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Аби підготувати свою оселю до надзвичайних ситуацій, необхідно: 
 

1. Мати достатній запас харчів і питної води, мінімум на три доби; 

2. Укомплектувати аптечку, знайти свисток для подачі сигналів у випадку 
завалу; 

3. Підготувати засоби зв’язку: мобільні телефони, павер-банки (все, що 

допоможе вам будь-яким чином викликати службу екстреної допомоги у 
разі необхідності); Сюди ж – засоби альтернативного освітлення та 

радіоприймач. 

4. Дістати теплі ковдри, спальні мішки та одяг. 

Крім того, рятувальники радять мати напоготові тривожну валізу, знати 

місце розташування укриття, а головне – зберігати спокій та не 

панікувати. 
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Новорічні пригоди юних чернігівчан 
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Різдвяна фабрика мрій в дії 9 

 

На Херсонщині проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічна 

композиція» 
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На Полтавщині відбулась обласна зимова наукова предметна школа 
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Благодійна акція з нагоди новорічних свят 
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У Всесвітній день снігу юннати розвісили птахам смаколики 

 

13 

На засіданні січневого методичного дня йшлося про використання сучасних 

педагогічних технологій на заняттях гуртків 

 

14 

Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В.В.Скопенка 
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На Дніпропетровщині проведено виховний захід в рамках Великого зимового обліку 

птахів 

 

16 

В Дніпропетровській області проведена зимова сесія обласної Природничої школи 

учнівської молоді 
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Завершився П’ятий Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка 

 

20 

Педагоги ЗОЕНЦ відвідали філію „Арніка” і провели природоохоронний івент 

„Допоможи птахам взимку” 
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Юннати відзначають День Соборності України 

 

23 

На Дніпропетровщині проведено заходи, присвячені Дню Соборності України 

 

25 

Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

взяв участь у міському конкурсі «Феєрія новорічного міста» 

 

27 
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Зимовий сад квітує! 

 

28 

На Херсонщині проведено заняття-тренінги для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації 

 

29 

Завершився Третій Всеукраїнський турнір юних біологів "NEOBIO" 

 

30 

Великий зимовий облік птахів провели юннати в ЗОЕНЦ 

 

 

31 

На Донеччині відбулася обласна науково-практична конференція «Біологічні 

дослідження та винахідництво» 

 

33 

На Дніпропетровщині проведено обласний конкурс “Новорічна композиція” 

 

36 

2 лютого - Всесвітній день водно-болотних угідь 

 

38 

Завершив роботу Всеукраїнський семінар-практикум “Сучасні методи навчання у 

процесі викладання біології” 

 

40 

Педагоги-натуралісти, лісівники й освітяни Хмельниччини оновили мережу учнівських 

лісництв закладів освіти та держлісгоспів 

 

41 

«Великий День Україна - Зима» Подільського орнітологічного клубу «AVES» та юних 

орнітологів Хмельниччини 

 

43 

Водно-болотні угіддя – на користь людям і природі 

 

46 

Фінальний етап Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських 

проєктів еколого-натуралістичного напряму 

 

48 

Про енергозбереження та імунітет йшлося на лютневому онлайн засіданні методичного 

дня у ЗОЕНЦ 

 

50 

Підбито підсумки обласного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві 

натураліста-2022” 

 

52 

У ЗОЕНЦ пройшов майстер-клас з виготовлення валентинки 53 
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Дбаймо про благоустрій своєї громади разом! Час діяти, світ потребує свідомих 

громадян! Екодружній спосіб життя врятує світ! 

 

54 

Проведено обласний семінар для вчителів біології, екології та керівників гуртків 

еколого-натуралістичного напряму 

 

57 

Відбувся обласний семінар за темою “Планування та реалізація освітньої траєкторії 

розвитку сучасного закладу позашкільної освіти” 

 

58 

День єднання у Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі 

 

59 

День єднання в комунальному закладі освіти “Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 

60 

День єднання у Чернігівській обласній станції юних натуралістів 

 

60 

День єднання у юннатів Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру 

 

61 

Педагоги Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру підвищують свій 

професійний рівень 

 

62 

Юннати Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру вшанували Героїв 

Небесної Сотні 

 

63 

День відкритих дверей Львівського національного лісотехнічного університету України 

для абітурієнтів, освітян, науковців та лісівників 

 

66 

Відкриття науково-технічного конкурсу «Eкo-Техно Україна» 

 

68 

Країна Юннатії за мир в Україні! Добрими справами до перемоги! 

 

68 

Мандруємо сторінками видань НЕНЦ 

 

70 

9 березня: день народження Тараса Шевченка 

 

71 

Стежка добра і краси 72 
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Юні лісівники учнівського лісництва «ХУХА» отримали в дарунок від НПП «Мале 

Полісся» обладнаний клас 

 

73 

Дистанційка НЕНЦ 

 

74 

Чѝсельний експеримент у Природничих науках 

 

75 

Захиснику Вітчизни – український оберіг! 

 

75 

Попри все на Херсонщині відбулась нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 

 

77 

Літня програма для студентів з України 

 

78 

Школярі допомагають аграріям 

 

79 

Вивчаємоіплекаємопершоцвітиекоцентру 

 

80 
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Новорічні пригоди юних чернігівчан 

 

Педагоги комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» упродовж зимових канікул проводять розважально-

пізнавальні  заходи  для вихованців гуртків закладу та учнів шкіл міста 

Чернігова. Магічна творча атмосфера та незабутні емоції, під час заходів, 

якнайкраще сприяли створенню святкової урочистої події та виготовленню 

чудових прикрас. 

Цікаво та змістовно пройшла творча майстерня з виготовлення  новорічних 

композицій з природного матеріалу для здобувачів освіти Чернігівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30, на базі якої працює гурток 

«Фотонатуралісти» (керівник Володимир Жданов). Під керівництвом педагогів 

ОБЛСЮН юні майстри ознайомились з основами створення новорічного 

декору, навчилися створювати різдвяні композиції, засвоїли основи святкового 

оформлення. 

Вихованці гуртків «Юні друзі природи» (керівник Людмила Трегубова) 

комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» взяли 

активну участь у майстер-класі з виготовлення новорічно-фруктових букетів, а 

«Юні овочівники» (керівник Ірина Чучвага) гарно розважились, отримали 

позитивні емоції та веселий настрій, беручи участь у грі-квесті «Новорічні 

розваги». 

Завідувач відділу 

організаційно-масового Тетяна КОРЕНЬ 
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Різдвяна фабрика мрій в дії 

 

Розпочата в грудні 2021 р. «Різдвяна фабрика мрій» завершує свою роботу. За 

цей час її відвідали та навчились виготовляти новорічно-різдвяні поробки 

десятки дітей та їхніх батьків. Галицькими різдвяними сувенірами зацікавилися  

студенти інших країн та віросповідань. 

Педагоги Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді проводили майстер-класи, виставки кращих робіт учнів, 

вихованців закладів освіти області. 

Ці заходи були надзвичайно цікавими для учасників і гостей, адже Україна, 

Тернопільщина мають древню і величну культуру та історію, які виступають 

потужнім джерелом і міцним підґрунтям у вихованні дітей та молоді в дусі 

любові до України. 

Христос Рождається! Славімо його! 
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На Херсонщині проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

«Новорічна композиція» 

 

В період з 08 по 31 грудня 2021 року в Херсонській області комунальним 

закладом «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради (директорка Ельвіра Вітренко) було проведено 

обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція». 

На Конкурс представлено 478 робіт за 7 номінаціями: «Стилізована ялинка», 

«Новорічний букет», «Новорічна композиція», «Новорічний вінок», «Сюжетна 

композиція», «Флористична новорічна картина чи колаж», «Новорічний 

подарунок». 

Учасники – здобувачі освіти, творчі колективи, вихованці закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти з 5 районів Херсонської області: 

Бериславського (Бериславська, Тягинська, Нововоронцовська ОТГ), 

Генічеського (Генічеська, Іванівська, Нижньосірогозька, Новотроїцька ОТГ), 

Каховського (Великолепетиська, Верхньорогачицька, Горностаївська, 

Каховська, Новока-ховська, Любимівська, Рубанівська, Чаплинська, 

Тавричанська ОТГ), Скадовського (Новомиколаївська, Мирненська, 

Голопристанська, Каланчацька, Скадовська ОТГ), Херсонського (Білозерська, 

Дар’ївська, Виноградівська, Музиківська, Олешківська, Чорнобаївська, 

Херсонська ОТГ). 

До складу журі увійшло 7 осіб: Вікторія Бебко, голова громадської організації 

«Щаслива нація», Анна Шадріна, головний спеціаліст відділу економіки 

природокористування, моніторингу довкілля, зав’язків з громадськістю та ЗМІ 

Департаменту захисту довкілля та природних ресурсів Херсонської обласної 

державної адміністрації, Віктор Братан – громадський діяч, фотохудожник, 

Юрій Шапко, старший викладач, КЗСМО «Дитяча художня школа» 

Херсонської міської ради, Ельвіра Вітренко, директорка Центру, Інна 

Коваленко, методистка Центру. 

Найкращі роботи переможців направлені до м. Києва у Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 

для участі у Всеукраїнському етапі. 
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Роботи подані на Конкурс було передано для виставки до Херсонської обласної 

ради, управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, 

комунального некомерційного підприємства «Херсонський обласний 

онкологічний диспансер» Херсонської обласної ради, Інституту зрошувального 

землеробства НААН України, Військової частини 3056 Національної гвардії 

України, громадської організації «Щаслива нація». 

Всі учасники Конкурсу продемонстрували творчу активність, оригінальність, 

небайдужість до екологічних проблем сьогодення. 

 

 

 

https://junnat.kherson.ua/ovorichna-kompozitsiy-2021.htm 

 

На Полтавщині відбулась обласна зимова наукова предметна школа 

 
Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді з 

27 грудня 2021 по 06 січня 2022 року в онлайн форматі булопроведено обласну 

зимову наукову предметну школу. 

Метою діяльності Школи є задоволення потреби учнівської молоді у додатковій 

освіті з дисциплін природничого циклу, виявлення та підтримка обдарованої 

молоді, підготовка старшокласників до участі у науково-дослідницьких і 

експериментальних проєктах у системі Малої академії наук 

України, задоволення потреб у професійному самовизначенні. Професійна 

орієнтація слухачів спрямована на спеціальності, пов’язані із сільським 

господарством, медициною, педагогікою та охороною довкілля. 

Цього року слухачами школи стали 77 дітей Полтавської області: вихованці 

очно-заочної біологічної школи, переможці та призери предметних олімпіад 

природничого напряму, учні-члени Малої академії наук України – 

представники із 16 територіальних одиниць (Омельницької, Краснолуцької, 

https://junnat.kherson.ua/ovorichna-kompozitsiy-2021.htm
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_viber_2022-01-10_10-29-44-990.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_viber_2022-01-10_10-29-46-272.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_viber_2022-01-10_10-29-46-685.jpg
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Оболонської, Щербанівської, Новоселівської, Мачухівської сільських рад, 

Опішнянської, Білицької селищних рад, Зіньківської, Решетилівської, 

Кременчуцької, Лубенської, Полтавської, Пирятинської, Горішньоплавнівської, 

Гадяцької міських рад). 

Освітній процес у школі здійснювався відповідно до навчального плану і 

навчальних програм та проходив за такими напрямами: 

 систематика та екологія тварин, ботаніка з основами екології; 

 загальна біологія та фізіологія людини; 

 неорганічна та органічна хімія. 

До викладацької діяльності у Школі долучились науково-педагогічні 

працівники Полтавського національного педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка, Національного університету ,,Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюкаˮ, Полтавського державного аграрного університету. 

 

 

Благодійна акція з нагоди новорічних свят 

 

 

Вже другий рік поспіль педагоги Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді організовують благодійну акцію 

“Подаруй дитині свято” для діток комунальної установи Інклюзивно-ресурсний 

центр № 1, що знаходиться в місті Ужгород. 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/2.jpg
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Приємно відмітити те, що на новорічній ялинці та в кабінетах цієї установи 

красуються та підіймають діткам новорічний настрій роботи, які подаровані 

екоцентром минулого року. 

Сподіваємось, що цьогоріч отримані подарунки принесуть діткам центру не 

тільки радість, а й надихнуть їх на нові ідеї виготовлення поробок власними 

руками. 

 

У Всесвітній день снігу юннати розвісили птахам смаколики 

 

Всі знають, що птахи – справжні друзі та помічники людини. У чому ж полягає 

така дружба? А у тому, що пернаті не тільки прикрашають ліси, парки, вони ще 

й знищують величезну кількість шкідливих комах, тим самим зберігають 

урожай ланів і садів, захищають від пошкоджень дерева. Особливо активно 

знищують вони шкідників під час вигодовування пташенят. Наприклад, велика 

синиця приносить пташенятам їжу 350-390 разів на добу, а великий дятел – 300. 

Пара синиць за день з’їдає близько тисячі гусениць. 

Оскільки зараз зима – важкий час для птахів, особливо для дрібних. Їжі обмаль 

і не завжди її можна знайти, тому юннати вирішили підгодувати своїх пернатих 

друзів. Вихованці гуртка „Юні валеологи” взяли участь у акції „Нагодуй птахів 

взимку” і розвісили у дендропарку Закарпатського еколого-натуралістичного 

центру шматочки свіжого сала для синичок, а також насипали у всі годівнички 

їжі для інших птахів. 

Так, до Всесвітнього дня снігу гуртківці мали змогу зробити корисну справу – 

нагодувати пташок, поспостерігати за навчально-дослідною водоймою взимку, 

а заодно помилуватися зимовими пейзажами юннатівського дендропарку і 

погратися у сніжки. 

Ірина КАТРИЧ, керівниця гуртків 
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На засіданні січневого методичного дня йшлося про використання 

сучасних педагогічних технологій на заняттях гуртків 

 

 

У засіданні, яке відбулося 12 січня, взяли участь педагоги екоцентру та 

керівники гуртків ЗОЕНЦ з Хустського району. 

Відкрив засідання директор екоцентру Олександр Геревич. Зокрема, він сказав: 

„Це перше засідання в цьому році, тому, насамперед, вітаю всіх з 

Новим роком та Різдвом Христовим! Всім здоров’я, здоров’я, здоров’я. Дуже 

добре, що „ковідна ситуація” дала нам можливість зібратись очно. Сподіваюся, 

що наші методичні дні й надалі будуть корисними для професійного 

вдосконалення діяльності педагогів. 

Сьогодні це важливо ще й тому, що такі засідання дають можливість нашим 

педагогам словесно доповідати й візуально через мультимедійні презентації 

обмінюватися своїм досвідом роботи, обговорювати сучасні методи і форми 

екологічної освіти й виховання молоді, проведення дослідницької роботи, 

масово-виховних заходів, запозичених із педагогічних видань, із матеріалів, 

опублікованих на веб-сайтах Національного екоцентру, у колег з інших 

областей, та пробувати впроваджувати, адаптувати їх у свою діяльність. Також 

ми впорядковуємо матеріали наших вже проведених методичних днів і 

спробуємо видати друковану продукцію на допомогу педагогам, яка стане 

необхідною як для закладів позашкільної освіти, так і для закладів загальної 

середньої освіти, інших освітніх закладів у справі природоохоронної освіти й 

виховання учнів і вихованців.” 

Про використання сучасних педагогічних технологій при розкритті теми 

„Значення та охорона тварин” зупинилась керівниця гуртка „Природа рідного 

краю” С. М. Туряниця. Спочатку Світлана Михайлівна розповіла про роль 

тварин у природі та в житті людини. Потім поділилась досвідом проведення 

занять та використання сучасних технологій. Зокрема, педагог розкриває 

згадану тему, проводячи ігри „Вгадай тварину” та „Збери пазли”. Вчитель 

загадує будь-яку тварину, а учні мають вгадати, яку саме. Потім за допомогою 

пазлів скласти представника фауни. 
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Користуються популярністю у дітей і відгадування загадок про тварин. 

Люблять діти переглядати і мультиплікаційні фільми. Тому педагог залюбки 

використовує на заняттях мультимедію. 

І, звичайно, не обходиться заняття без дослідницької роботи. Вихованці 

отримують завдання встановити, де живуть (у лісах, луках, степах, водоймах) 

названі тварини. 

Тему „Формування пізнавальної компетентності у вихованців при вивченні 

червонокнижних лікарських рослин” презентувала керівниця гуртка  

О. І. Кришеник. Оксана Іванівна розповіла, на яких сучасних вимогах 

біологічної освіти базується її педагогічна концепція. Це – формування в 

гуртківців знань про взаємозв’язки між біологічними системами; встановлення 

гармонійних стосунків з природою; формування в юннатів поваги до життя як 

найвищої цінності; мотивації здорового способу життя. 

Пізнавальна компетентність, зауважила виступаюча, є продуктом освітньо-

виховної діяльності. Це – поєднання знань, способів мислення, навичок, умінь, 

узагальнення діяльнісного досвіду. Вона формується при участі вихованців у 

еколого-натуралістичних конкурсах та створенні науково-дослідних проєктів. 

Далі педагог більш детально зупинилась на формах і методах формування 

пізнавальної компетентності у своїх вихованців. 

Аналізуючи виступи педагогів, Василь Кузьма, заступник директора з 

навчально-виховної та методичної роботи, відмітив об’ємність презентаційних 

матеріалів. Педагоги прагнули розкрити і тему, і сучасні технології, які 

використовують на заняттях. 

Завершуючи засідання методдня, Людмила Бокій проаналізувала наповнення 

сайту ЗОЕНЦ. 

Завершився методичний день відзначенням грамотами Закарпатського 

екоцентру керівників гуртків, вихованці яких взяли активну участь в обласному 

етапі Всеукраїнського конкурсу „Новорічна композиція”. 

