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Перші здобутки юних астробіологів в новому навчальному році 

 Жовтень 1st, 2022 

 
Вихованці гуртка Астрономії НЕНЦ, протягом багатьох років, успішно працюють у семи 

міжнародних проєктах, це астрометрія і фотометрія Малих тіл Сонячної системи (астероїдів, 

комет, карликових планет, супутників планет гігантів); фотометрія змінних зірок різних 

класів а також квазарів, транзитна фотометрія екзопланет, пошук джерел гравітаційних 

хвиль в оптичному діапазоні, космологія та ін.). Отримують науково-значущі результати 

та регулярно публікують їх у міжнародних статтях, тезах, спостережних циркулярах і базах 

даних.  

Новий Навчальний рік вихованці гуртка Астрономії НЕНЦ зустріли в особливо піднесеному 

настрої, оскільки головний телескоп Спостережної станції астрономічної обсерваторії КНУ 

ім. Т.Шевченка оснастили новою, астрономічною камерою з блоком фільтрів. Нова камера 

розкриває ще більше можливостей в астрономічних та астрофізичних дослідженнях об’єктів 

зоряного неба. Цього разу всім кортілося якомога швидше випробувати нову камеру. В 

результаті отримали феєричні зображення планетарної туманності М27 в сузір’ї Лисичка та 

галактики M33 в сузір’ї Трикутника. Планетарна туманність в Лисичці це об’єкт пізньої 

еволюції зірок, подібних до нашого Сонця, які вибухають скидаючи в космічний простір 

газову оболонку а самі перетворюються в білі карлики. M33 – гігантська спіральна 

галактика, яка утворює разом з нашою Галактикою Чумацький Шлях і галактикою 

Туманність Андромеди місцеву локальну групу галактик. Ну й звичайно, ми виконали 

поточні наукові спостереження комет, які оперативно опрацювали та опублікували в 

циркулярі Minor Planet Center. Вітаємо вихованців секції: Олександру Пишну, Олексія 

Соколюка і Софію Вязовську з першою міжнародною публікацією в новому навчальному 

році! 

 
 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/M27-BVR.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/M33-BVR-2.jpg
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Відбулась обласна науково-практична конференція «ПЕДАГОГ- ПОЗАШКІЛЬНИК» 

 Жовтень 3rd, 2022 

 
«Позашкільний навчальний заклад сьогодні – це широкодоступний заклад освіти, який 

спрямовує вихованців на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, а також забезпечує 

потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля» – під таким 

гаслом 29 вересня на базі комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» відбулась обласна науково-практична 

конференція «ПЕДАГОГ-ПОЗАШКІЛЬНИК». 

Учасниками конференції стали педагоги закладів загальної та позашкільної освіти міста 

Чернівці та територіальних громад області, представники (науковці, викладачі) Навчально-

наукового інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, Донецького національного університету імені В. 

Стуса, Чернівецького обласного інституту післядипломної освіти, Державної служби якості 

освіти у Чернівецькій області. Програма конференції включала пʼять важливих блоків: 

«Національно-патріотичне виховання учнівської молоді під час воєнного стану в 

умовах еколого-натуралістичної позашкільної освіти»; «Психологічна підтримка учасників 

освітнього позашкільного процесу під час війни»; «Онлайн інструменти для здійснення 

освітньої діяльності у закладах позашкільної освіти”; «Навчально-методичне забезпечення 

освітнього процесу закладу позашкільної освіти»; «Креативний підхід керівника гуртків у 

роботі з дітьми з особливими освітніми потребами»; Учасники конференції обговорили 

особливості національно-патріотичного виховання, зокрема в еколого-натуралістичних 

об’єднаннях, використання народних надбань, традицій, історії у виховному процесі. 

Розглянули як впливає стрес на дітей і виникають психологічні травми в період війни, 

обговорили методики збереження психічного здоров’я дитини. Значну увагу педагоги 

приділили роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, розглядаючи практичні засоби 

розвитку їх творчих здібностей. 

Розглянули «апсайклінг», заняття на контактному зоомайданчику, в різних творчих гуртках 

як креативні напрями екологічного виховання дітей з особливими потребами. 

Науковці кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича ознайомили педагогів із програмою неформальної екологічної 

освіти, розробленої у ході виконання Екопроекту від посольства Фінляндії в Україні, 

розробленими в рамках цієї програми методиками збереження біорізноманіття. 

Також закцентували увагу присутніх на якості позашкільної освіти як запоруці розвитку 

особистості, громади, держави. Спікери конференції зробили чітке роз’яснення цінностей 

позашкільної освіти та її необхідності для розвитку дитини, а для батьків як безпечної і 

змістовної зайнятості дітей у вільний час, їх навчання, виховання, соціалізації, допомоги у 

підготовці до самостійного відповідального життя. Маючи на увазі, що позашкілля 

для суспільства та держави є однією з найефективніших інвестицій в найближче і віддалене 

майбутнє, наголошено було на сучасному змісті позашкільної освіти, з урахуванням викликів 

часу, зовнішніх і внутрішніх аспектах її якості та їх функціонуванні. 

Не оминули увагою й розширення можливостей використання онлайн-інструментів під час 

дистанційного навчання, для організації зянять й підвищення ефективності освітнього 
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процесу, зокрема в позашкіллі. 

Ефективно обговорили доцільність використання STEM-лабораторії під час занять. 

Присутнім були представлені зразки сучасного цифрового і мультимедійного обладнання, 

оптичних приладів та інших засобів навчання для проведення дослідів, експериментів з 

екології, біології, хімії, зокрема при викладанні інтегрованих навчальних курсів. 

Підсумовуючи роботу обласної науково-практичної  конференції ««ПЕДАГОГ-

ПОЗАШКІЛЬНИК», учасники дійшли висновку, що програма виявилась досить насиченою і 

цікавою, а спілкування з колегами офлайн, отримана інформація та ознайомлення з творчим 

досвідом педагогів допоможуть зробити новий навчальний рік плідним і успішним. 

Все буде Україна! 
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На Дніпропетровщині проведено захід, присвячений трагедії Бабиного Яру та Бабиних 

Ярів України 

 Жовтень 3rd, 2022 

 

Наприкінці вересня вшановуються роковини від початку масових розстрілів, здійснених 

гітлерівцями у Бабиному Яру (29–30 вересня 1941 року). Комунальним закладом освіти 

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

обласної ради (далі КЗО “ОЕНЦДУМ”) (директор Ю.Ф. Педан) був проведений виховний 

захід до дня вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру та Бабиних Ярів України. 

