENTION 

PRIZE (Четверте Місце) 

4) Трач Адам Тарасович – HONORABLE MENTION PRIZE 
(Четверте Місце) 

Також додатково в скарбничку команди «Еко-Техно Україна» 

було додано дві нагороди учасниками 2020 року: 
5) Олександра Васараб-Кожушна – BRONZE MEDAL – 

БРОНЗОВА МЕДАЛЬ (Третє місце) 

6) Нікіта Товстоп’ят, Марія Новікова – HONORABLE MENTION 
PRIZE (Четверте Місце) 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!!! 
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Анонс 

у наступному номері: 

 Всеукраїнський зліт юних дослідників-природознавців»  
 Всеукраїнський збір юних лідерів Дитячого екологічного 

парламенту  
 Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій  
 Всеукраїнська науково-педагогічна конференція «Сучасні 

тенденції підвищення якості 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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