 

 

Людмила БОКІЙ, завідувачка відділу інформаційно-методичної роботи 
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Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка В.В.Скопенка 

 

 

18 січня 2022 року, в очному форматі, розпочався перший день роботи П’ятого 

Всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка — 

індивідуального змагання для учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти. Турнір проводиться щорічно Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді спільно з хіміко-технологічним 

факультетом Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут ім. І. Сікорського», хімічним факультетом Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка та агробіологічним факультетом 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, за 

підтримки Союзу хіміків України. 

До участі у фінальному етапі змагання запрошено 34 старшокласники з різних 

областей України. Молодь упродовж трьох днів працюватиме в кращих 

лабораторіях провідних закладів вищої освіти, оволодіватиме навичками 

експериментальної діяльності, пробуватиме свої сили у вирішенні цікавих 

дослідницьких завдань з хімії, отримає порівняльну оцінку своїх знань і умінь. 

Інформація про перебіг Всеукраїнського турніру юних хіміків 

ім. В. В. Скопенка поширена на сторінці турніру в мережі інтернет та у засобах 

масової інформації. 

 

На Дніпропетровщині проведено виховний захід в рамках Великого 

зимового обліку птахів 
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12 січня 2022 року комунальним закладом освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 

ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) (директор Юрій Педан) було організовано та 

проведено екскурсію з вивчення птахів, присвячену Великому зимовому обліку 

птахів (Christmas Bird Count), який традиційно проводять щороку в останні 

вихідні січня. 

У заході брали участь вихованці гуртків КЗО “ОЕНЦДУМ”, учні комунального 

закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №76” та комунального закладу 

освіти “Навчально-виховний комплекс №57” Дніпровської міської ради. 

Захід проводився з метою ознайомлення з видовим різноманіттям зимуючих 

птахів України та Дніпропетровщини, з’ясування чисельності птахів. Вони 

потребують нашої допомоги – підгодівлі в сильні морози. 

Діти в супроводі керівників гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” (Радзіковської Лілії, 

Раковець Ольги) та голови Дніпровського осередку Товариства охорони птахів 

Чегорки Петра Тимофійовича познайомилися з зимуючими птахами нашого 

краю, спостерігали за допомогою бінокля за пересуванням, кількістю та 

поведінкою птахів. 

Облік птахів розпочався на території нашого центру, де зафіксували наступних 

птахів: сойка, ворона сіра, грак звичайний, дятел малий. 

Наступна локація спостережень: прибережна територія біля Монастирського 

острову парку культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка, там спостерігали: 

крижнів, мартина звичайного в зимовому оперенні, мартина сріблястого. 

Петро Тимофійович провів тематичну бесіду з гуртківцями, познайомив зі 

спеціальною літературою, визначниками птахів, а також провів вікторину, 

найактивніші учасники якої отримали примірники журналу “Птах”. Керівники 

гуртків також отримали методичні матеріали.  

Остання зупинка нашого заходу була біля пам’ятника воїнам-

інтернаціоналістам – “Вибух пам’яті”. Там до нас приєднався відомий 

дніпровський бьордвотчер Пол Бредбієр, який близько 20 років тому переїхав з 

Великобританії до України та активно спостерігає птахів нашої області. Він 

розповів юннатам про своє захоплення та цікавих птахів, яких зустрічав під час 

своїх подорожей різними країнами світу. Гуртківці уважно слухали, проявляли 

цікавість та задавали питання щодо орнітології. Всі разом відправились ближче 

до річки, де спостерігали крижнів та мартинів звичайних. 

Незважаючи на несприятливі погодні умови (сильний холодний вітер), вдалося 

побачити типових представників зимової орнітофауни міста. Наступного року 

ми продовжимо спостереження за зимуючими птахами. Бережіть і охороняйте 

наших пернатих друзів! Підгодовуйте їх зимою, вони віддячать вам навесні і 

влітку в сотні разів, рятуючи від комах-шкідників наші зелені насадження, 

радуючи нас своїм різноманітним мелодійним співом. 
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Підготували керівники гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” Радзіковська Л. О.,  

Раковець О. С. 

 

В Дніпропетровській області проведена зимова сесія обласної 

Природничої школи учнівської молоді 

 

12-13 січня 2022 року комунальним закладом освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 

ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) (директор Юрій Педан) було проведено зимову 

сесію для учнів обласної Природничої школи (далі–Школа) за секціями: 

психологія, хімія, флористика та зелена архітектура, біологія та екологія, 

сучасні біотехнології, агрономія, ветеринарія та зоотехнія. 

Участь в сесії взяло близько 130 здобувачів освіти закладів загальної середньої, 

професійно-технічної та позашкільної освіти з міст: Дніпра, Кам’янського, 

Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Павлограда та об’єднаних територіальних 

громад: Вербківської, Верхньодніпровської, Могилівської (філії КЗО 

“ОЕНЦДУМ” “Шафран”), Межівської, Обухівської, Петропавлівської, 

Солонянської, Томаківської, Слобожанської ОТГ. 

Освітній процес у Школі під час проведення зимової сесії відбувався в онлайн 

режимі на базі Дніпровського національного університету ім. О. Гончара 

(ДЗВО “ДНУ ім. О. Гончара), Українського державного хіміко-технологічного 

університету (ДВНЗ “УДХТУ”), Дніпровського державного аграрно-

економічного університету (ДДАЕУ) та КЗО “ОЕНЦДУМ”, за окремим 

розкладом роботи кожної секції відповідно до плану проведення, узгодженого 

науково-методичною радою Природничої школи. 

Для юних психологів було проведено лекційно-тренінгове заняття “Пам’ять як 

психічний процес. Характеристика пам’яті людини”. З захопленням і 

професійною майстерністю майбутнього психолога учні вивчали методику 

“Визначення обсягу короткочасної зорової пам’яті”, виконували тест на 

визначення причин, які впливають на продуктивність пам’яті. 

Слухачі секції сучасних біотехнологій, яка працювала на базі ДВНЗ “УДХТУ”, 

прослухали лекцію “Застосування біохімічної очистки стічних вод на 

підприємствах харчової та фармацевтичної промисловості” (викладач Світлана 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ 

           Номер 1-3,січень, лютий, березень 2022 

Детальна інформація на сайтіhttps://nenc.gov.ua 

Гармаш, доцент кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ “УДХТУ”). Активну 

участь брали учні у виконанні практичної роботи “Розрахунок радіального 

аеротенту та визначення дози активного мулу для ефективної очистки стічної 

води на комбінаті харчових концентратів” (викладач Світлана Гармаш). 

Юні екологи вивчали біорізноманіття екосистем на прикладі території 

Дніпропетровської області (викладач Борис Барановський, кандидат 

біологічних наук, науковий співробітник НДІ біології ДНУ ім. О. Гончара). Під 

час занять здобувачі освіти дізналися, що біологічне різноманіття – 

найважливіша складова частина життя на нашій планеті. У його збереженні на 

першому місці стоїть охорона рослинного світу. 

Учні секції флористики та зеленої архітектури взяли участь у проведенні 

майстер-класу з виготовлення новорічних композицій із гілок ялинок 

“Новорічний сувенір” (викладач Ірина Кривуля, керівник гуртка КЗО 

“ОЕНЦДУМ”), прослухали лекції: “Ботанічні сади як об’єкти садово-паркового 

мистецтва”, “Знайомство з ботанічним садом ДЗВО “ДНУ ім. О. Гончара” 

(викладач Ірина Зайцева, професор кафедри фізіології та інтродукції рослин 

ДЗВО “ДНУ ім. О. Гончара). 

Учні секції біології працювали за темою “Опорно-рухова система людини: 

скелет та м’язи” (викладач Олена Хоменко, доцент кафедри біохімії та 

фізіології ДЗВО “ДНУ ім. О. Гончара). 

На базі ДДАЕУ відбулася сесія секції агрономії, ветеринарії та зоотехнії, під 

час якої учні прослухали цікаві лекції з основ агротехніки: “Інтегрований 

захист сільськогосподарських рослин від бур’янів, хвороб, шкідників”, 

“Біологізація рослинництва” (викладач Марина Котченко, доцент кафедри 

рослинництва ДДАЕУ). 

Юні ветеринари ознайомилися з темами: “Патоморфологічні зміни за 

інфекційних хвороб” (викладач Надія Зажарська, доцент кафедри ветеринарних 

хвороб та санітарної експертизи ДДАЕУ) та “Клітина як елементарна 

біологічна система” (викладач Володимир Зажарський, заступник декана 

факультету ветеринарної медицини ДДАЕУ). 

Учні секції хімії вивчали тему “Розрахунки за законом об’ємних відношень 

газів” та розв’язували задачі на ходові суміші (викладач Лариса Сидорова, 

доцент кафедри аналітичної хімії ДЗВО “ДНУ ім. О. Гончара). 

Для учасників всіх секцій науковими керівниками було проведено 

індивідуальні консультації з питань виконання контрольних робіт та підготовки 

науково-дослідницької роботи. 
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Методист з наукової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ ” Тетяна КОНДРАТЬЄВА 

 

Завершився П’ятий Всеукраїнський турнір юних хіміків імені 

академіка В. В. Скопенка 

 

18-20 січня 2022 року Національним еколого-натуралістичним центром 

учнівської молоді спільно з хіміко-технологічним факультетом Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут 

ім. І. Сікорського», хімічним факультетом Київського національного 

університету ім. Т. Шевченка та агробіологічним факультетом Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, за підтримки Союзу 

хіміків України було проведено П’ятий Всеукраїнський турнір юних хіміків 

імені академіка В. В. Скопенка, як індивідуальне змагання для учнів 9-11-х 

класів закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

Фінал турніру відбувся в очному форматі і проходив на базі трьох факультетів 

провідних закладів вищої освіти України. На змагання до м. Києва приїхали 

учасники фінального етапу з Вінницької, Донецької, Житомирської, 

Дніпропетровської, Полтавської, Харківської та Хмельницької областей. 

Нагадаємо, що метою Турніру є надання можливості учнівській молоді 

спробувати свої сили у вирішенні цікавих, дослідницьких, експериментальних 

завдань з хімії, отримати порівняльну оцінку своїх знань і умінь. 

Головні завдання Турніру: 

• розвиток пізнавальних інтересів учнів; 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%96-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.png
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.png


Інформаційний бюлетень НЕНЦ 

           Номер 1-3,січень, лютий, березень 2022 

Детальна інформація на сайтіhttps://nenc.gov.ua 

• пропаганда додаткових знань з навчальних предметів турнірного циклу і 

формування стимулу до надбання знань; 

• активізація позакласної та позашкільної роботи з навчальних дисциплін, що 

входять у турнірний цикл; 

• створення оптимальних умов для виявлення обдарованих школярів, 

подальшого інтелектуального розвитку і професійної орієнтації учнів. 

Турнірна програма складалася із: 

– теоретичного етапу «Хімічні старти» (виконання тестових завдань та 

розв’язання творчих завдань із хімії); 

– практичного етапу «Хімік-шоу»; 

– лекцій від відомих вчених у хімічній галузі; 

– наукових дискусій тощо. 

За результатами змагань, відповідно до зведеної суми балів, набраних у 

окремих турах під час виконання контрольних теоретичних завдань та 

проведення практичних експериментальних робіт, підготовлених 

оргкомітетами університетів, журі визначило переможця та призерів Турніру, 

що стали номінантами і отримали почесні медалі імені академіка 

В. В. Скопенка за зайняте І, ІІ і ІІІ місце відповідно. 

Ними стали: Камалова Еліна Максимівна, учениця 10 класу Харківської гімназії 

№ 144 Харківської міської ради Харківської області – 92 бали, Хімчик Варвара 

Віталіївна, учениця 11 класу КЗО науковий медичний ліцей “Дніпро” ДОР 

Дніпропетровської області – 90,5 балів і Федоренко Олександр Юрійович, 

учень 10 класу Овруцького ліцею № 1 Житомирської області – 89,5 балів. 

Переможець турніру та призери нагороджені Дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів. 

Від Союзу хіміків України лауреати отримали Почесні грамоти і цінні 

подарунки. Їх особисто вручив Президент СХУ Голубов Олексій Григорович. 

Також на урочистому закритті Турніру були присутніми: Воловенко Юліан 

Михайлович – декан хімічного факультету КНУ імені Т. Шевченка, доктор 

хімічних наук, професор; Вербицький Володимир Валентинович – директор 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України, доктор педагогічних наук, професор; Лапінський Андрій Вікторович – 

старший викладач кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та 

загальної хімічної технології хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ 

ім. І. Сікорського», кандидат технічних наук; Літвінова Олена Анатоліївна – 

доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім.О.І. Душечкіна 

агробіологічного факультету НУБіП України. 

Учасникам очного етапу вручені Дипломи фіналістів. Керівникам делегацій 

надані Подяки за підготовку фіналістів та активну участь у очному етапі 
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Всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка і 

Сертифікати за успішне проходження тренінгу «Академія педагога». 

Грамотами і Подяками МОН України відмічені науково-педагогічні 

працівники, інженери та студенти закладів вищої освіти, які готували турнірну 

програму. 

Інформація про перебіг Всеукраїнського турніру юних хіміків 

ім. В. В. Скопенка поширена на сторінці турніру в мережі інтернет та у засобах 

масової інформації. 

 

Педагоги ЗОЕНЦ відвідали філію „Арніка” і провели природоохоронний 

івент „Допоможи птахам взимку” 

 

Педагоги Закарпатського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

17 січня здійснили поїздку у відпочинковий табір „Арніка”. Погода видалася 

напрочуд чудовою: велетенські снігові шапки на величних ялинах ніби 

вклонялися, запрошуючи гостинно нас, педагогів, відвідати чудовий край 

чарівною зимою. Для зустрічі з вихованцями табору педагоги вибрали тему 

„Зимуючі птахи рідного краю.” І не випадково. Адже пернаті — це частина нас 

і навколишньої природи. Вони нам допомагають, оскільки приносять велику 

користь, знищуючи шкідливих комах і личинок. А в таку холодну та засніжену 

пору року, як ніколи, потребують нашої допомоги у підгодівлі! Відомо, що 

процес травлення у птахів відбувається швидко й енергійно, тому вони 

постійно потребують їжі. Не встигнувши протягом короткого дня добути собі 

необхідну кількість поживи, птахи залишаються на ніч напівголодними і, не 

дочекавшись дня, гинуть. 

 

Методистка відділу екології та природоохоронної роботи ЗОЕНЦ Оксана 

Стрічко розповіла дітям про різноманітний світ пернатих мешканців рідного 

краю. 

Цікаву й повчальну інформацію отримали відпочивальники, переглянувши 

презентацію „Допомога зимуючим птахам”, яку підготувала керівниця гуртків 

Ірина Катрич. Педагог детально зупинилась на тому, чим саме можна 

підгодовувати пташок. Ці знання діти пізніше втілили в життя, розвісивши 

годівничку на подвір’ї „Арніки”, та насипали пташкам смаколики: гарбузове й 
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соняшникове насіння. Отож ми можемо врятувати птахів від голодної смерті 

взимку, а для цього потрібно зовсім небагато – підгодувати їх. На завершення 

діти погралися в дидактичні ігри: „Зимуючі та перелітні птахи”, „Відгадай 

птаха за дзьобом”. 

Отже, птахів треба захищати та допомагати їм. Вони — наші друзі. Ці вдячні 

створіння природи завжди повертаються туди, де їх годують і чекають. 

Здається, що вони нас чують і все відчувають. 

Без сумніву, птахи роблять наше життя кращим. Тому дуже важливо, щоб вони 

жили на нашій планеті. 

Бережіть пернатих друзів і допомагайте їм вижити взимку! 

 

Стрічко Оксана, методистка відділу екології та природоохоронної роботи 

ЗОЕНЦ 

 

Юннати відзначають День Соборності України 

 

Живи, Україно, живи для 

краси, 

Для сили, для правди, для 

волі! 

Шуми, Україно, як рідні 

ліси, 

Як вітер в широкому полі. 

Олександр Олесь 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/IMG_7434-%D0%BE%D0%B1%D1%80..jpg
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Відомо, що упродовж століть землі України були розрізнені, належали до 

різних держав: Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Тож споконвічно 

українці мріяли про об’єднання всіх частин України в межах однієї держави. І 

вже 22 січня 1919 року мрія українців здійснилася. В результаті підписано 

договір, за яким роз’єднані землі України об’єднали, щоб зміцнити й 

розбудовувати власну державу. 

22 січня 1990 року в Україні відбулася одна з найбільших масових акцій – 

„живий ланцюг”, як символ єдності східних і західних земель України. Вона 

приурочувалась 71-й річниці Акту Злуки. Понад мільйон людей, узявшись за 

руки, створили безперервний ланцюг від Івано-Франківська через Львів до 

Києва. Акція засвідчила, що українці подолали страх перед комуністичним 

режимом і готові протистояти тоталітаризму. 

З нагоди державного свята Дня Соборності України та з метою виховання у 

гуртківців почуття патріотизму й гордості за свою державу в Закарпатському 

обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді проведені 

тематичні заходи. 

Методисткою відділу організаційно-масової роботи Мирославою Вайдич було 

розроблено методичні рекомендації „День Соборності України”. 

Керівниками гуртків ЗОЕНЦ та керівниками гуртків територіальних громад 

Хустського району було проведено години спілкування національно-

патріотичного напряму за темами: „Єднання заради Незалежності”, „На шляху 

до Соборності України”, вікторину „Як я знаю Україну?”, також діти 

розв’язували кросворд „Соборність”. 

Керівники гуртків, які працюють на базі закладів дошкільної освіти міста 

Ужгород, розповідали малятам про історію виникнення свята, 

продемонстрували українські державні символи, пограли в народні ігри та 

розфарбовували патріотичні розмальовки. 

Лідери юннатівського активу до святкування державного свята підійшли 

креативно і творчо, виготовивши стінгазету під назвою „Українці, єднаймося!”. 