Інформація розміщена на сайті закладу: https://drive.google.com/drive/folders/1eGBwsdyMNn-

kUI-D2v6pjh7_xcjeE4TH 

Сторінці Позашкілля Дніпропетровщини в 

Facebook https://www.facebook.com/PozashkillyaDniproODA/ 

Групі КЗО “ОЕНЦДУМ” в 

Facebook https://www.facebook.com/groups/233955728003987/?hoisted_section_header_type=rec

ently_seen&multi_permalinks=661290731937149 

 

На сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” http://dneprunnat.dp.ua/ru/zviti-doents/1545-539yar 

У зв’язку з воєнним станом на території України захід проводиться дистанційно. 

Метою заходу було розкрити зміст і наслідки трагедії Бабиного Яру, виховувати гордість за 

тих співвітчизників, які віддали своє життя заради інших, а також донести до дітей думки, 

що трагедія в Бабиному Яру – частина трагедії не лише однієї нації, а й цілого світу, і борг 

нашого покоління – зберегти пам’ять про Бабин Яр і передати її наступним поколінням, щоб 

не повторилися помилки минулого. 

Усі ми маємо пам’ятати про цей злочин, щоб ніколи знову не допустити його жахливого 

повторення. Бережімо вічну пам’ять про невинних! 

Підготувала зав. відділом КЗО “ОЕНЦДУМ” Надія ШПІТЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1eGBwsdyMNn-kUI-D2v6pjh7_xcjeE4TH
https://drive.google.com/drive/folders/1eGBwsdyMNn-kUI-D2v6pjh7_xcjeE4TH
https://www.facebook.com/PozashkillyaDniproODA/
https://www.facebook.com/groups/233955728003987/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=661290731937149
https://www.facebook.com/groups/233955728003987/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=661290731937149
http://dneprunnat.dp.ua/ru/zviti-doents/1545-539yar
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4 жовтня у світі відзначають Всесвітній день захисту тварин (World Animal Day) 

 Жовтень 4th, 2022 

 

Міжнародний день спрямований на привернення уваги людства до прав тварин та їхнього 

добробуту, так як щодня тварини опиняються на межі зникнення. 

У світі є багато речей, що загрожують нашим „меншим братам”. Щодня природні ресурси 

використовуються зі зловживанням, водно-болотні угіддя та ліси руйнуються через 

будівництво нових міст, а місця проживання живих істот перетворюють на асфальтні дороги. 

Згідно зі статистикою, щогодини з лиця Землі зникають безповоротно три види тварин. 

Щодня зникає більше 70 видів фауни і флори. За 25 останніх років біологічне різноманіття 

Землі скоротилося більше ніж на третину. 

День тварин – це привід нагадати людям про їхню відповідальність, підвищити свідомість 

суспільства щодо необхідності захисту тварин. 

3-7 жовтня 2022р. в школах України та світу пройде ІІІ Міжнародний урок доброти про 

гуманне та відповідальне ставлення до тварин. 

Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

рекомендує закладам освіти області взяти участь в уроках доброти, використавши матеріали 

з сайту https://happypaw.ua/ua/bioethics/teaching-materials . 

Долучайтесь до Уроку доброти! Разом ми виховаємо у дітей добро, відповідальність та 

гуманність. Саме ті якості, які відрізняють цивілізоване суспільство від суспільства 

невігластва та дикунства. 

 

https://happypaw.ua/ua/bioethics/teaching-materials
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_viber_2021-06-18_14-29-14-2.jpg
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЗЛІТ УЧНІВСЬКИХ ЛІСНИЦТВ ВІДКРИТО! 

 Жовтень 4th, 2022 

 

«Ліси ніколи не бувають безмовні для тих, хто 

розуміє їхню мову» (Фенімор Купер) 

4 жовтня 2022 року в Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України відбулося урочисте відкриття Всеукраїнського 

зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої і позашкільної освіти, який буде 

тривати до 6 жовтня 2022 року.Захід відкрили мотиваційною промовою спікери: 

Вербицький Володимир Валентинович директор НЕНЦ, доктор педагогічних 

наук, професор; 

Сотник Юрій Петрович перший заступник Голови Державного агентства лісових 

ресурсів України; 

Лакида Петро Іванович доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Навчально-

наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України; 

Марчук Юрій Миколайович член Президії Лісівничої академії наук України, 

академік Лісівничої академії наук України, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та 

лісової селекції НУБіП України; 

Пешко Петро Степанович начальник Хмельницького обласного управління лісового 

та мисливського господарства; 

Зведенюк Микола Андрійович вчитель хімії Пліщинської гімназії з дошкільним підрозділом, 

керівник Зразкового учнівського лісництва «Пліщинське». 

4 жовтня 2022 року розпочато захист науково-дослідницьких робіт у галузі 

лісового господарства. 

Запис Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв 2022 

перший день: 

https://www.youtube.com/watch?v=vS9-9Ep1JaU 

https://www.youtube.com/watch?v=gC1BWxg8qjU> 

другий день: 

https://www.youtube.com/watch?v=HVFw3f-LLlM 

третій день: 

https://www.youtube.com/watch?v=eWdl_XhWDo0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vS9-9Ep1JaU
https://www.youtube.com/watch?v=gC1BWxg8qjU
https://www.youtube.com/watch?v=HVFw3f-LLlM
https://www.youtube.com/watch?v=eWdl_XhWDo0
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Місячник національно-патріотичного виховання в дії! 

 Жовтень 5th, 2022 

 
У Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді триває Місячник національно-патріотичного виховання «Честь і слава 

незламним!», в рамках якого педагоги та вихованці закладу взяли участь у виставці 

«На зламі», що відкрилася у приміщенні Музею національно-визвольної боротьби 

Тернопільщини. Цей захід поєднує особисті історії свідків та постраждалих з 

інфографікою і статистичними доказами, які показують наскільки глибокі зміни 

відбулись в структурі суспільства після початку збройного конфлікту на Сході 

України. Виставка демонструє особисті переживання постраждалих через 

невизначеність, злам звичного життя, незаконні ув’язнення, відбирання майна на 

окупованих територіях України. 

 

Іде війна…. 

Нас Боже захисти! 

Позбав дітей таких страшних уроків, 

Їм ще рости! 