На стіннівці зображена українка, а на її символічних кольорових стрічках – 

великі міста нашої держави, а це нагадування про те, що сила України – в 

єдності земель. Готову роботу розміщено на стенді закладу для загального 

огляду. 

Заходи, проведені цього тижня, подарували юннатам розуміння того, що лише в 

єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови 

духовно багатої, вільної та демократичної України, якою пишатимуться наші 

нащадки. 
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Оксана КРЕМІНЬ, завідувачка відділу організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ 

 

На Дніпропетровщині проведено заходи, присвячені Дню Соборності 

України 

 

Напередодні річниці Дня Соборності (22 січня 1919 року) на базі комунального 

закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 

молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”, директор 

Педан Ю. Ф.) проводились бесіди в гуртках з вихованцями, присвячені цій даті, 

оформлено стенди та невеличкі інформаційні куточки в кабінетах, а 24 січня 

2022 року проведено виховний захід “Одна єдина Соборна Україна”, 

присвячений Дню Соборності України. В заході брали участь вихованці гуртка 

“Флористика” (керівник гуртка Лапіна О. П.), учні комунального закладу освіти 

“Середня загальноосвітня школа № 76” Дніпровської міської ради (директор Г. 

О. Сазанська). 

Метою заходу було ознайомлення юннатів з історичними подіями народження 

Соборної України, донесення до вихованців поняття про Соборність та злуку, 

виховання у дітей громадських якостей особистості: патріотизм, 

самосвідомість, національна самоідентифікація; виховання любові до 

Батьківщини, українського народу, державної мови, розуміння того, що від 

сумлінної праці й навчання кожного, від усвідомлення себе часткою 

українського народу залежить майбутнє та сучасне нашої держави. 

На початку заходу діти об’єднали слова “УКРАЇНА”, “ОДНА”,“СОБОРНА”, 

“ЄДИНА”, щоб дізнатись тему заходу та зосередитись на цій темі. Потім 

поговорили про державні та народні символи, закріпивши знання переглядом 

цікавого патріотичного фільму “Державні та народні символи України – Твоя 

країна – Україна” (можна ознайомитись з фільмом за 

посиланням https://www.youtube.com/watch?v=JY6GI41q_bo). У ході заходу 

https://www.youtube.com/watch?v=JY6GI41q_bo
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/271726740_1284326412058222_3380466753173747458_n.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/271610508_925695788334238_8762208158988254142_n-%D0%BE%D0%B1%D1%80..jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/271542639_4541985305928607_4520608596336740644_n.jpg
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юннати ознайомились з виставкою, присвяченою Дню Соборності України, 

дізналися про історію цієї сторінки історії нашої держави, переглянули 

зворушливе відео “22 січня – День Соборності України”, автором якого є 

Волкович Анна (відео за 

посиланням https://www.youtube.com/watch?v=gj8KnjXMPsk). 

Щоб глибше зрозуміти термін “соборність”, учням було запропоновано скласти 

пазли “Мапа України”, попередньо переглянувши карту на стіні. 

Наприкінці юннати зробили “ланцюг єдності”, отримавши кожен декілька 

жовто-блакитних стрічок з назвами всіх областей України і скріпивши їх 

воєдино. На зворотній стороні вихованці написали свої найкращі побажання 

нашій Батьківщині, серед яких були дуже вагомі: “Миру”, “Стабільності”, 

“Щоб не було інфляції”, дуже актуальні на сьогодні, і навіть занадто серйозні, 

як для віку дітей, які брали участь у заході (9-11 років). 

Захід відбувся в оптимістично-патріотичному настрої. Діти з захопленням 

слухали інформацію про події сторічної давнини та осмислювали значення 

возз’єднання України, яке, на жаль, актуально і зараз. 

Кожен зрозумів, що обов’язок кожного громадянина – берегти і зміцнювати 

рідну державу, ніколи не забувати про сумний досвід минулого, з оптимізмом 

дивитись у майбутнє. Саме від нашої активної громадянської позиції залежить 

майбутнє України, єднаймося і будьмо єдині у нашому прагненні до кращого 

майбутнього нашої держави. 

 

 

Заступник директора КЗО “ОЕНЦДУМ” Галина КРИКУН, керівник гуртка КЗО 

“ОЕНЦДУМ” Ольга ЛАПІНА 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gj8KnjXMPsk
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE-%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg
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Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді взяв участь у міському конкурсі  

«Феєрія новорічного міста» 

 

З метою збереження хвойних рослин у період різдвяно-новорічних свят, 

керівники гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Наталія Батюх, Ольга Божко, Галина Гевко та 

Ольга Павлусик разом зі своїми вихованцями взяли участь у міському конкурсі 

«Феєрія новорічного міста» у номінації «Зелена модниця». 

Щорічно діти та керівники прикрашають ялинку на подвір’ї закладу, а цього 

року не просто прикрасили, а зробили ялинку-годівничку, яка не лише тішить 

відвідувачів закладу своєю красою, але й є корисною для пернатих друзів. 

Заклад позашкільної освіти нагороджений грамотою Тернопільської міської 

ради за ІІІ місце у номінації «Зелена модниця» міського конкурсу «Феєрія 

новорічного міста» за оригінальне оформлення ялинки, креативний підхід щодо 

створення святкової атмосфери міста Тернополя. 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_viber_2022-01-15_20-04-02-992.jpg
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Зимовий сад квітує! 

 

На дворі зима. Біла пелена вкрила землю, мороз скував водойми. Проте не під 

силу морозам змінити біологію «рослин-мандрівників», які ростуть у 

лабораторії «Зимовий сад» Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. Як розповіла завідувач 

лабораторії Оксана Пелещук, у цю зимову пору цвіте не тільки Монстера 

Делікатесна (лат. Monstera deliciosa), батьківщиною якої є Південна Америка, 

але і зачаровує своєю оригінальною квіткою гордовита Стреліція 

(лат. Strelitzia), або як ще її називають «Райська пташка», батьківщиною якої 

вважають Мадагаскар. Радує око Алоє Деревоподібне (Aloe arborescens, Mill.), 

батьківщиною якого є Південна Африка. Рослина має бактерицидні 

властивості. 

Доглядаючи за рослинами зимового саду, вивчаючи їхню біологію, вихованці 

профільних гуртків отримують допрофесійні навички любителя зеленої 

архітектури, агронома, фітотерапевта. 

Відвідайте наш зимовий сад – не пошкодуєте!!! 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_viber_2022-01-21_08-45-39-563.jpg
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На Херсонщині проведено заняття-тренінги для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації 

 

25 – 26 січня 2022 року, з метою підвищення професійного фаху педагогічних 

працівників закладів позашкільної еколого-натуралістичної та комплексної 

навчальної освіти області, працівники комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради 

(директорка Ельвіра ВІТРЕНКО) провели цикл занять-тренінгів для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації комунального вищого навчального закладу 

«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, 

керівників гуртків еклого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої творчості. 

 

Для курсантів було розроблено та проведено наступні методичні заходи: 

– Майстер-клас «Догляд за кімнатними рослинами» (Галина ЗУЄВА, керівниця 

гуртків); 

– Майстер-клас «Догляд за тваринами живого куточку» (Інна КОВАЛЕНКО, 

методистка); 

– Екскурсія в Музеї хліба Центру (Тетяна КОРОТКА, заступниця директорки з 

навчально-виховної роботи); 

– Заняття «Зміст і форми екологічної роботи у гуртках різного профілю» 

(Тетяна КОРОТКА, заступниця директорки з навчально-виховної роботи); 

– Практичне заняття «Дослідницька діяльність під час гурткової роботи» 

(Тетяна МУДРАК, завідувачка методичним відділом); 

– Майстер-клас з прикладного мистецтва «Виготовлення квітки маку» (Ірина 

АЛЬОНОВА, керівниця гуртків). 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_viber_2022-01-26_11-38-48-443.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_viber_2022-01-26_11-38-52-350.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_viber_2022-01-26_13-24-35-429.jpg
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Завершився Третій Всеукраїнський турнір юних біологів "NEOBIO" 

 

З 25 по 27 січня 2022 року Національним еколого-натуралістичним центром 

учнівської молоді МОН України спільно з Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка, Національним університетом «Києво-

Могилянська академія», Національним педагогічним університетом 

ім. М. Драгоманова, Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодного, Інститутом 

гідробіології НАН України, Київським зоологічним парком 

загальнодержавного значення було проведено в очному форматі фінальний етап 

ІІІ Всеукраїнського турніру юних біологів «NEOBIO». 

Головною метою проведення Турніру, як інтелектуального змагання 

старшокласників, є надання можливості учнівській молоді спробувати свої сили 

у вирішенні творчих завдань з біології і в результаті отримати порівняльну 

оцінку своїх знань та умінь. 

В організаційно-масовому заході взяли участь учні 9-11 класів закладів 

загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти з різних 

областей України. Загалом зареєструвалося на змагання понад 120 учнів. З них 

42 конкурсанти було допущено до фінальної частини турніру. 

Фінальна частина Турніру проходила у великій актовій залі НЕНЦ. У першому 

індивідуальному турі учасники змагались між собою на найрезультативніше 

виконання відбіркової контрольної роботи, представленої у вигляді тесту. 

Упродовж 60 хвилин фіналістам необхідно було відповісти на 20 запитань з 

біології рослин, біології тварин, біології людини, загальної біології. 

Результат виконання тесту покладено в основу формування чотирьох команд 

для групового туру. Фактично вдалося сформувати рівні по силі і кількісному 

складу команди. 

Другого дня відбувались командні півфінальні, фінальний та суперфінальний 

«бої». 

Згідно з підсумковими результатами проведення Всеукраїнського турніру юних 

біологів «NEOBIO» у 2021-2022 навчальному році, визначено команду-

переможницю та команди-призери змагання. 
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Найкращі результати продемонструвала команда «ЛИЦЕТИНОВІ 

БЛИСКАВКИ» у складі: Скрипников Семен Петрович, капітан; Байєр Максим 

Олександрович, Кирпач Віталіна Олегівна, Маркітан Валерія Сергіївна. 

Призерами турніру стали: команда «БІОБОГИНІ» – Коссова Марія Романівна, 

капітан; Іващенко Алла Дмитрівна; Кочеткова-Бондаренко Софья 

Олександрівна; Шимко Вікторія Олександрівна; команда «ORANGE TEAM» – 

Калініна Олена Олександрівна, капітан; Ісаєнко Вікторія Сергіївна; Кусяка 

Валерія Максимівна; Топчанюк Катерина Олександрівна; команда «XENOPUS» 

– Пономаренко Михайло Євгенович, капітан; Асланян Даніелла Шабабівна; 

Бужанська Поліна Максимівна; Ванян Каріна Тігранівна; Гужва Ірина 

Олексіївна. 

Фіналісти нагороджені Дипломами І, ІІ ІІІ і IV ступенів відповідно та цінними 

подарунками від Національного еколого-натуралістичного центру. 

Керівники делегацій за підготовку фіналістів та активну участь у очному етапі 

Турніру отримали Подяки НЕНЦ, а також Сертифікати за успішне 

проходження тренінгу «Академія педагога». 

Детальна інформація щодо перебігу ІІІ Всеукраїнського турніру юних біологів 

“NEOBIO” розміщена на сторінці Турніру сайту НЕНЦ –

 https://nenc.gov.ua/?page_id=31750. 

 

Великий зимовий облік птахів провели юннати в ЗОЕНЦ 

 

Керівниця гуртка „Юні флористи” Білківського ЗЗСО разом зі своїми 

вихованцями провели зимовий облік птахів на подвір’ї закладу. Зима видалася 

напрочуд сніжною. Юннати відмітили велику кількість горобців (24) та ворон 

(18). Юннати з цікавістю спостерігали у бінокль за малечею облікованих птахів. 

У годівнички діти насипали зерна. 

Вже стало доброю традицією проводити з юннатами Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Великий зимовий облік 

птахів. Він проходить щорічно в останні тижні місяця (з 18 до 25 січня). 

https://nenc.gov.ua/?page_id=31750


Інформаційний бюлетень НЕНЦ 

           Номер 1-3,січень, лютий, березень 2022 

Детальна інформація на сайтіhttps://nenc.gov.ua 

Захід присвячувався вивченню птахів у всьому світі. Завдяки простоті 

проведення та незначним витратам часу, Великий зимовий облік знайшов 

широку підтримку як серед дітей, так і дорослих, забезпечуючи нас щорічно 

необхідними даними про зимуючих пернатих. З року в рік кількість учасників 

Великого зимового обліку птахів зростає, що допомагає нам отримати важливі 

дані про стан популяцій загальнопоширених видів птахів. 

У цій зимовій події беруть участь усі бажаючі. Що для цього потрібно? Лише 

занотовувати кількість і види птахів, побачених протягом години біля 

годівниці, на подвір’ї, в саду, парку. 

Головна мета зимового обліку – з’ясувати чисельність птахів і види, які 

залишилися зимувати поряд із нашими домівками. 

Вихованці нашого закладу спостерігають за птахами у дворах будинків, парках, 

скверах, на шкільних подвір’ях – в межах населеного пункту. Птахи є 

найактивнішими вранці. Якщо обліковувати їх у цю пору дня, то є можливість 

побачити й нарахувати більше видів птахів. 

Як правильно проводити Великий облік птахів? 

1.Облік здійснюється протягом однієї години. 

2.Зазначаються види та рахується кількість побачених птахів. 

3.Наприкінці годинного обліку фіксується найбільша кількість кожного виду з 

птахів, яку можливо одночасно спостерігали за цей проміжок часу. 

Зазвичай серед видів, що залишилися зимувати, можна обліковувати: ворон 

сірих, галок, граків, горобців хатніх, дятлів, синиць блакитних і великих, сойок, 

сорок, снігурів, омелюхів, голубів тощо. 

Взимку птахи не стільки потерпають від холоду, як від голоду. Підгодівлю 

птахів проводять у період, коли їм складно знайти звичний корм, головним 

чином у снігову пору і аж до появи першої зелені. 

Птахів слід поступово привчати до місць підгодівлі з тим, щоб вони надовго 

запам’ятали їх і поверталися сюди щодня. I, звичайно, їх необхідно 

підгодовувати постійно. Інакше пернаті, які вже звикли одержувати допомогу, 

опиняться в дуже скрутному становищі. 

Дуже важливо знати, що може бути кормом. Це – сало свіже, не солоне; 

горішки не солоні; різноманітне насіння соняшникове, гарбузове, не солоне, не 

смажене; просо, подрібнене кукурудзяне зерно; крихти печива. Не варто 

підгодовувати птахів свіжим хлібом. Оскільки хліб для голодного птаха швидко 

наповнює порожній шлунок, і починається процес бродіння, яке загрожує 

життю пташки. 

Інколи можна підгодовувати і картоплею відвареною в мундирі, яку, перш ніж 

покласти в годівницю, варто подрібнити на частини. Ще можна підмішувати до 

зерна у годівницю насіння маку в невеликій кількості. 
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Необхідно кожному проявити небайдужість і знайти можливість допомогти 

пернатим друзям узимку. За турботу впродовж усього року вони віддячать 

людям сторицею. 

 

 

Оксана Стрічко, методистка відділу екології та природоохоронної роботи 

 

На Донеччині відбулася обласна науково-практична конференція 

«Біологічні дослідження та винахідництво» 

 

29 січня 2022 року в дистанційному режимі, з метою залучення молоді до 

науково-дослідної та експериментальної роботи, у Донецькій області пройшла 

обласна  науково-практична конференція учнівської та студентської молоді 

«Біологічні дослідження та винахідництво» (далі – Конференція). Організатор – 

Донецький обласний еколого-натуралістичний центр. 

У Конференції взяли участь 74 юних дослідники, біологи, винахідники та 

раціоналізатори з міст: Бахмут, Білозерськ, Добропілля, Дружківка, 

Констянтинівка, Краматорськ, Курахове, Лиман, Маріуполь, Мар’їнка, 

Селидове, Соледар, Словя’нськ, Часів Яр та Бахмутського, Волноваського, 

Краматорського,  Маріупольського, Покровського районів. 

Плідно працювало 5 секцій: «Юний дослідник», «Юні ботаніки та 

рослинники», «Енергія і середовище», «Юні зоологи і тваринники», 

«Винахідницькі та раціоналізаторські проєкти еколого-натуралістичного 

напряму». Здобувачі освіти змістовно розкривали свої дослідження, 

демонструючи цікаві презентації. 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%97%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%A6-2-%D0%BE%D0%B1%D1%80..jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/%D0%97%D0%9E%D0%95%D0%9D%D0%A6-%D0%BE%D0%B1%D1%80..jpg
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Почесні члени журі, представники РЛП «Краматорський» (Віталій 

Пономаренко – начальник відділу рекреації та екологічного виховання РЛП 

«Краматорський»,Олексій Погребняк-головний спеціаліст науково-дослідного 

відділу регіонального ландшафтного парку «Краматорський»),РЛП «Клебан-

бик» (Андрій Зуяков – заступник директора регіонального ланшафтного парку 

«Клебан-бик», Галина Семеніхіна провідний   фахівець з екологічної освіти 

регіонального ланшафтного парку «Клебан-бик»), НПП «Святі гори» (Віктор 

Д’яков – начальник відділу науки Національного Природного парку «Святі 

гори», Ольга Д’якова – старший науковий співробітник Національного 

Природного парку «Святі Гори»), Людмила Березовська – сержант-менеджер 3 

категорії відділення проходження служби особовим складом відділу кадрів 11 

прикордонного загону Державної прикордонної служби України,науковці з 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Ірина Курильченко 

– кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної терапії, 

фізичного виховання і біології Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет», Юлія Клименко – кандидат 

біологічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної терапії, фізичного 

виховання і біології Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет», Ірина Кушакова – кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної терапії, фізичного 

виховання і біології Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет»), «Донецька національна академія 

будівництва та архітектури»(Вікторія Міхєєнко, кандидат хімічних наук, 

доцент Донецької національної академії будівництва та архітектури, керівник 

гуртка ДОЕНЦ), «Донбаська державна машинобудівна академія» (Юлія 

Мєнафова– кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та охорони праці 

Донбаської державної машинобудівної академії), КП Компанія«Вода Донбасу» 

(Лілія Біла – інженер-хімік хіміко-бактеріалогічної лабораторії КП 

Компанія«Вода Донбасу», керівник гуртків ДОЕНЦ.) 

Науковці  відмітили, що науково-дослідницькі роботи переможців гідні бути 

представлені на Всеукраїнських конкурсах еколого-натуралістичного напряму. 

Науковий потенціал Донеччини у цьому напрямі розвивається та 

вдосконалюється. 

Журі визначило кращих учасників: 

секція «Юний дослідник» 

І місце – Паршакова Аліса, Амельченя Аріна, Хавжу Денис, Саноян Емілія 

(колективна робота) (Курахівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1), 

ІІ місце – Лахмоткiна Арiна (гурток «Еколого-натуралістичні дослідження» 

ЦПР, м. Краматорськ), 

ІІ місце – Чернишенко Богдан (Єлизаветівський ЗЗСО, ЕНЦ Мар’їнської ВЦА), 
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ІІІ місце – Езал Кароліна (Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 16, Донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді), 

ІІІ місце – Красюк Іван (Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 16, Донецький обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді), 

ІІІ місце – Масюта Анна (Нікольська гімназія “Софія” із загальноосвітньою 

школою І ст. Нікольської селищної ради), 

ІІІ місце – Котелевець Маргарита, Шевченко Вікторія (ЕНЦ Мар’їнської ВЦА); 

секція  «Юні ботаніки та рослинники» 

І місце – Константініді Феодор (ЕНЦ Мар’їнської ВЦА Катеринівського ЗЗСО), 

ІІ місце – Кожен Наталя (ЕНЦ Мар’їнської ВЦА Єлизаветівського ЗЗСО), 

ІІ місце – Маршалко Катерина (Донецький еколого-натуралічтичний центр, 

Костянтинівський ліцей №9), 

ІІІ місце – Дудніков Назарій (Красноармійський міський ліцей “Надія”), 

ІІІ місце – Романченко Владислав (Заклад позашкільної освіти “Донський 

еколого-натуралістичний центр”), 

ІІІ місце – Тарасенко Аліна (Мар’їнської ВЦА, Єлизаветівський ЗЗСО, 

Донецький обласний еколого-натуралістичний центр), 

ІІІ місце – Честа Дарина (Мар’їнська станція юних натуралістів); 

секція «Енергія та середовище» 

І місце – Петренко Світлана (“Краматорське вище професійне торгово – 

кулінарне училище”, Донецький обласний еколого-натуралістичний центр), 

ІІ місце – Павленко Мирослава (Удачненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Удачненської селищної ради Покровського району), 

ІІІ місце – Кірконос Дар’я (Комунальний заклад Маріупольська загальноосвітня 

школа I-III ступеня №30 Маріупольської міської ради); 

секція ««Юні зоологи і тваринники» 

І місце – Швед Катерина (ЗОШ І – ІІІ ступенів № 30 м. Краматорська, 

науковий гурткок МАН з біології), 

ІІ місце – Луценко Єва (Центр позашкільної роботи, гурток зоологів, 

загальноосвітня школа № 22 м. Краматорська), 

ІІІ місце – Усенко Ангеліна (ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 20 Торецької міської 

військово-цивільної адміністрації Бахмутського району); 

секція  «Винахідницькі та раціоналізторські проєкти еколого-натулалістичного 

напряму» 
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І місце – Сапожко Єва (Краматорське вище професйне торгово – кулінарне 

училище), 

ІІ місце –  Горєла Анастасія (Білицька ЗОШ І – ІІІ ступенів №9, ЦДЮТ  

м. Добропілля), 

ІІ місце – Кокорєва Аліна  («Еколого-натуралістичні дослідження» ЦПР, 

загальноосвітня школа № 6 м. Краматорськ), 

ІІ місце – Саєнко Лілія (Шандриголівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Лиманської міської ради), 

ІІ місце – Литвиненко Розалія (Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури м. Краматорськ), 

ІІІ місце – Булат Віолетта (ЗЗСО I – III ступенів № 9 ВЦА  

м. Торецьк  Бахмутського району), 

ІІІ місце – Кускова Єва (Загальноосвітня школа I – III ступенів № 6 

Дружківської міської ради), 

ІІІ місце – Соколова Вікторія (Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Соледарської міської ради), 

ІІІ місце – Гончар Ксенія (Гродівська ЗОШ І – ІІІ ступенів Гродівської 

селищної ради Покровського району), 

ІІІ місце – Чернишова Арина (ЦПР Краматорської міської ради). 

 

На Дніпропетровщині проведено обласний конкурс “Новорічна 

композиція” 

 

Щороку комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі КЗО 

“ОЕНЦДУМ”, директор Юрій Педан) проводить обласний конкурс “Новорічна 

композиція”. 
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Цього року конкурс проводився за номінаціями “Стилізована ялинка”, 

“Новорічна композиція” та “Новорічний вінок”. В зв’язку з карантинними 

обмеженнями та непростою епідеміологічною ситуацією більшість робіт 

надходили поштою. На розгляд журі було представлено 493 роботи з 

найвіддаленіших куточків Дніпропетровської області (54 об’єднані 

територіальні громади), майже половина з яких стали переможцями. 19 робіт 

надіслано для участі у Всеукраїнському конкурсі “Новорічна композиція”. 

Цьогоріч в номінації “Новорічна композиція” представлено багато яскравих 

композицій з будиночками (святкове подвір’я), зимовими пейзажами, які 

вирізняються деталізацією. 

Традиційно українці прикрашали оселю плетеними з пшениці дідухами, 

можливо, саме тому збільшилась кількість робіт, плетених з соломи, лози та 

газетних трубочок (дідух, різдвяні вінки, плетені композиції, Дід мороз). 

Цього року досить багато красивих творчих робіт, в’язаних з ниток (в’язані 

вінки, в’язані елементи на ялинках та вінках, в’язані ялинки, скандинавські 

гноми). Окрім того, діти шили та вирізали з фетру тварин та рослинні елементи, 

створюючи гарні, унікальні композиції, вінки та ялинки. 

Вирізняються своєю самобутністю роботи, виготовлені з природного матеріалу 

(ялинки, вінки, композиції), учасники використовували шишки, різні горіхи та 

спеції, сушені ягоди та фрукти, сухоцвіт декоративних та дикорослих рослин, 

кору та пір’я. Треба віддати належне учасникам та їхнім керівникам, які уміло 

використовували та комбінували декоративні елементи, створюючи роботи в 

різних номінаціях та техніках. 

Учасники представили роботи, виготовлені з мила (букети та композиції), які 

мають не лише естетичний вигляд, але й дивовижний аромат; тіста (пряничні 

будиночки та пряники). 

Перерахувати їх важко, але треба відмітити професійність педагогів та 

вихованців, які щоразу знаходять нові форми та засоби передачі святкового 

настрою. Їхня творчість радувала відвідувачів виставок, які були організовані з 

метою презентації кращих робіт на базі департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації та КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Фото з виставок можна переглянути за 

посиланнями https://www.facebook.com/DNIPROchannel9/videos/6118386100827
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Підготувала заступник директора КЗО “ОЕНЦДУМ” Галина КРИКУН 

 

2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь 

Водно-болотні угіддя загальнодержавного і місцевого значення на 

Хмельниччині та на природно-заповідних територіях НПП «Мале Полісся» й 

НПП «Подільські Товтри» зачаровують своєю неповторною красою місцевих 

жителів – подолян і поліщуків та гостей краю. Сьогодні охорона і збереження 

водно-болотних угідь – актуальна проблема суспільства, природоохоронців та 

усіх небайдужих до цієї справи людей. 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/IMG-d9f55efc7580f54f5d26abf741827da8-V.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/IMG-30d0a1ef503f918efa2d60146a703261-V.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/IMG-9ca2e542796b1a74b0d7e11fb1c9c1fb-V.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/IMG-3455572f08318983448b361e5b2e49e4-V.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/IMG-8b17371f6e2e0e8b2408340bd7364b61-V.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/IMG-e06bd6408dadd22da456d1346c143cca-V.jpg
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Педагоги, науковці й лісівники області забезпечують проведення 

роз’яснювальної роботи серед дітей, учнівської та студентської молоді закладів 

освіти про важливість цих екосистем як одних із найбільших на планеті 

осередків біорізноманіття, а організація відновлення та збереження водно-

болотних угідь є одним із важливих заходів державної і місцевої влади для 

захисту прісних вод, пом’якшення наслідків змін клімату і адаптації до них. 

Адже саме ці екосистеми мають важливе значення для довкілля, функції яких 

не може замінити людина своєю діяльністю, зокрема: 

– болота, заплавні луки, ліси, плавні та мілководні водойми життєво необхідні 

для забезпечення місцевого населення й усього людства прісною водою, 

очищення та фільтрації поверхневих вод, поповнення водоносних горизонтів; 

– водно-болотні угіддя годують людство – їх використовують для рибальства і 

сільського господарства протягом тисячоліть; 

– вони забезпечують людей відновлюваними природними ресурсами для 

природних промислів, будівництва та опалення; 

– мають значні бальнеологічні ресурси та використовуються з 

рекреаційнимицілями; зберігають біорізноманіття та екологічну рівновагу; 

– пом’якшують вплив штормів і повеней та захищають берегові лінії від 

руйнування; 

– депонують вуглець, продукують кисень і допомагають у боротьбі зі змінами 

клімату. 

А ще водно-болотні угіддя Хмельниччини – ідеальні місця для відпочинку: тут 

можна рибалити й веслувати на каное, збирати мушлі для своєї колекції й 

спостерігати за птахами, плавати і пірнати з маскою, полювати й займатися 

вітрильним спортом. 

Наше ж завдання – охороняти й зберігати цей дарунок природи людству, 

навчати цієї справи у закладах освіти підростаюче покоління. 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%93%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%A0%D1%96%D0%B3.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.jpg
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За матеріалами Хмельницького ОЕНЦУМ 

 

Завершив роботу Всеукраїнський семінар-практикум “Сучасні методи 

навчання у процесі викладання біології” 

 

03 – 04 лютого 2022 року Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді у змішаному форматі (офлайн і онлайн) провів 

Всеукраїнський семінар-практикум для голів методичних об’єднань 

біологічного напряму з теми «Сучасні методи навчання у процесі викладання 

біології» або Великий біологічний колоквіум. Мета: 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, проведення 

науково-дослідницької діяльності в закладах позашкільної освіти. 

Серед головних питань, винесених на пленарну частину, було розглянуто низку 

важливих моментів, а саме: 

1. Навчально-методичне забезпечення викладання предметів природничо-

освітньої галузі за чинними програмами та підручниками. 

2. Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів біології з акцентами 

на екологічні компетентності. 

3. Особливості підготовки майбутніх вчителів природничих наук до 

викладання інтегрованих предметів. 

До учасників з вітальними словами і змістовною інформацією звернулись: 

Єресько Олег Вікторович, Генеральний директор директорату дошкільної, 

шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки 

України; 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE.jpg
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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 дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України. 

На дискусійних педагогічних майданчиках були розглянуті питання: 

Організація науково-дослідницької роботи здобувачів освіти на уроках біології 

та у позаурочний час, спікер Лучаківська Юлія Сергіївна, завідувачка 

лабораторії експериментальної біології Київського Палацу дітей та юнацтва, 

кандидат біологічних наук; 

Викладання основ сучасної систематики в курсі біології в закладах загальної 

середньої освіти, спікер Безусько Алла Герасимівна, методист Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, кандидат біологічних наук, 

доцент; 

Методика розв’язування нестандартних задач з розділів біології: генетика, 

обмін речовин у клітині, екологія, спікер Адріанов Віктор 

Леонідович, методист Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, заслужений вчитель України; 

Олімпіади та проєкти з природничих дисциплін – 2022, спікер Мистюк 

Світлана Петрівна, начальник відділу роботи з обдарованою молоддю 

Державної наукової установи “Інститут модернізації змісту освіти” 

Міністерства освіти і науки України. 

Загалом у роботі семінару-практикуму взяли участь понад 80 вчителів біології, 

педагогів-позашкільників, студенів закладів вищої освіти зі всіх куточків 

України. В результаті онлайн-зустрічі від аудиторії надійшли цікаві думки 

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. 

Презентаційні, фото- та відеоматеріали розміщуватимуться на сторінці 

семінару-практикуму «Біологічний колоквіум» сайту НЕНЦ –

 https://nenc.gov.ua/?page_id=32488. 

 

Педагоги-натуралісти, лісівники й освітяни Хмельниччини оновили 

мережу учнівських лісництв закладів освіти та держлісгоспів 

 

Відповідно до спільного доручення Хмельницького ОУЛМГ і ДОНМС 

Хмельницької ОДА працівники держлісгоспів та закладів освіти краю 

проаналізували стан мережі й результатів діяльності учнівських лісництв, стан 

https://nenc.gov.ua/?page_id=32488
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навчально-матеріального забезпечення кабінетів і класів лісознавства й процесу 

навчання та профорієнтації своїх вихованців – юних лісівників. 

Особливу увагу керівники лісогосподарських підприємств приділили 

збереженню та зміцненню кадрового потенціалу керівників учнівських 

лісництв, доручаючи їх найбільш досвідченим фахівцям, які можуть 

високопрофесійно навчати учнівську молодь і дітей лісогосподарській справі на 

теоретичних і практичних заняттях та успішно співпрацювати з їхніми 

педагогами – ентузіастами навчання й виховання юних лісівників. 

Аналіз існуючої у нинішньому навчальному році Мережі учнівських лісництв 

Хмельницької області /станом на 01 січня 2022 р./, що складається з 44-х таких 

неформальних учнівських об’єднань, навчанням і роботою в яких охоплено 

1055 учнів, показав, що значна їхня частина має проблеми з веденням 

відповідної документації і потребує поповнення навчальних кабінетів чи класів 

у школах, гімназіях та ліцеях новими стендами й наочністю на лісознавчу і 

лісогосподарську тематику, технічними засобами навчання, тематичною 

літературою для педагогів і учнів, а також забезпечення юних лісівників 

відповідним форменим одягом. Відтепер відповідальні за роботу з юними 

лісівниками працівники ОУЛМГ та ОЕНЦУМ на мобільному телефонному і 

електронному поштовому зв’язку з кожним керівником учнівського лісництва, 

що сприятиме координації спільних дій. 

Внаслідок «оптимізації» мережі сільських шкіл в 2021 році припинили свою 

діяльність 2 учнівські лісництва. Тому лісівники звернули увагу на доцільність 

створення їх на базі новоутворених ліцеїв. До лісівників дослухалися й 

педагоги, які тепер мають можливість спільно з ними реалізувати задумане. 

Вже з кінця минулорічної осені дирекція Старокостянтинівського держлісгоспу 

на підвідомчій території розпочала організацію 2 нових учнівських лісництв на 

базі своїх лісництв та Красилівського і Грицівського ліцеїв. 

Недостатні обсяги фінансового забезпечення закладів освіти не сприяють 

вирішенню проблем матеріального забезпечення учнівських лісництв та оплати 

праці педагогів, які їх комплектують і навчають у них юних лісівників, 

залучають їх до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт на 

лісівничу тематику, участі у посадках лісу й догляду за лісовими 

насадженнями, проводять профорієнтаційну роботу, спрямовану на вибір та 

здобування учнями обраних лісівничих професій. 

Допрофесійна підготовка юних лісівників, індивідуальний усвідомлений вибір 

професій та направлення їх держлісгоспом на навчання в обраний разом з ними 

і їхніми батьками лісівничий заклад освіти, вже отримали особливу увагу й 

підтримку з боку адміністрації Хмельницького ОУЛМГ і підвідомчих 

підприємств, а відтепер – мають стати одним із головних результатів 

профорієнтаційної співпраці керівників та працівників лісогосподарських 

підприємств і закладів загальної середньої, позашкільної та вищої освіти. 

https://drive.google.com/file/d/1GpcdcYL7os3ifeQQxLJSRWaiIlrWumqR/view
https://drive.google.com/file/d/1GpcdcYL7os3ifeQQxLJSRWaiIlrWumqR/view
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В оновленій мережі учнівських лісництв Хмельниччини беззаперечно 

домінують лісівники Полісся, серед яких за кількістю створених у закладах 

освіти учнівських лісництв і охоплених ними учнів продовжує лідирувати ДП 

«Шепетівське лісове господарство», очолюване колишнім волинським 

юннатом, бригадиром шкільної УВБ В.М. Сасюком. А їхнє зразкове учнівське 

лісництво «Пліщинське», яке очолює педагог-ентузіаст юннатівської й 

лісівничої справи М.А.Зведенюк, в минулому році знову вибороло першість 

серед учнівських лісництв України і почесне право для лісівників та освітян 

Хмельниччини приймати у себе Всеукраїнський зліт учнівських лісництв 

лісогосподарських підприємств і закладів освіти в 2022 році. 

Сподіваємось, що оновлена Мережа учнівських лісництв Хмельницької 

області та критичний аналіз діяльності учнівських лісництв Хмельниччини, 

об’єктивна реакція й прийняті виважені спільні рішення керівників і 

працівників держлісгоспів та закладів освіти щодо спільного вирішення 

назрілих проблем, сприятимуть актуалізації проблематики цього напряму 

роботи з дітьми та учнівської молоддю, зміцненню співпраці лісівників з 

освітянами, зростанню цієї мережі, авторитету й ролі учнівських лісництв у 

системі освіти регіону, отриманню високих результатів навчання й виховання 

юних лісівників. 