То дай же розцвісти 

Під мирим небом, де панує спокій. 

Віршовані рядки незламності України стали лейтмотивом майстер-класу «Багато 

мальв насіяла війна», що провели спільно Тернопільський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді з бібліотекою № 5 для дорослих в рамках 

Бібліофесту ХІІ «Працює кожний – працюємо разом». Мальви – символ любові до 

рідної землі, до свого народу, до батьківської хати, діти виготовляли із природного 

матеріалу, фоамірану, гофропаперу, фетру… 

Захід провела педагог Галина Мисак із учнями 5-В класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №11 (класний керівник Горошко Надія Михайлівна), вихованцями гуртка 

«Юні овочівники». 
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Відбувся обласний етап Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та 

студентської молоді «Дотик природи 2022» 

 Жовтень 6th, 2022 

 
04 жовтня 2022 року у Волинському обласному еколого- натуралістичному центрі 

Волинської обласної ради відбувся обласний етап Всеукраїнського біологічного форуму 

учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2022». Форум проводився з метою 

виявлення та підтримки обдарованої учнівської та студентської молоді, примноження 

інтелектуального потенціалу країни, підготовки майбутньої наукової зміни. 

Формат проведення – відкрита онлайн презентація. Під час урочистого відкриття до юних 

дослідників та їх педагогів звернулася Валентина Остапчук, директор Волинського 

обласного еколого- натуралістичного центру Волинської обласної ради, заслужений 

працівник освіти України. Як зазначила керівниця закладу, надзвичайно важливою є участь 

юних дослідників Волині у таких фахових конкурсах, функція яких направлена на виявлення 

наукового потенціалу дитини, який в майбутньому відкриває перспективи для участі у 

всеукраїнських та міжнародних проєктах. 

Щорічний член журі Форуму Лариса Коцун , к. б. н., доцент кафедри ботаніки та методики 

викладання природничих дисциплін ВНУ ім. Лесі Українки побажала конкурсантам легкого 

захисту та перемоги. 

Оцінювання робіт відбулось за двома секціями «Екологія та проблеми довкілля», «Біологічні 

науки». Членами журі секції «Екологія та проблеми довкілля» були Василь Іванців – 

завідувач кафедрою екології та агрономії, кандидат історичних наук, доцент Луцького 

національного технічного університету; Юлія Бондаренко – методист відділу екології 

ВОЕНЦ; секції «Біологічні науки» – Лариса Коцун – кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри ботаніки і методики викладання природничих дисциплін ВНУ імені Лесі Українки; 

Тетяна Шевчук – завідувач кафедри анатомії людини ВНУ імені Лесі Українки, кандидат 

біологічних наук, доцент. 

Члени журі відмітили активність школярів у пізнавальній, дослідницькій діяльності з різних 

напрямків біології та високий рівень теоретичної та практичної підготовки. Адже 

дослідницька робота є традиційним і завжди новим засобом розвитку пошуково-пізнавальної 

активності учнів, поглиблення знань, удосконалення умінь і навичок, розширення кругозору, 

формування екологічного світогляду. 

Обласний біологічний форум «Дотик природи» є першим етапом Всеукраїнського форуму, 

який проходитиме 08-10 листопада 2022 року у місті Києві в Національному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді. 
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На Рівненщині проведено обласний етап Всеукраїнського зльоту учнівських 

виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 

 Жовтень 6th, 2022                           

 

05 жовтня 2022 року на базі комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради в дистанційному форматі проведено І обласний 

(відбірковий) етап Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, 

трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти, у якому взяли участь члени учнівських виробничих бригад та трудових 

загонів із Дубенського, Рівненського районів та комунального закладу «Станція 

юних натуралістів» Рівненської обласної ради. 

 

Програмою заходу передбачено відкритий творчий звіт учнівських трудових 

аграрних об’єднань, презентація виставки «Щедрість рідної землі» та захист 

науково-дослідницьких робіт. 

Переможцем І обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського 

зльоту учнівських виробничих бригад трудових аграрних об’єднань закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти стала учнівська виробнича бригада 

«Колос» Новоукраїнського ліцею Ярославицької сільської ради Дубенського 

району, яка представлятиме Рівненщину на всеукраїнському рівні 18-20 жовтня 

2022 р. 
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Юннати ЗОЕНЦ долучилися до Уроку Доброти! 

 Жовтень 6th, 2022 

Зважаючи на складні часи для нашої країни, які поставила перед українцями війна, зараз 

нашим дітям, як ніколи, потрібні душевний спокій, підтримка та позитивні емоції. Всі ці 

емоції може подарувати нашим дітям вже знайомий багатьма Урок Доброти, присвячений 

Всесвітньому Дню захисту тварин. Так, в сучасному світі людина все далі відходить від 

природи. Спілкування з нею поступово заміщується соціальними мережами, комп’ютерними 

іграми, віртуальним світом. Дуже часто ми забуваємо, що поряд з нами живуть вірні друзі – 

тварини. Вони відданими очима дивляться на нас, очікуючи уваги і любові. Наші домашні 

улюбленці так багато роблять для нас: охороняють, дарують радість спілкування, а іноді 

навіть рятують життя, чекаючи від нас лише уваги. Вони для нас лише сторінка життя, а ми 

для них є все життя. 

Дата 4 жовтня вибрана не випадково. Це день католицького святого Франциска Ассизького, 

який вважається покровителем тварин. 

Жорстокість — поняття моральне і правове — останнім часом привертає увагу не тільки 

правоохоронців, а й психологів. Тому, дуже важливо з дитинства плекати любов до тварин, 

повагу до іншого життя. 

З 3 до 6 жовтня 2022 року в Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі 

учнівської молоді пройшов тиждень гуманного ставлення до тварин – „Урок Доброти ”. 

Першими розпочали тиждень найменші – дошкільнята. Вони слухали цікаві розповіді про 

тваринок, а далі і розфарбовували розмальовки котиків та песиків та інших тваринок, які їм 

підготували їхні керівники – педагоги Марина Павко, Ірина Катрич, Юліанна Курак. 