Олена Зотова, методист Хмельницького ОЕНЦУМ 

 

«Великий День Україна - Зима» Подільського орнітологічного клубу 

«AVES» та юних орнітологів Хмельниччини 

 

1-7.02.2022 р. Південна Хмельниччина. Верхнє Побужжя. Подільський 

орнітологічний клуб «AVES» Голосківського ліцею Меджибізької ОТГ 

Хмельницького району. 

Шостого лютого 2022 року відбувся популярний серед орнітологів «Великий 

День Україна – Зима». Перший із 4-х щорічних днів, коли орнітологи і 

бірдвочери змагаються у спостереженнях за птахами. Основне завдання – 

відпочиваючи на лоні природи, «попутно» зареєструвати протягом дня якомога 

більшу кількість видів пернатих. Все це – цінний матеріал для навчання 

юннатів гуртка юних орнітологів і голосківських ліцеїстів. 

https://drive.google.com/file/d/1GpcdcYL7os3ifeQQxLJSRWaiIlrWumqR/view
https://drive.google.com/file/d/1GpcdcYL7os3ifeQQxLJSRWaiIlrWumqR/view
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Початок місяця, незважаючи на те, що навколо лютує черговий штам 

коронавірусу і діє карантин, в матінці-природі зовсім не «лютий»: незначні 

морози вранці і навіть невеличкий «+» вдень, дні переважно похмурі, але час 

від часу «проривалось» яскраве сонце. Саме з яскравого сонця розпочався 

ранок 6 лютого. За допомогою снігу сонце добряче засліплювало очі, й 

довелось спланований «південний» маршрут змінити на «західний» – долиною 

Південного Бугу і полями в околицях села Голосків. Зміна маршруту вплинула і 

на кількість видів, бо, пройшовши 12 км, вдалось зустріти 36 видів птахів у  

с. Голосків і його околицях. 

Вже о 8-й годині ранку у власному дворі годувалось до 65 вівсянок звичайних, 

до 180 польових і лише 20 хатніх горобців, кілька синиць великих, синиця 

блакитна та 3 горлиці садові. Прилетів полювати на них малий яструб (з обіду 

прилітав також). Жайворонка лісового, який щоденно був у дворі до 04.02, не 

було. Очевидно, через потепління знову полетів десь у поля з вівсянками (їх 

теж поменшало на сотню). 

З міста Хмельницького (з місць ночівлі) на бетонні опори високовольтної ЛЕП 

вранці прилетіли галки. Сьогодні вони тримались на всіх бетонних ЛЕП в 

околицях села та прилеглих територіях, загалом було понад 50 особин. 

На вулицях села у різних місцях тримались польові і хатні горобці, а на 

реп’яхах лопуха й бур’янах у дворі нежилої хати – кілька десятків коноплянок 

та щигликів. Вухатих сов, які щорічно зимували у нашому селі, цього року 

немає жодної (у відомих місцях днювання). 

У селі, в долині П.Бугу, де б’ють джерела, в морозні дні «пташиний ажіотаж», 

але не сьогодні. П.Буг вільний від криги по всьому руслу і птахи 

розосередились по інших біотопах. Все ж тут трималось до 35 крижнів, кілька 

дятлів звичайних, синиць великих, блакитних, гаїчок болотяних, повзик, 

підкоришник, волове очко, костогризи, канюк, чорні дрозди. Пірникози малі, 

які були в морозні дні, не показались. Проте явилась сіра ворона. У Голоскові 

це рідкість, адже в селі зимує лише 2-3 особини і побачити їх нелегко. 

За межами села в прилеглих кущах та очеретах живності теж небагато: кілька 

вівсянок звичайних і очеретяних, чикотнів, синиць великих і блакитних, 

снігурів, щиглики, круків, сорок, галок (понад 35), горобців польових (понад 

60), сойка і чорний дрізд. На цю живність з присади поглядав сірий сорокопуд, 

а полював на них яструб малий. Ближче до села Русановець, в акацієвій посадці 

та на берегах Бугу, ще трапились дрізд-омелюх, повзик, зяблики, синиці великі 

і блакитні, костогризи, ще один сірий сорокопуд, снігурі й, вже в Русанівцях, 

кричала сіра ворона. 

На полях хоч і щільний сніговий покрив, але багато невеличких проталин, де 

можна знайти у залишках зернятка соняшника. Це цієї зими привабило на наші 

поля кілька сотень в’юркових. Сьогодні від максимальної кількості їх було 

дещо більше половини. У зграях, що кочували полями, домінували коноплянки 

(всього понад 400 ос.), щиглики (понад 150) та зеленяки (до 80 ос.). Разом з 
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ними були поодинокі в’юрки (6 ос.), зяблики (3 с.) і чечітки звичайні (3 ос.) й 

незначна кількість польових горобців (до 40). Там же тримались канюки, на 

початку місяця було до 10 ос., а сьогодні – 7 (на всьому маршруті), був один 

зимняк, яструб малий і яструб великий. Підсоколик малий, який полював тут на 

дрібноту ще 1-2 лютого, десь надійно заховався. 

В селі знову зустрілись вже звичні зимуючі види. Не вдалось зустріти чижів і 

чорних синиць, яких ще вчора бачив у шкільному парку. А от вже перед 

самими сутінками над полем, в сторону Хмельницького, пролетіло 4 граки. 

Граки всю зиму тримаються у цьому місті та найближчих його околицях, до нас 

не прилітають, але сьогодні таки прилетіли «на замовлення». 

Перший тиждень лютого завершився ще й дощем. Весна наближається, а з нею 

наближаються і перелітні птахи… Очікуватимемо й зустрічатимемо. 

 

 

 

Володимир Новак, керівник Подільського орнітологічного клубу «AVES» та 

гуртка юних орнітологів Хмельницького ОЕНЦУМ 

 

 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/273404035_4695639027230080_7776141460153176119_n.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/273023414_4695640050563311_8299410750109789213_n.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/273415016_4695639003896749_8440767857599385634_n.jpg
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Водно-болотні угіддя – на користь людям і природі 

 

Щорічно 2 лютого світова спільнота природоохоронців відзначає Всесвітній 

день водно-болотних угідь. У 2022 році він пройшов під гаслом „Водно-болотні 

угіддя – на користь людям і природі”. 

Мета Всесвітнього дня водно-болотних угідь – активізувати інтерес до заходів 

щодо охорони цих життєво важливих середовищ і видів, які залежать від 

них, особливо в цю пору року, коли саме вони є важливим джерелом ресурсів 

живлення й місцями для зимівлі водоплавних і навколоводних птахів. 

У цей день, 2 лютого 1971 року, у м. Рамсар (Іран) було підписано міжнародну 

угоду – Конвенцію з водно-болотних угідь міжнародного значення. Україна 

також є однією зі сторін Рамсарської конвенції. Наразі мережа водно-болотних 

угідь міжнародного значення у нашій країні нараховує 50 територій. Захист та 

відновлення цих територій є запорукою збереження біорізноманіття, оскільки 

близько 40 відсотків усіх відомих людству видів рослин та тварин 

зустрічаються саме у водно-болотних угіддях. 

У Закарпатській області статус водно-болотних угідь Міжнародного значення 

надано таким угіддям: 

– „Атак-Боржавське” площею 238,4 га на території Берегівського та 

Виноградівського району (регіональний ландшафтний парк „Притисянський”, 

річковий басейн р. Боржава); 

– „Долина нарцисів” площею 256 га на території Хустського району 

(Карпатський біосферний заповідник, річковий басейн р. Хустець/Тиса); 

– Печера „Дружба” площею 0,13 га на території Тячівського району 

(Карпатський біосферний заповідник, річковий басейн р. Мала Уголька/ 

Теребля); 

– „Чорне багно” площею 15 га на території Іршавського району (національний 

природний парк „Зачарований край”, річковий басейн р. Іршавка/ Боржава); 

– „Урочище Озірний-Бребенескул” площею 1656,91 га на території Рахівського 

району (Карпатський біосферний заповідник, річковий басейн 

р. Бребенескул/Біла Тиса); 
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– „Верхів’я річки Уж” площею 1054 га на території Великоберезнянського 

району (Ужанський національний природний парк); 

– „Водосховище Форнош” площею 210 га на території Мукачівського району. 

Також водно-болотні угіддя є важливим джерелом живлення для риб, місцем 

для нересту, нагулу і зимівлі, а також міграційним шляхом, від якого залежать 

популяції водних біоресурсів як в межах угіддя, так і поза його межами. 

Водно-болотні угіддя – найцінніша екосистема, ресурси якої людство 

використовує для задоволення питних потреб і ведення сільського 

господарства, риболовлі і аквакультури. Зокрема, більше двох третин світового 

улову риби пов’язані зі здоровим станом водно-болотних угідь. 

Саме про важливість водно-болотних угідь світу і, зокрема, Закарпаття йшлося 

на масово-виховному заході, що проведено 3 лютого в Закарпатському 

обласному еколого-натуралістичному центрі. 

Олександр Геревич, директор ЗОЕНЦ, розповів юннатам про історію цієї 

важливої для природоохоронців „зеленої” дати календаря, виняткове значення 

водно-болотних угідь як регулятора екологічної стабільності на планеті, назвав 

найбільш цінні водно-болотні угіддя нашого краю. 

Юннати переглянули мультимедійну презентацію, підготовлену Катрич Іриною 

Сергіївною, керівницею гуртків закладу, ще раз переконавшись у важливості 

водно-болотних угідь. 

Юннати мали можливість закріпити знання, взявши участь у пізнавальному 

екологічному квесті, виконуючи завдання і демонструючи свої знання на 

зупинках „Болотні рослини”, „Склади прислів’я”, „Засели водойму”, 

„Анаграма”. 

Ми, педагоги екоцентру, впевнені, що наші вихованці розуміють: збереження, 

примноження, дбайливе і раціональне використання водно-болотних угідь та 

заповідних територій – обов’язок кожного жителя Закарпаття, дорослого і 

малого. Адже ми повинні пам’ятати, що зберігаємо усе це для прийдешніх 

поколінь! 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/P1011487.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/P1011470.jpg
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Ольга ВЕЛИЧКАНИЧ, завідувачка відділу біології та 

дослідницько-експериментальної роботи 

 

Фінальний етап Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму 

 

 

З 08 по 10 лютого 2022 року Національним еколого-натуралістичним центром 

учнівської молоді спільно з Київським національним університетом імені 

Тараса Шевченка, Національним технічним університетом України «Київський 

політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Національним університетом 

біоресурсів і природокористування України, рядом академічних установ НАН 

України, за підтримки Державного підприємства “Український інститут 

інлетектуальної власності” (ДП “Укрпатент”) та Президії Національної академії 

наук України, було проведено фінальний етап Всеукраїнського конкурсу 

винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного 

напряму (у віковій категорії 16-23 роки). 

Цього року ІІ етап організовано у очному форматі. На фінал  запрошені 122 

конкурсанти з 118 авторськими проєктами. Змагались офлайн 35 проєктів (36 

учасників). 

Журі конкурсу провело експертну оцінку проєктів під час постерного захисту 

за категоріями: біологія; ресурси енергозбереження; екологічно безпечні 

технології та прикладна екологія; фізика; хімія; медицина та охорона здоров’я; 

сільськогосподарське дослідництво та винахідництво; науки про Землю 

(географія, геологія); психологія; інженерні науки; комп’ютерні науки та 

штучний інтелект – та визначило переможців і призерів змагання. 

Автори 12 найкращих розробок у дванадцяти категоріях здобули І місце (13 

авторів).  Друге місце вибороли 14 проєктів. На третьому місці – 9 проєктів. Всі 

учасники фіналу нагороджені Дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів відповідно до 

розподілу призових місць, а також цінними подарунками і призами від 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, ДП 

“Укрпатент” та Президії Національної академії наук України. 
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Нагороди вручали від НЕНЦ: директор,  доктор педагогічних наук, 

професор Вербицький Володимир Валентинович, заступник 

директора Кацурак Вікторія Петрівна; від ДП “Укрпатент”: Голубєва Ксенія 

Євгеніївна, начальник відділу підготовки і перепідготовки та підвищення 

кваліфікації  Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної 

власності», Гуро Наталя Миколаївна, провідний спеціаліст відділу підготовки 

і перепідготовки та підвищення кваліфікації, Осадчук Лев 

Сергійович, провідний спеціаліст відділу підготовки і перепідготовки та 

підвищення кваліфікації. 

Впродовж очного етапу конкурсу  було проведено опитування серед учасників 

на найкращий на їхню думку проєкт, представлений на змаганні. Набільше 

голосів зібрала авторська робота «Агіотопоніми Псалтиря пророка Давида як 

інструмент створення паломницького туру» Пасічник Анастасії Юріївни, 

учениці 11 класу Нетішинської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №2 

Шепетівського району Хмельницької області. Їй було вручено Кубок ДП 

“Укрпатент”, Грамоту Національного еколого-натуралістичного центру як 

абсолютному переможцю змагання, а також додатковий подарунок від  ДП 

“Укрпатент”. 

Всім супроводжуючим особам і присутнім керівникам авторських проєктів, що 

були представлені на очному змаганні вручені Подяки НЕНЦ. 

Зважаючи на чинні карантинні обмеження та метою заохочення учнівської 

молоді до подальшої винахідницької і раціоналізаторської діяльності вирішено 

продовжити змагання для тих фіналістів, які за різних обставин не змогли 

прибути на очний етап. Друга частина фіналу Всеукраїнського конкурсу 

винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного 

напряму (для вікової категорії від 16 до 23 років включно) проводитиметься 

дистанційно. 

Дистанційний формат передбачає представлення кожним учасником або 

командою відеозапису захисту наукового проєкту з демонстрацією наочних 

матеріалів. Спочатку учасник розміщує відео захисту на каналі Youtube, а 

потім  надсилає посилання на розміщене відео до Оргкомітету конкурсу на 

електронну пошту: biology@nenc.gov.ua. Термін подання відеопосилань – до 20 

лютого 2022 року. 

Детальна інформація на сторінці Конкурсу сайту 

НЕНЦ: https://nenc.gov.ua/?page_id=32036. 

 

 

 

 

 

mailto:biology@nenc.gov.ua
https://nenc.gov.ua/?page_id=32036
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Про енергозбереження та імунітет йшлося на лютневому онлайн 

засіданні методичного дня у ЗОЕНЦ 

 

Небережливе ставлення до енергії негативно впливає на національну економіку 

нашої країни. Тому користуватись енергією треба розумно й ефективно. Як це 

робити? На заняттях гуртка „Природа рідного краю” вчить його керівниця  

Л. М. Шеверя. За допомогою презентації педагог розповіла про 

енергозбереження. Ладислава Михайлівна поділилась із присутніми сучасними 

освітніми технологіями, які вона використовує на заняттях, коли розкриває 

вихованцям цю непросту тему. Це дослідження, проєктна діяльність, гра, 

робота в групах, використання мультимедії. Такий підхід сприяє формуванню 

пізнавальної компетентності вихованців та більш ефективному закріпленню 

знань про енергію й енергозбереження. Також у гуртківців виробляється вміння 

працювати з різними джерелами інформації, аналізувати, робити висновки, 

розвивати критичне мислення. 

 

На формуванні пізнавальних компетентностей при вивченні теми 

⹂Імунітетˮнагуртку⹂Біологіялюдиниˮзупиниласьйого керівниця М. І. Вайдич. 

Спочатку виступаюча ознайомила із загальними відомостями про імунітет та 

його видами – природному і штучному. Розповіла про органи людини, які 

найбільше відповідають за імунний захист. Це – тимус (загрудинна залоза), 

селезінка, мигдалини, лімфатичні вузли, кістковий мозок. Потім педагог 

перейшла до методів підвищення імунітету людини. Насамперед, це здорове 

харчування, особиста гігієна та фізична активність. 

Пояснюючи вихованцям згадану тему, Мирослава Іванівна активно 

використовує інтерактивні технології: розгадування кросвордів, вікторини, 

ігри, читання тематичних казок. Залюбки юннати під час практичних занять 

накладають пов’язки, еластичний бинт, надають першу медичну допомогу при 

зупинці серця, навчаються визначати групу крові. Заняття проходять змістовно 

і цікаво. 

Підсумовуючи презентаційні виступи педагогів, В. Ю. Кузьма, заступник 

директора з навчально-виховної та методичної роботи, відмітив актуальність та 

неординарність презентацій. Також зауважив, що згадані презентації можуть 

стати основою для розробки методичок. 
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Л. І. Бокій, завідувачка відділу інформаційно-методичної роботи, відзначила 

наповнюваність презентацій відеоконтентом. Так, крім ілюстрацій та фото,  

Л. М. Шеверя використала відеоролик, що сприяє кращому засвоєнню дітьми 

теми енергозбереження. 

Після обговорення виступів Людмила Бокій оглянула методичну періодику і 

дала рекомендації щодо її практичного застосування у педагогічній діяльності. 

Наголосила на STEM-освіті, яка базується на дослідницькій та практичній 

роботі з дітьми. Запропонувала долучитися до Всеукраїнського проєкту „Я – 

дослідник”. 

Завершуючи засідання методичного дня, директор екоцентру підтримав 

позитивні відгуки колег щодо вдалих, добре підготовлених виступів. Олександр 

Геревич, як завжди, ознайомив педагогів з останніми листами, інформаціями, 

що надійшли в ЗОЕНЦ з Національного еколого-натуралістичного центру, 

департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, інших 

джерел. Наголосив також на тому, що на порозі вже весна, відтак на нас 

чекають цікаві, важливі, потрібні довкіллю юннатівські дослідницькі й 

природоохоронні справи, підготовка до зустрічі пернатих, практичні роботи в 

дендропарку. У контексті цього порекомендував керівникам гуртків разом із 

юннатами взяти участь і у конкурсі дитячої творчості „Поділися з лісом 

підсніжниками”, оголошеним Київським еколого-культурним центром та ВЕО 

„Жива планета”. Повідомив також, що з 11 лютого Закарпатську область 

внесено до червоної зони, застеріг про важливість і необхідність дотримання в 

роботі всіх протиепідеміологічних заходів. 

 
Людмила БОКІЙ, завідувачка відділу інформаційно-методичної роботи ЗОЕНЦ 
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Підбито підсумки обласного етапу Всеукраїнського юнацького 

фестивалю “В об’єктиві натураліста-2022” 

 
З метою залучення дітей та молоді до активної природоохоронної діяльності, 

розвитку творчих здібностей дітей і привернення уваги громадськості до 

екологічних проблем на базі комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 

ради (далі КЗО “ОЕНЦДУМ”) (директор – Юрій Педан) наприкінці січня 2022 

року відбулося засідання членів журі обласного (відбіркового) етапу 

Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві натураліста” за темою 

“Явища природи. Дива навколо нас”. 

 

До складу журі заходу увійшли: 

 Юрій Педан, директор КЗО “ОЕНЦДУМ” (голова журі); 

 Петро Чегорка, головний редактор обласного еколого-краєзнавчого 

часопису “Свята справа”, голова обласного осередку Українського 

товариства охорони птахів (член журі); 

 Павло Ломакін, голова обласної ради Дніпропетровського відділення 

Українського товариства охорони природи (член журі). 

Учасниками заходу стали здобувачі освіти з міст Дніпро, Кам’янське, Кривий 

Ріг, Марганець, Павлоград, Покров, Вільногірськ та об’єднаних територіальних 

громад серед яких: Піщанська, Обухівська, Слобожанська, Губиниська, 

Новопільська, Богданівська, Васильківська. 

До розгляду журі надійшло 100 творчих робіт у трьох номінаціях: “Фото”, 

“Відео”, “Анімація”, оцінювання робіт проводилося згідно з критеріями, 

зазначеними у Положенні про Фестиваль. 

В порівнянні з минулим роком творчих робіт надійшло більше, особливо в 

номінації “Фото”, але журі відмітило, що цьогорічні роботи, які посіли перші 

місця в номінації “Відео” та “Анімація”, були виконані більш грамотно та 

цікаво, вони прекрасно розкрили вищезазначену тему, а також надали 

можливість глядачу пізнавати ще більше неймовірних місць природи або явищ, 

які нас оточують. 
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Найкращі творчі роботи візьмуть участь у фінальному етапі Всеукраїнського 

юнацького фестивалю “В об’єктиві натураліста”, який проводиться 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді у м. Києві. 

 

 

 

У ЗОЕНЦ пройшов майстер-клас з виготовлення валентинки 

 

14 лютого у багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, відзначатиметься День 

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

значиться в календарі серед офіційних свят. 

Напередодні свята закоханих у Закарпатському обласному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді вирувала романтична атмосфера та 

гарний настрій, створений юннатами та педагогічними працівниками. 

10 лютого на „УРА” пройшов майстер-клас з виготовлення валентинок своїми 

руками з вихованцями гуртка „Юні квітникарі” під керівництвом Оксани 

Кремінь. Захід пройшов з метою виховання у підростаючого покоління поваги 

й уваги до близьких та рідних людей, батьків, друзів і, звичайно, коханих. 

У вступній частині майстер-класу керівниця гуртка Оксана Кремінь 

продемонструвала презентацію „Легенда про святого Валентина”, розповіла 

всім про історію свята та його значення у сучасному житті, про символіку 

подарованих квітів та традиції святкування Дня святого Валентина в різних 

країнах світу. 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/05.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/01.jpg
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Після невеликої теоретичної бесіди всі взялися до виготовлення валентинок. На 

заздалегідь підготовлених шаблонах серця учасники майстер-класу проявляли 

свою фантазію: вирізали, клеїли, використовуючи різні кольори гофрованого 

паперу. Всі дітки дуже старались, і хоч шаблони валентинок були однаковими, 

у кінцевому результаті кожна робота відрізнялась від іншої і набула своєї 

неповторності. 

Також наймолодші вихованці гуртка „Природа рідного краю” ДНЗ № 36, 

керівниця Ірина Катрич, виготовляли веселі валентинки. З великим 

задоволенням дітлахи вирізали та розфарбовували листівки у вигляді серця. 

Задоволені учасники, щасливі обличчя та повна готовність до свята – ось такий 

результат проведених заходів. 

Сподіваємось діти зрозуміли, що для них кохання – це тепло батьків, близьких 

та рідних для них людей. 

 

 

Оксана КРЕМІНЬ, завідувачка відділу організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ 

 

Дбаймо про благоустрій своєї громади разом! Час діяти, світ потребує 

свідомих громадян! Екодружній спосіб життя врятує світ! 

 

 

Таку назву має новий освітній проєкт, над яким працювали могилівські ліцеїсти 

5-8 класів, юннати філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 

ради “Шафран”. 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/273211875_665642901253052_1270799685141460984_n.jpg
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Кількість відходів людської діяльності стала загрозливою. Вміння використати 

ці відходи, переробити їх стало необхідними навичками для сучасної людини. 

Навчання роздільному збиранню в Україні має надзвичайно важливе значення 

для успіху нової політики у галузі поводження з відходами, зокрема на рівні 

територіальних громад. 

Над розробкою проєкту працювали керівник гуртка філії Ніколаєнкова Ольга та 

Перетятько Олена, завідувачка КЗК “Могилівська сільська бібліотека”, у 

співпраці з вчителями Могилівського ліцею ім. І.М. Шишканя та спеціалістами 

сільської ради і комунального підприємства “Джерело”. 

Два місяці проводилась пропагандистська, дослідницька і творча робота. 

Розроблений паспорт учасника проєкту допоміг дітям разом з родиною 

приєднатись до важливої мети: пропагувати в сім’ї, школі, серед населення 

екодружній спосіб життя, за чисте довкілля нашої громади, вчитись культурі 

споживання, економії води, енергії та сировини, сортуванню сміття, 

використанню вторинної сировини. 

За цей час було зібрано чимало інформації за темою. Проведено анкетування 

“Життя в стилі ЕКО”, учнівську конференцію “Ми не останні на Землі” та 

екологічні заняття. 

У виконанні завдання зібрати інформацію про технології сортування і 

переробки відходів вихованцям допомогли літературні джерела, якими 

забезпечена філія “Шафран” та сільська бібліотека. 

Керівництво Могилівської сільської територіальної громади, сільський голова 

Дружко Валерій Володимирович, з часу створення громади, розглядають 

проблему відходів як надзвичайно важливу для екологічної безпеки та сталого 

розвитку громади. 

Вивчити роботу в громаді по збору, вивозу і утилізації сміття активним 

п’ятикласникам допомогли спеціалісти громади Барабаш Ірина, Ільченко 

Оксана, Демченко Марина, Смоляга Оксана. 

В планах сільської громади досить актуальним стоїть питання організації 

сортування сміття і використання вторинної сировини, а також бажання 

долучити до цього питання і інші громади Дніпровського району, адже 

найбільш ефективними стануть колективні зусилля у вирішенні проблеми з 

побутовими відходами. 

Доброю справою завершилась співпраця юннатів з керівництвом комунального 

підприємства “Джерело” – розпочато збір макулатури в громаді та акцію “Даєш 

нове життя паперу”. 

Комунальне підприємство “Джерело” стоїть на шляху розширення послуг для 

громадян, має на меті поповнення автомобілями для вивозу сміття та баками 

для різних видів відходів. Консультативну допомогу і підтримку учасникам 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ 

           Номер 1-3,січень, лютий, березень 2022 

Детальна інформація на сайтіhttps://nenc.gov.ua 

проєкту надали керівник комунального підприємства “Джерело” Повіренна 

Олена, бухгалтер Палагєєва Тетяна та Гречка Лілія. 

Потужні зміни, які покращують якість життя, здатні робити спільні дії 

суспільства із соціально-відповідальним бізнесом, а також у важливій справі 

роздільного збирання упаковки і навчанні кращих практик поводження з 

відходами, впроваджуючи екодружній спосіб життя. Навчання роздільному 

збиранню в Україні має надзвичайно важливе значення для успіху нової 

політики у галузі поводження з відходами як на рівні громад, що будуть 

зобов’язані налагодити у себе на території роздільне збирання відходів, так і на 

рівні окремих компаній, що очікують прийняття Нового рамкового закону “Про 

відходи” та галузевого закону про “Упаковку і відходи упаковки”, де буде 

закріплено принцип Розширеної відповідальності виробника як обов’язковий. 

Планета у нас одна, тож діяти свідомо потрібно вже зараз, поширюючи 

культуру сортування відходів й екологічно використовуючи ресурси нашої 

Землі. 

Юннати філії “Шафран” ознайомились з мапою пунктів прийому вторинної 

сировини в Україні, знайшли екологічний сайт Царичанського району, 

підготували інформаційні вісники, листівки, виставку плакатів і виробів з 

вторинної сировини. 

На презентації підсумків проєкту “Екодружній спосіб життя врятує світ” 

семикласники Петречко Андрій та Філяровська Валерія проголосили 

підготовлене звернення до депутатів громади та впевнено заявили: “Ми 

ставимо перед собою амбітні завдання: притримуватись стилю життя, що 

зберігає навколишнє середовище. Тому ми активно взяли участь у проєкті і 

успішно втілили його в життя”. 

 

Ольга Ніколаєнкова, керівник гуртка філії комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

“Шафран” 

 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/3.png
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Проведено обласний семінар для вчителів біології, екології та 

керівників гуртків еколого-натуралістичного напряму 

 

Відповідно до плану роботи комунального закладу «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради на 2022 рік, з метою координації участі 

учнівської молоді закладів загальної середньої та позашкільної освіти в 

дослідницько-природоохоронних конкурсах, 15 лютого 2022 року на базі 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради 

відбувся обласний семінар «Сучасна модель організації дослідницько-

природоохоронної діяльності в закладах освіти області через участь в акціях і 

конкурсах еколого-натуралістичного змісту»  в онлайн форматі на 

платформі Meet. 

 

До участі в семінарі долучилися 95 учасників — вчителі біології, екології та 

керівники гуртків еколого-натуралістичного напряму. 

З вітальним словом звернувся до слухачів ВОРОБЕЙ Володимир, директор 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. 

МОРОЗ Євдокія, методист, розпочала семінар з доповіддю «Формування 

екологічної культури вихованців у закладах освіти», де ознайомила учасників 

семінару з особливостями проведення очних дослідницько-природоохоронних 

конкурсів еколого-натуралістичного напряму. 

ВЛАСЮК Інна, методист, донесла до слухачів детальну інформацію про заочні 

обласні та всеукраїнські етапи конкурсів, які заплановані на другий семестр 

навчального року. 

ВЛАСИК Алла, завідувач відділу біології та валеології, розповіла про обласні 

та всеукраїнські етапи трудових акцій та природоохоронних операцій. 

ШЕХТЕР Лілія, завідувач організаційно-масового відділу, зупинилась на 

основних моментах організації очних етапах конкурсів екологічної просвіти. 

ДУЖУК Сніжана, завідувач методичного відділу, поділилася досвідом 

використання онлайн сервісів для реєстрації та оформлення конкурсних робіт 

еколого-натуралістичного напряму. 
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Модератор семінару — ГАЙДАЧЕНКО Людмила, заступник директора з 

навчально-виховної роботи. 

 

Відбувся обласний семінар за темою “Планування та реалізація 

освітньої траєкторії розвитку сучасного закладу позашкільної освіти” 

 

Відповідно до календарного планування на поточний рік 09 лютого 2022 року 

був проведений семінар для директорів закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму за темою “Планування та реалізація освітньої 

траєкторії розвитку сучасного закладу позашкільної освіти”. Організовано захід 

за ініціативи директора комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 

Педана Юрія Федоровича. 

 

Учасниками заходу стали директори та заступники директорів, завідувачі 

відділу та філії закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму 

області, з міст Марганця, Павлограда, Кам’янського, Кривого Рогу, Дніпра, 

Могилівської, Криничанської та Обухівської територіальних громад. 

З вітальним словом до учасників семінару звернувся Юрій ПЕДАН, директор 

КЗО “ОЕНЦДУМ”. Він ознайомив присутніх із загальними підсумками роботи 

системи рай/міськ СЮН/ЕНЦ в 2021 році, звернув увагу на проблематику 

роботи закладів та перспективи діяльності у поточному році. 

Наступною виступила заступник директора КЗО “ОЕНЦДУМ” Інна 

МАЙБОРОДА, яка провела аналіз методичної діяльності еколого-

натуралістичних закладів позашкільної освіти області за 2021 рік та наголосила 

на основних аспектах планування на поточний рік. Акцентувала увагу слухачів 

на особливостях роботи в карантинні періоди та ознайомила з гуртковою 

мережею 2021 року. 

Денис ГРИГОР’ЄВ, завідувач відділу біології та екології КЗО “ОЕНЦДУМ”, 

провів узагальнення підсумків участі закладів освіти області в екологічній та 

практичній природоохоронній діяльності за минулий рік, ознайомив присутніх 

з перспективним плануванням цього напряму роботи в поточному році. 

Тетяна КОНДРАТЬЄВА, методист з наукової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”, 

провела аналіз роботи з обдарованою молоддю в системі позашкільної 
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екологічної освіти у 2021 році та обговорила з присутніми перспективи роботи 

у поточному році. Також висвітлила питання реалізації основних напрямів 

дослідницької діяльності здобувачів освіти в галузі сільського, лісового 

господарства, квітникарства та озеленення у 2021-2022 році. 

Надія ШПІТЬКО, завідувач відділу організаційно-масової роботи КЗО 

“ОЕНЦДУМ”, провела аналіз участі СЮН/ЕНЦ області з організаційно-масової 

роботи еколого-натуралістичного спрямування, розставила основні акценти у 

проведенні профільних масових заходів з дітьми та молоддю у 2022 році. 

Наприкінці семінару Юрій ПЕДАН, директор КЗО “ОЕНЦДУМ”, ознайомив 

присутніх з плануванням освітньої траєкторії розвитку системи закладів 

позашкільної освіти області в 2022 році, а також з розподілом кураторських зон 

серед педагогічних працівників КЗО “ОЕНЦДУМ” в закладах позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного напряму міських, сільських та селищних рад 

області в 2022 році. 

Директори рай/міськ СЮН/ЕНЦ в кінці заходу розповіли про організацію 

роботи закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму міст і 

районів області в 2022 році, поділились проблемами та перспективи роботи. 

Заступник директора КЗО “ОЕНЦДУМ” Галина КРИКУН 

 

День єднання у Закарпатському обласному еколого-натуралістичному 

центрі 

 

Працівники Закарпатського екоцентру підтримали о 10:00 Всеукраїнський 

флешмоб до Дня єднання. 

На подвір’ї закладу вони підняли Державний Прапор України та заспівали гімн 

нашої держави. 

Також 16 лютого 2022 року під час проведення занять педагоги ЗОЕНЦ 

проведуть зі своїми вихованцями виховні патріотичні бесіди, спрямовані на 

консолідацію українського суспільства. 
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День єднання в комунальному закладі освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 

обласної ради 

 

Сучасні виклики сьогодення вимагають від нас мужності, стійкості, міцності 

духу та відповідного налаштування для подолання зовнішніх загроз. Президент 

України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання. 

Відповідний указ глава держави видав напередодні. У президентському указі  

№ 53/2022 від 14 лютого 2022 року “Про невідкладні заходи щодо консолідації 

українського суспільства” йдеться про те, що День єднання оголошено для 

“посилення консолідації” українців, зміцнення їхньої “стійкості” на тлі 

зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного 

тиску на суспільну свідомість. 

У комунальному закладі освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (директор Юрій 

Педан) 15 лютого відбулось вивішування Державного Прапору України на 

спорудах закладу, а 16 лютого о 10:00 годині – урочисті заходи щодо посилення 

консолідації колективу з переглядом тематичних відео та виконанням 

Державного Гімну України. 

Заступник директора з виховної роботи Галина КРИКУН 

 

День єднання у Чернігівській обласній станції юних натуралістів 

 

16 лютого педагогічний та учнівський колективи комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» долучилися до відзначення 

державного свята – Дня єднання, встановленого Указом Президента. 

У цей день для юннатів організовано і проведено години єднання «Ми віримо в 

майбутнє України», патріотичні майстер-класи, низку інформаційних хвилин: 

«Одна, єдина Україна», «Україна – разом і назавжди», «Ми – Українці». 

Для вихованців гуртків проведено арт-акцію «Україна у серці моєму». Діти 

разом з керівниками гуртків в знак щирої любові до Батьківщини виготовили 
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аплікації – жовто-блакитні серця, прикрасивши їх квітами, метеликами, які 

символізують квітучу, мирну Україну та віру в світле і щасливе майбутнє. 

 

 

День єднання у юннатів Хмельницького обласного еколого-

натуралістичного центру 

 

 

 

ЗнагодиоголошенняПрезидентомУкраїни 16 лютого – 

Днемєднаннязметоюпосиленняконсолідаціїукраїнськогосуспільства, 

зміцненняйогостійкостівумовахзростаннягібриднихзагроз, інформаційно-

пропагандистського, морально-

психічноготискунасуспільнусвідомістьтапосиленняіпропагуванняідейєдностівг

ромадськомусередовищітадитячихколективах, 

уХмельницькомуобласномуеколого-

натуралістичномуцентріучнівськоїмолодібулопроведенофлешмоб 

«Нашасилауєднанні!». 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/IMG_20220216_142530_resized_20220216_024354784.jpg
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Захід пройшов за активною участю дитячих колективів, очолюваних 

педагогами закладу Ларисою Кліщар, Юлією Петраш Іванною Тонкоглаз у 

форматі тематичних занять та флешмобу юннатів із власноруч виготовленим 

жовто-блакитним гаслом «НАША СИЛА У ЄДНАННІ!». 