Вихованці гуртка „Юні валеологи”; ,,Юні квітникарі”; „Юні ентомологи” разом з педагогами 

Казаріною Е. І., Величканич О. М., Стрічко О. П. провели 5 жовтня квест до Всесвітнього 

дня захисту тварин. Педагоги підготували 5 зупинок із цікавими завданнями: „Склади із слів 

прислів’я”; „Пазли про тварин”; „Прикмети, повір’я”; „Анаграма”; „Розшифруй прихований 

вираз ”. Юннати поділилися на 4 команди і обрали відповідно до свята назви: „Білочки; 

Хомячки; Щурики; Котики”. Виконуючи завдання на зупинках квесту, вихованці показали 

свої знання та продемонстрували своє відношення до друзів наших менших. Також 

вихованці гуртків розповідали про своїх домашніх тваринок, а потім спілкувалися з 

тваринками живого кутка ЗОЕНЦ. Діти полюбляють підгодовувати тварин, вони завжди 

приносять багато різних смаколиків для своїх улюбленців. 

У житті треба не тільки чекати добрих вчинків від інших, а й віддавати тепло своєї душі 

друзям нашим меншим. Адже людина живе для того, щоб творити добро. Творячи добро, 

вона стає чистішою, духовно багатшою. 

Тож творіть добро, і воно повернеться до вас сторицею! 

 
 

Оксана Стрічко, керівниця гуртка „Юні валеологи” ЗОЕНЦ 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/IMG_20221005_160341.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/IMG-236bd26c8e8da5f3aa1a60d49ff34659-V.jpg
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ЗАВЕРШИВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЗЛІТ ЮНИХ ЛІСІВНИКІВ 

 Жовтень 7th, 2022 

 

З 04 по 06 жовтня 2022 року  Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді МОН України спільно з Хмельницьким обласним управлінням лісового та 

мисливського господарства і відокремленим структурним підрозділом еколого-

натуралістичного напряму «Станція юних натуралістів» Хмельницького ОЦТКУМ провели в 

режимі он-лайн фінальний етап Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти – 2022. 

Право Хмельниччини приймати і проводити Зліт в цьому році виборола команда юних 

лісівників зразкового учнівського лісництва «Пліщинське» Шепетівського держлісгоспу та 

Пліщинської гімназії з дошкільним підрозділом Шепетівської міської ради на Зльоті в Києві 

у 2021 році. 

Урочисте відкриття зльоту розпочали мотиваційними промовами спікери: 

Вербицький Володимир Валентинович директор НЕНЦ, доктор педагогічних наук, 

професор; 

Сотник Юрій Петрович перший заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів 

України; 

Лакида Петро Іванович доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Навчально-

наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України; 

Марчук Юрій Миколайович член Президії Лісівничої академії наук України, академік 

Лісівничої академії наук України, завідувач кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції 

НУБіП України; 

Пешко Петро Степанович начальник Хмельницького обласного управління лісового та 

мисливського господарства; 

Зведенюк Микола Андрійович вчитель хімії Пліщинської гімназії з дошкільним підрозділом, 

керівник Зразкового учнівського лісництва «Пліщинське». 

Програмою Зльоту було передбачено відкритий захист науково-дослідницьких робіт у галузі 

лісового господарства і презентацію досягнень учнівських лісництв закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, оцінку яким давали члени журі з числа науковців, 

педагогів, фахівців лісового господарства. 

Відповідно до підсумків журі Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти – 2022,  рішення оргкомітету Заходу і підсумкового наказу 

його організаторів визнано переможцями і відповідно відзначено команди юних лісівників та 

окремих їх представників, які захищали тематичні науково-дослідницькі роботи і здобули 

відповідну кількість балів, призові місця та їх нагороджено: 
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– Почесною грамотою та Дипломом переможця Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді МОН України, Хмельницького обласного управління лісового та 

мисливського господарства і кубком Гран-прі Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів і цінним подарунком зразкове 

учнівське лісництво «Пліщинське» Шепетівського держлісгоспу та Пліщинської гімназії з 

дошкільним підрозділом Шепетівської міської ради Хмельницької області. 

– Дипломом І ступеню Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

МОН України, Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства 

і цінним подарунком – за зайняте І місце і високий рівень представленої лісогосподарської та 

дослідницької роботи команду юних лісівників Вовковиївського учнівського лісництва 

«Діброва» Демидівської селищної ради Рівненської області та команду юних лісівників 

Левківського учнівського лісництва Глибочицької сільської ради Житомирської області; 

– Дипломом ІІ ступеню Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

МОН України, Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства 

і цінним подарунком – за зайняте ІІ місце та високий рівень представленої лісогосподарської 

та дослідницької роботи команду юних лісівників учнівського лісництва «Совенятко» 

Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської 

області та команду юних лісівників Жукинського учнівського лісництва опорного закладу 

освіти «Жукинський ліцей» Київської області; 

– Дипломом ІІІ ступеню Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

МОН України, Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства 

і цінним подарунком – за зайняте ІІІ місце та високий рівень представленої 

лісогосподарської та дослідницької роботи команду юних лісівників учнівського лісництва 

Ярівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Донецької області та команду юних лісівників В’язівнецького 

учнівського лісництва закладу загальної середньої освіти «В’язівненська гімназія» 

Волинської області. 

Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, 

Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства і цінними 

подарунками за високий рівень виконання та захисту тематичної науково-дослідницької 

роботи і зайняті призові місця нагороджено юних лісівників – переможців Всеукраїнського 

зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. 

За І місце – ОЛЕКСІЙЧУК ЯНУ, ученицю 9 класу, вихованку Пліщинського учнівського 

лісництва Шепетівського держлісгоспу та Пліщинської гімназії з дошкільним підрозділом 

Шепетівської міської ради Хмельницької області; 

За ІІ місце – ХОМЯКА ДЕНИСА, учня 11 класу, вихованця Вовковиївськогоучнівського 

лісництва «Діброва» Вовковиївського ліцею Демидівської селищної ради Рівненської області 

та ПОЛЕНОК ВІКТОРІЮ, ученицю 10 класу Левківського ліцею Глибочицької сільської 

ради Житомирського району, Житомирської області. 

За ІІІ місце – КУРИЛО ДАР’Ю, ученицю 10 класу, вихованку учнівського лісництва 

«Совенятко» Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської 

ради Сумської області, БРУЙ ДМИТРА, учня 11 класу, вихованця Жукинського учнівського 

лісництва опорного закладу освіти «Жукинський ліцей» Київської області та ЧЕРНЮК 

КАТЕРИНУ, ученицю 8 класу, вихованку В’язівнецького учнівського лісництва закладу 

загальної середньої освіти «В’язівненська гімназія» Волинської області. 

Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, 

Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства за високий 

рівень виконання і захисту науково-дослідницької роботи нагороджено юних лісівників–

учасників Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів: 
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– НАКОНЕЧНУ КРИСТИНУ, ученицю 11 класу, вихованку учнівського лісництва Ярівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, Донецької області, 

– ПИСАРІВСЬКУ АЛЬВІНУ, ученицю 10 класу, вихованку учнівського лісництва 

«Пролісок» комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Любашівської селищної ради Одеської області, 

– БАЛАБУШКУ УЛЯНУ, вихованку гуртка комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

– ПОЛЬОВОГО ВОЛОДИМИРА, учня 11-Б класу Збаразького ліцею №1 Збаразької міської 

ради Тернопільської області; 

– ЧЕПУРНУ ЯНУ, ученицю 11 класу, вихованку гуртка юні лісівники закладу загальної 

середньої освіти Лосинівської Селищної ради Ніжинського району Чернігівської області; 

– ЯНЕНКО ВІКТОРІЮ, ученицю 10 –Б класу, вихованку Зіньківського учнівського 

лісництва, Зіньківського опорного ліцею №1 Зіньківської міської ради Полтавської області; 

– СКОБЕЛЬ РОЗАЛІЮ, ученицю 9 класу, вихованку учнівського лісництва філії «Шафран» 

обласного еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді Дніпропетровської 

області; 

– ЧУЄНКО ЯНУ, ученицю 11 класу, вихованку учнівського лісництва Чигиринського 

навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3- 

заклад» Черкаської області; 

– СЬОМИК АНГЕЛІНУ, ученицю 10-Б класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 15, вихованку гуртка «Юні 

лісівники» Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді; 

– МЕЛЬНИК ІРИНУ, ученицю 10 класу, вихованку учнівського лісництва «Лісова казка» 

Полянського опорного закладу освіти; 

– КРИКУН МАРЯНУ, ученицю 9 класу, вихованку учнівського лісництва «Юні друзі лісу» 

Сумівської філії Війтівського опорного закладу загальної середньої освіти Вінницької 

області; 

– КУШНІР БОГДАНУ, ученицю 10 класу, Сопівського ліцею, Печеніжинської ОТГ, 

вихованку гуртка «Юні лісівники» Івано-Франківського обласного екологічного центру. 

Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України 

і Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства і цінним 

подарунком за виставку-презентацію досягнень діяльності учнівського лісництва, 

представлену на Всеукраїнському зльоті учнівських лісництв загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів нагороджено: 

– команду юних лісівників зразкового учнівського лісництва «Пліщинське» Шепетівського 

держлісгоспу та Пліщинської гімназії з дошкільним підрозділом Шепетівської міської ради 

Хмельницької області; 

– команду юних лісівників Левківського учнівського лісництва Глибочицької сільської ради 

Житомирської області; 

– команду юних лісівників Вовковиївського учнівського лісництва «Діброва» Демидівської 

селищної ради Рівненської області; 

– команду юних лісівників учнівського лісництва «Совенятко» Роменської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 11 Роменської міської ради Сумської області 

– команду юних лісівників Жукинського учнівського лісництва опорного закладу освіти 

«Жукинський ліцей» Київської області; 
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– команду юних лісівників Чигиринського навчально–виховного комплексу «Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3» Черкаської області. 

Всі видатки й матеріальне забезпечення заходу здійснило Хмельницьке обласне управління 

лісового та мисливського господарства. 

Всеукраїнський зліт учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

– 2022 завершено, переможців та активних учасників відзначено, а проведення наступного 

Зльоту у 2023 році столичний оргкомітет заходу довірив лісівникам та освітянам Рівненщини 

і Житомирщини. 

Вітаємо керівника зразкового учнівського лісництва «Пліщинське» Миколу Андрійовича 

Зведенюка та його команду юних лісівників з черговим непересічним успіхом на 

національному рівні і сподіваємося, що цей третій Гран-Прі – не останнє досягнення їх 

учнівського лісництва! 

Вітаємо усіх юних переможців та учасників Зльоту з почесними відзнаками,  нагородами та 

цінними подарунками і зичимо нових яскравих успіхів у вивчені лісу та азів 

лісогосподарської справи! 

 

 
 

Всі видатки на призовий фонд і матеріальне забезпечення заходу здійснило Хмельницьке 

обласне управління лісового та мисливського господарства, за що їм юннати і педагоги-

натуралісти всієї України щиро вдячні, адже на такому рівні та ще й в умовах війни і 

ракетного обстрілу російськими фашистами Хмельниччини, спільно провести Зліт вдалося 

завдяки взаємній тісній співпраці і повному взаєморозумінню. 

Запис Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв 2022 
перший день: 

https://www.youtube.com/watch?v=vS9-9Ep1JaU 

https://www.youtube.com/watch?v=gC1BWxg8qjU> 

другий день: 

https://www.youtube.com/watch?v=HVFw3f-LLlM 

третій день: 

https://www.youtube.com/watch?v=eWdl_XhWDo0 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vS9-9Ep1JaU
https://www.youtube.com/watch?v=gC1BWxg8qjU
https://www.youtube.com/watch?v=HVFw3f-LLlM
https://www.youtube.com/watch?v=eWdl_XhWDo0
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/2.png
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/Screenshot_2.png
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/Screenshot_3.png
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/%D0%9C.%D0%90.%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%8E-%D0%AE%D0%9B.-1.jpg
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Добро переможе! 

 Жовтень 7th, 2022 

 
Сьогодні, як ніколи, нашим дітям потрібні душевний спокій, підтримка та позитивні емоції. 

Все це вихованці КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» отримали під час участі у ІІІ Міжнародному уроці доброти «Гуманне та 

відповідальне ставлення до тварин». Під час заняття вихованці гуртків «Основи фенології» 

(кер. Н.Дендюк) та «Природа рідного краю» (кер. Г.Малиш), які працюють на базі Львівської 

санаторної школи № 1 ім. Б.-І. Антонича, мали можливість поговорити про життя домашніх 

тварин у притулку і вдома,  обговорити переваги проживання домашніх улюбленців поруч з 

господарями, переглянути короткі пізнавальні фільми про чотирилапих. Для дітей педагоги 

підготували цікаві завдання: діти розгадували тематичний кросворд про тварин, взяли участь 

у грі «Поверни тварину господарю», вікторині «Ветеринар». На згадку про урок діти 

отримали наліпки із зображенням домашніх улюбленців. 