Гуртківці самостійно розмалювали заздалегідь заготовлені літери у жовто-

блакитний колір, також з паперу власноруч виготовили національний прапор 

Української держави. 

Для проведення флешмобу юннатами було використано навчальні кабінети, 

куточки «Державна символіка» і «Європейський Союз», дитячі малюнки та 

конкурсні роботи на національно-патріотичну тематику. 

Сподіваємось, що заходи Дня єдності залишать у свідомості юних натуралістів 

Хмельницького ОЕНЦУМ відповідний слід та враження від участі у флешмобі 

юннатівського закладу. 

За матеріалами Хмельницького ОЕНЦУМ 

 

Педагоги Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

підвищують свій професійний рівень 

 

У Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді 

відбувся методичний захід на тему ,,Професійна компетентність педагога-

позашкільника”, який презентувала завідувачка відділу біології та методичної 

роботи Людмила Брижак. Мета заходу: мотивація творчого зростання 

педагогічних працівників, підвищення професійної компетентності педагогів. 

Керівники гуртків познайомилися з інноваційними прийомами організації 

освітнього процесу, зокрема з адаптивною методикою А. Гіна ,,Конструктор 

занять”, технологією ,,сторітеллінг”, яка є найефективнішим способом надати 

освітньому процесу особливої якості. Учасники заходу проаналізували мотиви-

перешкоди та мотиви-стимули, що сприяють творчому росту педагога. 

,,Сильним, досвідченим стає педагог, який уміє аналізувати свою діяльність”, – 

так писав В.О. Сухомлинський. Саме такими принципами керуються 

педагогічні працівники обласного еколого-натуралістичного центру, працюючи 

над підвищенням своєї професійної компетентності. 
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Юннати Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру 

вшанували Героїв Небесної Сотні 

 

 

До слова слово, наче вишиванку, 

В народну пам’ять золоті стьожки. 

І кожне покоління на світанку 

По них життя рівнятиме стежки. 

 

Нам випало бути свідками подій, драматичних і надзвичайно болючих, таких, 

що ввійдуть до підручників історії та будуть визначати наше майбутнє. 

ХХІ століття – вибух непокори і гідності проти тих, хто ціною брехні і хворих 

амбіцій хотів повернути Україну назад у рабство. Та воля людей і прагнення до 

цивілізованого людського життя перемагає. 

Їх назвали Небесною Сотнею – українців, які загинули в Києві на Майдані, 

вулицях Грушевського та Інститутській. Полягли за честь, за волю, за право 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/IMG-bdab4cd6444dfe0f5c4544c5d2673c09-V.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/IMG-a6341125ac8596d89ac0726b73755690-V.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/IMG-c9eca39476848b0e44b731436a5941f4-V.jpg
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бути Українцями і за свою Батьківщину. Героїчна Сотня, зробивши перший 

крок, журавлиним ключем полинула у вирій вічності. 

З нагоди вшанування Героїв Небесної Сотні та учасників бойових дій при 

Дебальцеві в Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі 

учнівської молоді з 14 по 18 лютого проведено низку виховних заходів, метою 

яких було не тільки нагадати юннатам про трагічні події у новітній історії 

України, а й виховати в них патріотичну свідомість, любов до Батьківщини, 

бажання стати гідними громадянами України. 

Для гуртківців протягом тижня проведено тематичні виховні бесіди на тему: 

„Герої нашого часу”, „Журавлі пам’яті”, „Боже великий, єдиний, нам Україну 

храни”. Діти більш докладно ознайомилися з початком Революції та її Героями, 

а із продемонстрованих мультимедійних презентацій дізнались про жертовність 

та героїзм українського народу, відданість волонтерів та підтримку усього 

населення. 

Проведено майстер-класи з виготовлення паперових ангелів. Юннати 

розвішали власноруч виготовлені паперові фігурки янголів у фойє закладу на 

патріотичному стенді та тематичні гірлянди в навчальних приміщеннях. Таким 

чином вихованці продемонстрували, що світла пам’ять про Героїв живе в їхніх 

серцях завжди і вони усвідомлюють велич подвигу загиблих. 

Протягом тижня гуртківці виготовили тематичні плакати та малюнки на тему 

„Ми пам’ятаємо Героїв України”. 

Про трагічні події, які відбувалися під Дебальцевим, вихованці дізналися з 

перегляду документальних фільмів та відеороликів: „Дебальцеве”, „Пам’яті 

захисників Дебальцевського плацдарму”, „Битва під Дебальцевим – одна зі 

сторінок історії, яку написали наші герої”. 

Також юннати разом з педагогами поклали квіти до Пам`ятного знака борцям за 

свободу і незалежність України та запалили лампадки. Хвилиною мовчання 

гуртківці вшанували пам’ять усіх тих, хто вісім років тому не повернувся 

живим з Площі Незалежності у Києві під час буремних подій Революції 

Гідності. 

Гуртківці Хустської спеціалізованої школи №3 та Кірешської ЗЗСО І ступенів 

відвідали „кімнату визволення” Хустського краєзнавчого музею. 

Вихованці Приборжавського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, перебуваючи зараз вдома на 

дистанційному навчанні, виготовили власний відеоролик до Дня Героїв 

Небесної Сотні. 

Тож сьогодні ми схиляємо низько голови перед пам’яттю людей, яких було 

вбито в мирний, цивілізований час ХХІ століття – Героями Небесної Сотні, 

героями, які загинули в зоні АТО, тими, хто тепер захищає кордони нашої 

держави. 
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Відділ організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ 
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День відкритих дверей Львівського національного лісотехнічного 

університету України для абітурієнтів, освітян, науковців та лісівників 

 

19 лютого 2022 року науковці Львівського національного лісотехнічного 

університету України в режимі онлайн провели День відкритих дверей 

Університету для майбутніх абітурієнтів та фахівців у галузі лісового 

господарства і освіти дітей та учнівської молоді, до участі в якому долучались 

представники освітян – ентузіасти співпраці з його науковцями й лісівниками 

Хмельниччини, діяльності учнівських лісництв і проведення профорієнтаційної 

роботи з місцевими учнями — майбутніми студентами Львівського НЛТУ та 

висококваліфікованими працівниками лісогосподарських підприємств рідного 

краю. 

 

Варто зазначити, що цей напрям роботи освітян і лісівників Хмельниччини має 

неабияку увагу й підтримку з боку Хмельницького ОУЛМГ та ДОНМС 

Хмельницької ОДА, керівництва закладів освіти і лісогосподарських 

підприємств на місцях. Він забезпечує ефективну результативність 

профорієнтаційної роботи та співпраці зі львівськими науковцями і їхніми 

колегами в інших закладах освіти лісівничої галузі. 

Відповідно до програми онлайн-зустрічі Дня відкритих дверей відбулася 

презентація навчально-наукових інститутів Університету, зокрема Лісового і 

садово-паркового господарства (ННІ ЛСПГ), Деревообробних та комп’ютерних 

технологій і дизайну (ННІ ДКТД). 

Висвітлюючи діяльність ННІ ЛСПГ, його директор Степан Іванович Миклуш 

зауважив, що Інститут готує фахівців-лісівників у бакалавраті та магістратурі за 

спеціальностями: лісове та мисливське господарство, садово-паркове 

господарство, архітектура та містобудування, ландшафтна архітектура. Він 

презентував дипломні проєкти випусників і наголосив, що після закінчення 

магістратури, студент може продовжити навчання в аспірантурі, отримавши 

ступінь доктора філософії. Також Інститут лісового і садово-паркового 

господарства тісно співпрацює із закладами вищої освіти Італії, Іспанії, Польщі, 

Німеччини та ін., що дає змогу студентам проходити на їхній базі виробничу 

практику і стажування. 
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Презентуючи роботу ННІ деревообробних та комп’ютерних технологій і 

дизайну та його спеціальностей (ННІ ДКТД), директор Інституту Володимир 

Олександрович Маєвський звернув увагу на великий попит на фахівців такого 

напряму та перспективу працевлаштування випускників як в Україні, так і за 

кордоном. Адже в Інституті готують спеціалістів-дизайнерів, інформаційної, 

бібліотечної й архівної справи, інженерів програмного забезпечення 

комп’ютерних наук, хіміків-технологів та інженерів, технологів деревинних 

композиційних матеріалів і модифікування деревини та ін. 

Про особливості вступу абітурієнтів на навчання у 2022 році інформував 

учасників заходу відповідальний секретар Приймальної комісії Університету 

Михайло Романович Бурдяк. Він наголошував ще й на те, що в абітурієнтів є 

значні шанси навчатися на місцях за держзамовленням. 

В процесі проведення заходу було обговорено низку актуальних питань, 

зокрема й діяльності Малої лісової академії, що діє на базі Університету і 

завданням якої є відбір, подальше навчання й виховання здібних дітей та 

юнацтва, вивчення лісівничих наук і природи рідного краю, залучення молоді 

до практичної роботи з охорони природи й лісу зокрема. Керівник МЛА доктор 

сільськогосподарських наук Леонід Семенович Осадчук повідомив, що до неї і 

її філіалів, які створені в містах Луцьку й Нововолинську Волинської області та 

Турці Львівської області, приймаються учні 10-11класів з достатнім і високим 

рівнем розумового розвитку й виявили нахил до природничих наук. Крім того, 

учні зі Львова та навколишніх населених пунктів можуть навчатися на денному 

відділенні. 

Заняття в Малій лісовій академії проводять досвідчені викладачі й науковці 

Університету, які допомагають учнівській молоді вибрати наукову мету, 

залучити її до наукової творчості та активного процесу навчання. 

Тут функціонують відділення лісового і садово-паркового господарства, 

екології та охорони навколишнього середовища, ландшафтної архітектури, 

дизайну, лісоінженерної справи, технології деревообробки, обладнання 

лісового комплексу, автоматизованого управління технологічними процесами, 

обліку і аудиту, менеджменту організацій. Під час навчання її слухачі 

виконують контрольні роботи із загальноосвітніх та спеціальних дисциплін. 

Заключним етапом навчання є проведення підсумкової наукової конференції, за 

успішними результатами якої найбільш обізнані учасники подальшої співбесіди 

мають можливість стати студентами Університету. 

Сподіваємося, що започаткована система допрофесійної підготовки юних 

лісівників, індивідуальний усвідомлений вибір ними професій та направлення 

їх держлісгоспом на навчання в обраний разом з ними і їхніми батьками 

лісівничий заклад освіти буде інтенсивно розвиватися і стане одним із головних 

результатів профорієнтаційної співпраці керівників та працівників 

лісогосподарських підприємств, закладів загальної середньої, позашкільної та 

вищої освіти. А це насамперед має забезпечувати процес формування 
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висококваліфікованого кадрового потенціалу підприємств лісогосподарської 

галузі Хмельниччини. 

За матеріалами Хмельницького ОЕНЦУМ 

 

Відкриття науково-технічного конкурсу «Eкo-Техно Україна» 

 

21 лютого 2022 року о 14:30 в Національному еколого-натуралістичному центрі 

учнівської молоді МОН України очно, за участі фіналістів та керівників 

делегацій, відбулося урочисте відкриття науково-технічного конкурсу «Еко-

Техно Україна 2022». Вітальні слова до фіналістів звучали від НЕНЦ, від НТУУ 

«КПІ ім. І. Сікорського», від партнерів. З метою широкого висвітлення цієї 

події серед інтернет-спільноти та можливості інформування учасників фіналу, 

які за різних причин не змогли приїхати на конкурс, використовувалося пряме 

онлайн-підключення до відеотрансляції на 

каналіYoutube: https://youtu.be/wwoXcAXFWkk 

Крім того, на відкритті було озвучено низку важливих технічних питань щодо 

перебігу змагання, а учасники були ознайомлені з Програмою проведення 

конкурсу. 

 

Країна Юннатії за мир в Україні! Добрими справами до перемоги! 

 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства 

освіти і науки України спільно з благодійною організацією Green Cross Ukraine 

і громадською організацією «Спілка освітян України» активно допомагають 

усім українцям в такі важкі часи: доставляють милиці для поранених у лікарні 

України, випікають хліб для нужденних на території Центру. 

https://youtu.be/wwoXcAXFWkk
https://youtu.be/wwoXcAXFWkk
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Працівники НЕНЦ підтримують матеріальну базу Центру: годують та 

прибирають за тваринами, поливають квіти. 

НЕНЦ надав допомогу щодо можливості перебування дітей та їхніх матерів на 

території Центру і підготовки до подальшої евакуації з Києва. 

Керівники гуртків НЕНЦ приєдналися до територіальної оборони в різних 

районах міста, методисти займаються волонтерською діяльністю: збирання 

одягу для шпиталів, доставка продуктів харчування та предметів першої 

необхідності насамперед тим, хто найбільше цього потребує: одиноким і людям 

літнього віку, особам з інвалідністю, матерям з маленькими дітьми. 

Всі працівники Центру поширюють корисну інформацію для мирних жителів 

країни про те, що робити, коли лунають сирени, про першу долікарську 

допомогу при кровотечах, безпечні місця в будинках при обвалі від офіційних 

джерел Збройних Сил України, МІНОБОРОНИ, СБУ, МОЗ, Національної 

поліції на всіх соціальних платформах НЕНЦ. 

Наразі працівники Національного еколого-натуралістичного центру та 

обласних еколого-натуралістичних центрів плетуть захисні сітки для воєнної 

техніки ЗСУ та створюють волонтерські штаби. 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/Screenshot_20220303-153726_Samsung-Internet.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/IMG-a4d71cc70ce729e0bfd6b1b9495aaf36-V.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/IMG-dc6efae36720e20a13df849b34e639da-V.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/Screenshot_20220303-145941_Facebook.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/Screenshot_20220303-153749_Samsung-Internet.jpg
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Мандруємо сторінками видань НЕНЦ 

 

Міністерство освіти і науки України спільно з Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді в такі важкі для країни дні 

пропонують дітям помандрувати сторінками видань НЕНЦ: 

• науково-художнього журналу для дітей та юнацтва 

«Паросток» https://nenc.gov.ua/?p=597; 

• газети «Юний натураліст» https://nenc.gov.ua/?page_id=4188; 

• екокоміксу «Єнотік» https://nenc.gov.ua/wp-

content/uploads/2021/05/Екокомікси-2021-1.pdf. 

 

Видання допомагають збагнути таємниці природи, гармонію стосунків людини 

і довкілля. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/?p=597
https://nenc.gov.ua/?page_id=4188
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B8-2021-1.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B8-2021-1.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/%D0%AE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/Enotik1.jpg
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9 березня: день народження Тараса Шевченка 

 

 

За 47 років життя Тарас Шевченко пробув 24 роки у кріпацтві, 10 — 

на засланні, а решту— під наглядом жандармів. Але, попри це, він зміг 

проявити себе як різнобічно обдарований митець — поет, прозаїк, драматург, 

художник. 

Твори Тараса Шевченка перекладено понад ста мовами світу. 

У духовній історії України Шевченко посів і досі беззастережно посідає 

виняткове місце. Значення його творчої спадщини для української культури 

важко переоцінити. 

Один із 300 кратерів Меркурія має ім’я Тараса Григоровича. Діаметр кратера 

Т. Г. Шевченко — 137 кілометрів. 

Щонайменше 1384 відомі пам’ятники Шевченко встановлено на території від 

Бразилії до Китаю. Більшість — 1256, розташовані на території України, майже 

півтори сотні розмістились у 35 країнах. Нині в Україні 164 населені пункти 

названі на честь Тараса Шевченка. 

Джерело: https://www.unn.com.ua/uk/news/1919692-9-bereznya-den-narodzhennya-

tarasa-shevchenka-ta-inshi-svyata 

 

 

 

 

https://www.unn.com.ua/uk/news/1919692-9-bereznya-den-narodzhennya-tarasa-shevchenka-ta-inshi-svyata
https://www.unn.com.ua/uk/news/1919692-9-bereznya-den-narodzhennya-tarasa-shevchenka-ta-inshi-svyata
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/shevchenko.jpg
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Стежка добра і краси 

 

В Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді запрацювала релаксаційно-екологічна «Стежка здоров’я». 

Призначення стежки – організація психолого-педагогічної допомоги дітям з 

використанням енергетичних властивостей природних об’єктів у відновленні 

психологічного, фізичного здоров’я та хронічного втомлення, спричиненого 

екстремальними умовами воєнного стану. Вона дає дітям часточку добра, 

тепла, усвідомлення того, що необхідно берегти і цінувати все те, що нас 

оточує. 

Стежка передбачає проведення деревотерапії (відновлення втраченої 

енергетичної рівноваги) та анімалотерапії (спілкування з тваринами) на 

встановлених зупинках: 

Зупинка №1 – Дендропарк 

Зупинка №2 – Рокарій 

Зупинка №3 – Зимовий сад 

Зупинка №4 – Куточок живої природи 

Зупинка №5 – Акваріумний клуб 

Зупинка №6 – Духовно-етична (огляд народознавчих виробів). 

Педагоги закладу позашкільної освіти сприятимуть тому, щоб дитина, 

пройшовши зупинки стежки, зняла нервово-психологічне навантаження та 

отримала позитивні емоції. 

Запрошуємо школярів та їхніх батьків, а також гостей м. Тернополя. 

Релаксаційно-екологічна стежка працює щоденно з 10-17 год. 

Наша адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 21 

Електронна адреса: ecocentr_ter@ukr.net 

Контактний телефон: +38(0352)25-05-46 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ 

           Номер 1-3,січень, лютий, березень 2022 

Детальна інформація на сайтіhttps://nenc.gov.ua 

 

 

Юні лісівники учнівського лісництва «ХУХА» отримали в дарунок від 

НПП «Мале Полісся» обладнаний клас 

 

Нещодавно, напередодні вторгнення до України російських агресорів, для 

вихованців учнівського лісництва «ХУХА», котре діє на базі Славутського 

НВК «Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст., ліцей «Успіх» (директор Зайонц І.М.), що 

на Хмельниччині, відкрив навчальний тематичний клас з лісознавства й 

охорони природи, який облаштували для юних лісівників та учнів працівники 

Національного природного парку «Мале Полісся» (директор Сасюк А.В.). 

Відтепер тут юні славутчани зможуть поглибити й розширити свої знання про 

ліси,їхні екосистеми та функції. 

У будь-яку пору року місцеві хлопчики та дівчатка під керівництвом фахівців з 

«Малого Полісся» і місцевого держлісгоспу мають можливість опановувати ази 

лісівництва, займатися практичною діяльністю, проводити дослідження для 

написання учнівських тематичних наукових робіт. 

Також учнів НВК шефи долучатимуть і до практичної участі у 

лісогосподарських роботах: 

– Посадки й висівання лісу, догляду за лісонасіннєвими плантаціями; 

– Вирощування садивного матеріалу, озеленення населених пунктів; 

– Створення полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень на 

берегах річок і водойм; 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/Aquarium_1000.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/03/%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_viber_2021-06-14_16-12-31.jpg
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– Охорони рідкісних рослин та пам’яток природи; 

– Заготівлі насіння деревних і чагарникових порід; 

– Розселення й охорони мурашників; 

– Проведення фенологічних спостережень; 

– Здійснення науково-дослідницької діяльності. 

Створення й функціонування учнівських об’єднань лісівничого профілю – один 

із пріоритетних напрямів роботи лісівників та педагогів-натуралістів 

Хмельниччини, адже це не лише сприяє розширенню кругозору і трудовому 

вихованню дітей у закладах освіти, дає їм нові знання, вміння та навички, але й 

допомагає учням ще з підліткового віку правильно зорієнтуватись при виборі 

майбутньої професії. 

Мережа учнівських лісництв, створених лісівниками спільно з освітянами 

Хмельниччини (див. сайт ХОУЛМГ: https://kmlis.gov.ua/), нині складається з 

44-х таких учнівських профільних об’єднань, навчанням і роботою в яких 

охоплено 1055 юних лісівників. 

Сьогодні ми усі віримо й щиро сподіваємось, що наша ненька Україна вистоїть 

перед смертельним ворогом, і молимо Всевишнього про перемогу нашого 

війська та Українського народу над московською ордою, бо іншого нам не 

дано, бо наша спільна праця й збройна боротьба заради нас самих і гідного 

майбутнього наступних поколінь українців на нашій рідній землі. 

  

                                      За матеріалами Хмельницького ОУЛМГ і ОЕНЦУМ 

 

Дистанційка НЕНЦ 

Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді запрошує всіх бажаючих приєднатися до 

позашкільного простору. 

Враховуючи складну ситуацію в Україні та обмежену можливість щодо 

використання комп’ютерної  техніки,  пропонуємо молоді  користуватися 

смартфонами, які постійно у них під рукою. Це зручно і для здобувачів освіти, і 

для їхніх батьків. 

З метою залучення учнівської молоді до дистанційного навчання в мережі 

позашкілля, Національний еколого-натуралістичний центр створив власний 

Telegram-канал під назвою «Дистанційка НЕНЦ» https://t.me/education_nenc. Це 

не просто канал, а освітня платформа для здобувачів освіти закладів 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. НЕНЦ пропонує цікаві 

дистанційні заняття за різними напрямами гурткової еколого-натуралістичної 

https://t.me/education_nenc
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роботи, зокрема з біології, екології, зоології, агрономії, ветеринарії, квітництва, 

дендрології, садівництва тощо. 

Це розробки занять, відеоблоги, майстер-класи, лекторії для дозвілля в 

позашкільному просторі. 

На сайті НЕНЦ та соціальних мережах (Facebook, Instagram) буде розміщене 

посилання на підписку на Telegram-канал «Дистанційка 

НЕНЦ» https://t.me/education_nenc. 

Якщо у когось не буде можливості  в зазначений час відвідати дистанційне 

заняття, то на ютуб-каналі 

«НЕНЦ» https://youtube.com/channel/UCM3MDFAAO9oT8PdcxxnuuQg в 

рубриці «Дистанційка НЕНЦ» можна буде переглянути заняття в зручний для 

вас час. 

До зустрічі! Разом ми сила! 

 

ЧѝсельнийекспериментуПриродничихнауках 

Пропонуємо всім допитливим, завзятим і тямущим нову пізнавальну серію 

навчальних матеріалів, що побудована за принципом “Теорія + Практика” під 

загальною назвою Чисельний експеримент у Природничих науках. Будуть 

зібрані не тільки теоретичні поняття, але й практичні завдання для всіх тих, хто 

бажатиме їх виконувати. Автором серії виступає Чепок Андрій Олегович, 

керівник творчого учнівського об’єднання вищого рівня “Біоніка та ІТ”, канд. 

фіз.-мат. наук, доцент кафедри ІПЗ Державного університету інтелектуальних 

технологій і зв’язку (м.Одеса). Матеріали публікуватимуться в рубриці “Освіта 

online” в лівій колонці сайту НЕНЦ, починаючи з 14 березня 2022 року. 

 

Захиснику Вітчизни – український оберіг! 

 

Усе перевіряється часом. Сьогодні для кожного виникло нагальне запитання: 

чим для нас є рідна земля, батьківська мова, наше родове дерево та історія 

отчого краю?   Господь рятував наш народ із дуже складних ситуацій та 

спровадив до дня нинішнього для звільнення від чужинського поневолення.У 

час випробувань педагоги та вихованці Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді не стоять осторонь. 

https://t.me/education_nenc
https://youtube.com/channel/UCM3MDFAAO9oT8PdcxxnuuQg
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Захищати й обороняти рідну землю можна не лише зброєю, але й навчанням, 

посильною суспільно корисною працею.  

У закладі позашкільної освіти з 14 березня 2022р. запрацював пасхальний 

майстер-клас «Христос Воскрес – Воскресне Україна!». Педагоги закладу 

запрошують учнівську молодь, батьків, гостей м. Тернополя до виготовлення 

оберегу українського народу – писанки як символу життя, відродження вільної 

України. Подаруймо воїну пасхальну писанку! 

Майстер-клас працює: субота 10:00 – 16:00 год., неділя 10:00 – 16:00 год.  

Наша адреса: м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 21 

Електронна адреса: ecocentr_ter@ukr.net, ecologikecocentr@ukr.net 

Контактний телефон: +38(0352)25-05-46 

Для участі у  майстер-класі бажано принести з собою білі курячі яйця. 

 

ЛЕЛЕКИ – ПТАХИ МИРУ ТА ЛЮБОВІ! Весна сходить на землю з 

лелечиних крил, віщуючи радість та щастя. Здавна цей птах символізував 

любов до батька й матері, що благословили на цей світ. А тому він є символом 

продовження роду, сімейного добробуту і любові до рідного краю. Лелеки 

вважаються святими птахами через свою вірність людині, адже вони ніколи не 

робили людям кривди. Народ завжди ставився з великою пошаною до цих 

пташок. А ще цей птах, на рівні з голубом, вважається символом миру. Дуже 

хочеться, щоб, прилетівши цього року в Україну, вони принесли всім нам такий 

довгоочікуваний мир. Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді закликає всіх небайдужих громадян допомагати 

цим птахам адаптуватися до наших умов після тривалого перельоту. В березні 

місяці  центр проводить акцію «День зустрічі птахів».  Бажаючим взяти участь 

в заході  потрібно спостерігати за прильотом птахів, зробити фотографію, 

короткий опис птахів та надіслати матеріали на нашу адресу. 

 

ПІДСНІЖНИК – КВІТКА НАДІЇ! Неохоче відступає зима. Ще де-не-де 

лежить сніг, тримаються морози. Ось-ось з’являться перші ніжні, наче 

витончені з найтонкішої порцеляни, дзвоникоподібні білосніжні квіти. То – 

підсніжник білосніжний, або весняний.  На жаль, території поширення цієї 

тепер уже рідкісної рослини з кожним роком катастрофічно зменшуються. 

Підсніжник є рідкісним видом флори України (через що і занесений до 

Червоної книги). Тому, якщо його й надалі неконтрольовано знищувати, 

відновити популяцію буде неможливо. Тернопільський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді рекомендує учням нашої 

області долучитися до щорічної акції «Першоцвіти Тернопілля» (спільний 

Наказ Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної 

адміністрації № 41/01-07 від 10.03.2021р. та Управління екології та природних 

ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації № 05/01-05 від 

10.03.2021р.). У 2022 році  пропонуємо школярам міста та області продовжити 

розпочату ними роботу з охорони та збереження першоцвітів: 

mailto:ecocentr_ter@ukr.net
mailto:ecologikecocentr@ukr.net
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відшукувати  місця квітування підсніжників з метою охорони та збереження 

квітів, проведення пропагандистської роботи серед місцевого 

населення. Інформацію про проведену роботу також просимо надсилати на 

нашу адресу. 

 

Попри все на Херсонщині відбулась нарада КЗ «ЦЕНТУМ» ХОР 

 

15 березня 2022 року відбулася нарада співробітників комунального закладу 

«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 

обласної ради. До заходу долучилися 13 працівників закладу, зокрема 

сумісники з області. Було обговорено важливі питання та визначено форми 

роботи з учнівською молоддю та родинами у теперішніх  умовах. За 

підсумками наради вирішено: 

1. Продовжити працювати з дітьми у дистанційному форматі та надавати 

інформацію щодо роботи; 

2. Докласти всіх зусиль для виконання плану роботи Центру на березень. 

Продовжуємо працювати за всіма конкурсами, переходимо на прийом робіт в 

електронному варіанті; 

3. Провести атестацію педагогічних працівників дистанційно, на платформі 

зум; 

4. Педагогам висвітлювати свою діяльність у соціальній мережі  Фейсбук; 

5. Підготувати проведення  наради для директорів закладів позашкільної освіти 

області на платформі  зум. 

6. Започаткувати в області еко-марафон «Весна надії» за напрямами: «Я і 

тварини», «Я і рослини», «Мистецтво»,  «Малюнки». 
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Літня програма для студентів з України 

 

Організаційний комітет з підготовки і проведення Всеукраїнського чемпіонату 

з інформаційних технологій «Екософт» та національного етапу Міжнародного 

конкурсу комп’ютерних проєктів «Infomatrix», поки що не маючи можливості 

провести змагання на всеукраїнському рівні, здійснив запит до Міжнародного 

Оргкомітету з проханням посприяти участі у світовому фіналі «Infomatrix» 2022 

року всім бажаючим українським розробникам, які зареєструвались на участь у 

національному етапі, а також звільнити українських розробників від сплати 

організаційного внеску. Зараз це питання вирішується, і сподіваємося у 

найближчий період часу будемо знати результат. 

Сьогодні надійшла цікава пропозиція від Департаменту комп’ютерних наук та 

Інституту штучного інтелекту Vector з Торонто (Канада). На базі Університету 

Торонто реалізуватиметься Літня програма для студентів з України і триватиме 

з травня по серпень 2022 року. Розрахована на студентів старших курсів (3 

курси і вище) та аспірантів (магістр або аспірант) українських вишів, навчання 

яких перервано війною в Україні. Дійсна для студентів, які були зараховані в 

поточному навчальному році (осінь 2021/весна 2022) на програму 

«Комп’ютерні науки» в рідному університеті в Україні. Програма забезпечить 

проживання на території кампусу, стипендію та покриє витрати на проїзд. Ви 

матимете можливість працювати та навчатися з провідними дослідниками, які 

займаються передовими дослідженнями. Тривалість: чотири місяці (9 травня – 

25 серпня 2022 р.). Фінансування: передбачено програмою. З деталями та 

особливостями заявки на навчання можна ознайомитись на 

сторінці  https://web.cs.toronto.edu/summer-program-for-students-from-ukraine. 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді сприятиме 

фіналістам Екософту та Інфоматриксу минулих років, що є студентами або 

аспірантами, у підготовці рекомендаційних листів (Letter of reference) на адресу 

організаторів літньої школи. Бажаємо успіхів і здоров’я! Все буде Україна! 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.cs.toronto.edu/summer-program-for-students-from-ukraine
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Школярі допомагають аграріям 

 

В умовах воєнного стану кожний кілограм зерна, ягідних та овочевих культур 

стануть вагомим внеском у нашу Перемогу над ворогом. З метою 

раціонального використання земельних площ учнівських навчально-дослідних 

земельних ділянок  закладів освіти області, Тернопільський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді рекомендує внести зміни 

в їхню структуру. 

Зокрема: 

·       Запровадити зелені конвеєри салатних та овочевих культур, які можна 

вирощувати впродовж весняно-літньо-осіннього періоду та використовувати 

при харчуванні школярів. 

·       Насаджувати плодові дерева та ягідні культури з наступною переробкою 

отриманої продукції. 

·       Створювати шкільні клуби соціального підприємництва як осередку 

соціальної взаємодії школи і громад. 

·       Допомагати місцевим фермерам при збиранні врожаїв. 

Таким чином буде реалізовано важливе завдання щодо формування 

працелюбної особистості, цивілізованого господаря та патріота своєї 

Батьківщини. 
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Вивчаємоіплекаємопершоцвітиекоцентру 

 

Щодня педагогічні працівники ЗОЕНЦ долучають до природоохоронних 

заходів дітей-переселенців з Харкова. Так, 28 березня педагоги Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Ольга 

Величканич і Ганна Андрусь провели екологічний захід „Вивчаємо і плекаємо 

першоцвіти екоцентру” для юннатів – вихованців ЗОЕНЦ та дітей тимчасово 

переселених осіб, співробітників Харківського державного біотехнологічного 

університету. 

 Діти вивчали чарівний рослинний світ, мандруючи екологічною стежкою 

закладу. Екостежка манить та захоплює юннатів і гостей екоцентру будь-якої 

пори. Але, мабуть, саме ранньою весною найбільше причаровують перші 

тендітні квіточки, які сміливо підносять свої „личка” до теплих промінчиків 

весняного сонечка. Найпершими з’являються і найдовше радують своїм 

цвітінням примули, або первоцвіти весняні, до яких незабаром приєднуються 

підсніжники, шафрани, проліски,  ряст, трохи згодом – самозакоханий нарцис 

вузьколистий. На сьогодні в екоцентрі вже порадував око і жовтий нарцис 

садовий. Різнобарвні примули вкрили яскравими острівками галявини 

дендропарку. Зацвіла і магнолія кобус. Дивовижна природа напрочуд 

урівноважує психологічний стан дітей. 

Вихованці екоцентру вивчають біологію та екологію весняних ефемероїдів, які 

зростають як на території екоцентру, так і в лісах Ужгородського району та у 

знаменитій Долині нарцисів Хустського району, де в природних умовах зростає 

нарцис вузьколистий.  Щовесни юннати долучаються і до практичних робіт, під 

час яких разом із педагогами  впорядковують територію ЗОЕНЦ. 

Не стала винятком і нинішня весна, прихід якої не зупинили сумні воєнні події, 

що відбуваються в країні. Символічним стало те, що на заході зустрілися діти 

крайніх західної і східної областей нашої країни. Учасники екозаходу почули 

цікаву змістовну інформацію про ранньовесняні квіти, що зростають на 

інформаційних зупинках екологічної стежки закладу, закріпили знання під час 

гри та розв’язування сканворду „Первоцвіти”. 
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Під час практичної частини заходу юні природолюби впорядкували зупинки 

екостежки, очистили від торішнього опалого листя клумбу з нарцисом 

вузьколистим  біля навчально-декоративної водойми та провісниками весни на 

зупинці „Першоцвіти Луганщини”, цибулинки яких понад 10 років тому 

подаровані юннатам ЗОЕНЦ ровесниками з Луганського екоцентру. 

Цікавою несподіванкою для дітей стала пошукова гра „Вивчаємо рослинний 

світ екостежки ЗОЕНЦ”, під час якої команди, керуючись завданнями-

підказками, шукали „скарби” поблизу рослин, згаданих у завданнях. Робота в 

командах дала змогу дітям краще пізнати один одного та активно, з користю 

провести час на свіжому повітрі серед квітучої природи. 

Природоохоронний захід проведено у рамках співпраці Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру (ЗОЕНЦ) з Міжрелігійним та 

громадянським природоохоронним форумом Східної Європи (IRCEF) за 

екологічним проєктом „Відповідальність за Творіння та жінки Карпат”, що 

реалізується IRCEF у співпраці з природоохоронними підрозділами Церков за 

партнерської підтримки Архідієцезії Бамберга, дієцезії Вюрцбурга та Реновабіс 

(Організація допомоги Східній Європі від Католицької Церкви в Німеччині). 

Ольга Величканич, завідувачка відділу біології та дослідницько-

експериментальної роботи ЗОЕНЦ; 

Ганна Андрусь, керівниця гуртків ЗОЕНЦ 
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Аби підготувати свою оселю до надзвичайних ситуацій, необхідно: 

 
1. Мати достатній запас харчів і питної води, мінімум на три доби; 

2. Укомплектувати аптечку, знайти свисток для подачі сигналів у 

випадку завалу; 
3. Підготувати засоби зв’язку: мобільні телефони, павер-банки (все, 

що допоможе вам будь-яким чином викликати службу екстреної 

допомоги у разі необхідності); Сюди ж – засоби альтернативного 
освітлення та радіоприймач. 

4. Дістати теплі ковдри, спальні мішки та одяг. 

Крім того, рятувальники радять мати напоготові тривожну 
валізу, знати місце розташування укриття, а головне – зберігати 

спокій та не панікувати. 
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