 

Такі заняття є не лише антистресовими, але й виховують у дітей одні з найголовніших 

людських якостей – добро, відповідальність та гуманність. 

 
 

 

 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/5-1.jpg
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На Львівщині відбувся обласний конкурс «Квітковий вернісаж» 

 Жовтень 7th, 2022 

 
Нещодавно на базі комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» відбувся обласний конкурс 

«Квітковий вернісаж» на тему «Квіткова моя Україна». 

На конкурс було подано понад 150 дитячих робіт із 68 закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти. 

Оцінювало творчі роботи учнів журі у складі: голова журі – Марія Лазорко, викладачка 

кафедри природничо-математичної освіти Львівського ОІППО; члени журі: Орислава Хомик, 

фахівець департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації; Ольга 

Кульчицька, в.о. директора, Леся Бойко, завідувачка методичного відділу, Оксана 

Корнацька, методистка КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ», за такими номінаціями: листівки з міні 

букетом, композиції із сухоцвітів, еко-декор (картини), «Дари осені», букети та композиції із 

живих квітів. 

Кожна представлена на конкурс дитяча робота була неповторною, оригінальною, 

креативною. 

Відвідувачі та гості Центру впродовж тижня мали змогу оглянути творчі роботи дітей 

конкурсу «Квітковий вернісаж», краса та фантазія яких нікого не залишила байдужим. 
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Славетна землячка 

 Жовтень 9th, 2022 

 
Прийшла 150-та річниця з дня народження Соломії Крушельницької – надзвичайної людини, 

однієї із найталановитіших українок, примадонни світової оперної сцени, нашої землячки. 

Соломія Крушельницька – співачка світової слави, краса і гордість української музичної 

культури. Вихована на українській народній пісні, вона зробила її основою свого життя. 

Ім’я Соломії стало нашою славою і національною гордістю. Її пісні дивовижної глибини і 

сили, натхненні високою любов’ю до Батьківщини, вірою в духовну велич людини. 

Вона національна легенда! 

З нагоди святкування 150-річчя від дня народження Соломії Крушельницької вихованці 

гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді разом із педагогом Божко Ольгою Ярославівною відвідали Меморіальний музей 

Соломії Крушельницької у селі Біла Тернопільського району, де дізнались багато цікавого 

про життя та творчість видатної співачки. Гуртківці взяли участь у концерті на честь 

славетної землячки. 

Вихованка гуртка Каріна Божко отримала подяку за активну громадську позицію, 

відродження та розвиток української національної культури, участь у святкуванні 150-річчя 

від дня народження оперної співачки світової слави Соломії Крушельницької. 
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Акція «Посади дерево за себе та за свого друга, який поліг за Україну» триває в 

Нетішині 

 Жовтень 11th, 2022 

 
Саме під таким промовистим гаслом «Посади дерево за себе та за свого друга, який поліг за 

Україну!», а також з метою підтримки ініціативи Президента України Володимира 

Зеленського щодо заліснення України і поширення культурно-екологічного руху «Зв’язок 

поколінь» розпочато масову висадку дерев у областях, де не ведуться активні бойові дії, 

зокрема на Хмельниччині.Прикладом цієї суспільно важливої роботи, є Управління освіти 

виконавчого комітету Нетішинської міської ради, очолюване начальником управління 

Ольгою БОБІНОЮ, що спільно з Державним підприємством «Славутське лісове 

господарство», місцевими закладами позашкільної освіти «Центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді», Будинком дитячої творчості та Клубом «Юний технік» організували 

колективну участь працівників у проведенні заходів цієї Всеукраїнської акції з озеленення 

довкілля і розпочали висадку дерев на своїх територіях. 

Забезпечення посадковим матеріалом учасників Акції здійснюють лісівники Славутчини. На 

різних локаціях вони спільно з лісничим Нетішинського лісництва Андрієм ТКАЧУКОМ, 

який опікується юними лісівниками Нетішина, висадили десятки саджанців дуба скельного, 

липи серцелистої, клена звичайного і продовжують це робити й надалі. 

Учасниками цього важливого для міста заходу було відзначено потребу й важливість 

проведення подібних екологічних та патріотичних ініціатив, коли кожен бажаючий дорослий 

і юний нетішинець має можливість долучитись особисто й за наших полеглих воїнів до 

відновлення та збільшення масивів зелених насаджень у рідному місті й прилеглих до нього 

територіях, а тим самим зробити свій власний внесок в озеленення України. 

Також нетішинські позашкільники, за підтримки шефів-лісівників, долучилися в ці дні до 

участі у Всеукраїнській акції «Закладка парку «Дерева Перемоги» на базі Національного 

ЕНЦУМ МОН України, приуроченої киянами Дню захисника та захисниць України і Дню 

українського козацтва. Їх дуб скельний, як характерне для нашого регіону дерево, відтепер 

зростатиме в столичному парку «Дерева Перемоги», де поряд із деревами з кожної області 

України символізуватиме Хмельниччину. 

«Посади дерево за себе та за свого друга, який поліг за Україну!» – це не просто назва 

заходу, це свідчення щирої віри сьогоднішніх українців у краще, вільне й незалежне 

майбутнє нашого народу і нашої держави, що залишиться поколінням наших нащадків як 

символ відчайдушної й нездоланної національно-патріотичної стійкості, згуртованості, 

мужності та героїзму українського народу, поряд з яким солідарно стали боротися з 

російським агресором кращі сини усіх народів світу і їх уряди. 

Садіть нові дерева, дорогі друзі, садіть за себе і своїх полеглих на фронті героїв, у такий 

раціональний спосіб залишайте й оберігайте про них світлу пам’ять, власною працею 

озеленюючи і прикрашаючи новими насадженнями лісових масивів, парків, скверів, алей та 

садів наш рідний край! 

За матеріалами сайту ЗПО 

«Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» 

Нетішинської міської ради. 
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Вихованці ЗОЕНЦ підтримали мистецький проєкт „АртКишеня” і виготовили вітальні 

листівки для Захисників та Захисниць України 

 Жовтень 12th, 2022 

 
14 жовтня вся Україна відзначатиме День Захисників та Захисниць України. Адже відомо, 

що зараз в лавах української армії вірно служать не лише хлопці, а й дівчата. До цього Дня 6 

жовтня гуртківці Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді виготовили саморобні вітальні листівки для закоханих в Україну, відданих патріотів, 

наших Героїв та Героїнь, які самовіддано щодня йдуть у бій за нас. Своїми листівками юні 

патріоти показали, що підтримують наших воїнів, безмежно дякують їм за це і щохвилини 

пам’ятають про них та з нетерпінням чекають повернення додому татусів, матусь, братів, 

сестер. 

 

Невеличкі вітальні листівки, виготовлені дитячими руками, будуть зігрівати серденько 

нашим воїнам. Їх легко можна прикріпити до стіни, поставити на якусь поверхню, або 

сховати у кишеню. 

Перед початком майстер класу Олександр Геревич, директор ЗОЕНЦ, наголосив на 

актуальності вшанування мужності й героїзму захисників, військових традицій, сприяння 

подальшому зміцненню патріотичного духу серед учнівської молоді. 

Майстер клас провела Ольга Величканич, педагогиня, завідувачка відділу біології та 

дослідницько-експериментальної роботи. Під час заходу школярі із любов`ю до ЗСУ 

виготовляли патріотичні листівки. 

Гуртківці завзято підбирали колір листівки, вирізали, розмальовували майбутні вироби та 

жваво обговорювали виконану роботу, адже кожен юннат вкладав у неї частинку свого 

серця. Діти писали різні привітання та слова вдячності, адресовані захисникам, зокрема: „З 

Днем Воїнів Світла!”, „Зі святом найкращих воїнів у світі!”, „Зі святом закоханих в 

Україну!”, „Щиро дякуємо!” „Сплю спокійно, коли поруч ЗСУ!” тощо. 

Готові патріотичні листівки через волонтерів Руху підтримки закарпатських військових 

передано адресатам – нашим Захисникам. 

 
Оксана Кремінь, завідувачка відділу організаційно-масової роботи 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/IMGA0011-1025.jpg
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Екологічний квест „Наш дім – природа, бережи її!” провели педагогині ЗОЕНЦ у 

Мукачеві 

 Жовтень 12th, 2022 

 
Всі ми зобов’язані своїм життям планеті – прекрасній та єдиній Землі-матері. Зеленій від 

лісів, синій від океанів, жовтій від пісків. Наша планета – найбільша таємниця і диво. Вона 

зберігає в собі найпотаємніші загадки від зародження життя до прийдешніх поколінь 

людства. 

Все в нашому домі взаємопов’язане, все залежить один від другого: якщо згасне сонце – все 

замерзне і покриється мороком; якщо зникнуть повітря і вода – не буде чим дихати і нічого 

буде пити; якщо зникнуть рослини – нічого буде їсти тваринам і людині … Тому, зберегти 

природу означає зберегти життя. Ми – рятівники і охоронці нашого величезного будинку під 

назвою „Земля”. Її доля – у наших руках. 

7 жовтня 2022 року членкині Закарпатського товариства охорони природи, педагоги 

екоцентру Ольга Величканич та Оксана Кремінь провели екопросвітницький виховний захід 

для учнів ЗОШ І – ІІІ ступенів №7 міста Мукачево Закарпатської області. 

Учасникам заходу довелося чимало попрацювати – розгадувати цікаві екологічні завдання і 

головоломки, відгадувати загадки про рослинний і тваринний світ, демонструвати знання 

про крилатих друзів нашого краю, закріпити знання про їстівні та отруйні гриби, 

просуваючись від однієї станції до іншої. За успішне виконання завдань на кожній станції 

гри учасники отримували бали. 

Годину веселощів, азарту, гарного настрою, духу співпереживання, лідерства, перемоги – ось 

результат гри-подорожі екологічного квесту „Наш дім – природа, бережи її!”. 

За активну участь у квесті команди нагороджені Грамотами за І, ІІ та ІІІ місця. 

Сподіваємося, що отримані знання вкотре переконають молодь у важливості збереження 

біорізноманіття нашого краю і планети загалом. А також, що не тільки учасники заходу, а й 

усі люди на планеті Земля будуть жити, дотримуючись законів природи! 

Не забуваймо, що ми є частинкою природи, тому маємо зробити все можливе і неможливе, 

щоб зберегти життя на нашій блакитній планеті! 

Захід проведено у рамках співпраці із Закарпатським товариством охорони природи, 

Інститутом еколого-релігійних студій (IERS) за підтримки Союзу охорони природи 

Німеччини (NABU). 
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Оксана КРЕМІНЬ, завідувачка відділу організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ 

Ольга ВЕЛИЧКАНИЧ, завідувачка відділу біології та дослідницько-експериментальної 

роботи ЗОЕНЦ 
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За гуманне ставлення до тварин 

 Жовтень 13th, 2022 

 
Нещодавно у соцмережах появилась інформація, що сколихнула весь світ. Світлина, на якій 

пес загиблої родини на кличку Крим непохитно сидів на купах цегли і бетону. Як 

справедливо відмітила поетеса Галина Момот: 

Він на руїні, як людина плакав… 

Колишній рідний дім охороняв… 

З великим серцем, вірний друг… 

Собака 

Горе людини, як своє прийняв. 

У час війни, час великого болю і страждань, нам так важливо вміти виявляти один до одного 

знаки поваги і любові. Ці почуття знайшли своє відображення під час проведення ІІІ 

Міжнародного уроку доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин, що 

проходив у період 3-7 жовтня 2022 року. 

Керівники гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, заклади освіти Тернопільської громади, на базі яких працюють педагоги, 

провели багато цікавих та змістовних заходів, що піднімали питання захисту братів наших 

менших. Цікаві виставки дрібних тварин та співучих птахів, вікторини та віртуальні 

подорожі стали для вихованців гуртків, школярів справжніми уроками доброти. 

Міжнародні уроки доброти в котрий раз привернули увагу людини до прав тварин та їх 

доброту. Особливо актуальним це стало в час воєнних дій в Україні, адже тварини не менше 

ніж людина, відчувають жорстокість агресора, його невігластво та дикунство. 

 
 

 

 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_viber_2022-10-04_18-53-24-814.jpg
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На Дніпропетровщині проведено ІІІ Міжнародний урок доброти про гуманне та 

відповідальне ставлення до тварин 

 Жовтень 13th, 2022 

 

 

06 жовтня 2022 року для вихованців гуртків комунального закладу освіти “Обласний 

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

(директор Юрій ПЕДАН) (далі КЗО “ОЕНЦДУМ”) був проведений ІІІ Міжнародний урок 

доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин. У зв’язку з дією на території 

України воєнного стану захід проводився дистанційно, в режимі онлайн, через платформу 

Zoom. 

Керівник гуртка, Анастасія Рахуба, підготувала для вихованців цікаву презентацію про те, як 

людина використовує тварин у власних інтересах, поговорили про мисливство та розведення 

тварин у неволі, умови утримання домашніх тварин та відповідальність кожного за життя, 

здоров’я та комфортні умови існування улюбленця. 

Презентацію можна переглянути за 

посиланням: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox?projector=1 

Також запропоновано до перегляду відео, які демонструють життя безпритульних та 

домашніх тварин, та важливу роль людини в ньому: 

https://happypaw.ua/ua/bioethics/teaching-materials/one/25 

https://happypaw.ua/ua/bioethics/teaching-materials/one/26 

Метою заходу було привернення увагу до прав тварин та їх добробуту. 

Урок доброти не лише є антистресовим та дарує школярам відчуття єдності , але і виховує 

одні з головних людських якостей – добро, відповідальність, гуманність і альтруїзм. Саме ці 

якості відрізняють цивілізоване суспільство від суспільства невігластва та дикунства. 

Зважаючи на складні часи для нашої країни та виклики, які поставила перед українцями 

війна, ми вважаємо, що зараз нашим дітям як ніколи потрібні душевний спокій, підтримка та 

позитивні емоції. 

Інформація щодо проведення заходу розміщена на сайті КЗО “ОЕНЦДУМ”: 

https://docs.google.com/document/d/1qfO4g1E6fPuiAmgx_NqBAYPO3-

Lioboo/edit?usp=sharing&ouid=111336315906906083696&rtpof=true&sd=true 

у групі КЗО “ОЕНЦДУМ” в Facebook 

https://www.facebook.com/groups/233955728003987/?hoisted_section_header_type=recently_seen

&multi_permalinks=661290731937149 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox?projector=1
https://happypaw.ua/ua/bioethics/teaching-materials/one/25
https://happypaw.ua/ua/bioethics/teaching-materials/one/26
https://docs.google.com/document/d/1qfO4g1E6fPuiAmgx_NqBAYPO3-Lioboo/edit?usp=sharing&ouid=111336315906906083696&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qfO4g1E6fPuiAmgx_NqBAYPO3-Lioboo/edit?usp=sharing&ouid=111336315906906083696&rtpof=true&sd=true
https://nenc.gov.ua/%20https:/www.facebook.com/groups/233955728003987/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=661290731937149
https://nenc.gov.ua/%20https:/www.facebook.com/groups/233955728003987/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=661290731937149
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В НЕНЦ закладено «Сад божественних пісень» до 300-річчя від дня народження 

Григорія Савича Сковороди 

 Жовтень 13th, 2022 

 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України спільно з Національним університетом біоресурсів та природокористування 

України, Українським науково-дослідним інститутом садівництва Національної академії 

аграрних наук України з 10 по 12 жовтня ц.р. провів Всеукраїнський фестиваль «Україна–

сад», присвячений 300-річчю від дня народження Григорія Савича Сковороди. 

До участі в заході були запрошені команди творчих учнівських об’єднань садівничого 

профілю закладів загальної середньої та позашкільної освіти областей та міста Києва. 

Зважаючи на ситуацію в Україні, захід був проведений в дистанційному форматі. В рамках 

фестивалю юні садівники презентували відеозахист науково-дослідницьких робіт у галузі 

садівництва. 

Організаторами фестивалю підготовлена збірка на допомогу керівнику гуртка та юним 

садівникам «Юннатівський атлас сортів плодових культур». 

12 жовтня в дендропарку «Юннатський» НЕНЦ був закладений «Сад божественних пісень», 

присвячений 300-річчю від дня народження Григорія Савича Сковороди. 

Підсумки фестивалю будуть розміщені на сайті НЕНЦ https://nenc.gov.ua/. 

 
 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/1.png
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/2-1.png
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Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну 2022 року 

 Жовтень 13th, 2022 

 

 

Ось і завершився фінальний етап Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну 

«Код нації українця», який проводився з 3 по 5 жовтня 2022 року Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді. В заході прийняли участь 32 команди де 

представили свої цікаві, креативні, високопрофесійні проєкти у двох номінаціях: «Квіткові 

килими» та «Флористична скульптура» на вибір. Найбільша кількість проєктів представлена 

саме в номінації «Квіткові килими». Члени журі високо оцінили роботу учасників, їх 

наставників, керівників команд. Оргкомітет заходу бажає учасникам успіхів в подальших 

творчих діях! 

 
 

 
 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/0-02-05-21a683acae4d35bd74fff1d5d218d587f79dd325c4a16afa1c3d51cf117273f8_121e99da.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/1664778875502.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/IMG_20221001_165119_456.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_viber_2022-10-05_09-23-03-867.jpg


                      Міністерство освіти і науки України 

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

З Днем Захисників та Захисниць України! 

 Жовтень 14th, 2022 

 
До Дня Захисників та Захисниць України вихованці Донецького обласного 

еколого-натуралістичного центру малювали малюнки, вітальні листівки, 

робили обереги, пекли пряники. Всі подарунки буде передано 

військовослужбовцям, які наразі захищають Україну від окупантів. Діти з 

теплими побажаннями, зі словами вдячності звернулися до воїнів-героїв через 

роботи, виготовлені власноруч. Чекаємо з нетерпінням кожного захисника з 

Перемогою у себе вдома – в Україні! 

У рамках обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-

патріотичної гри «Паросток» молодь Донеччини, а також запрошені гості-

учасники з позашкільних закладів еколого-натуралістичного профілю Одещини 

та Дніпропетровщини – всього 85 вихованців, від команд підготували листівки 

воїнам, використовуючи різні графічні редактори та цифрові 

застосунки. Учасники гри з душею та вірою в Перемогу розробили листівки для 

воїнів ЗСУ! 
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До Дня захисників та захисниць України і Дня українського козацтва 

 Жовтень 14th, 2022 

 

13-14 жовтня комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 

та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО“ОЕНЦДУМ”) (директор 

Ю.Ф.Педан) проведено виховний захід до Дня захисників та захисниць України і Дня 

українського козацтва. Метою заходу є сприяння національно-патріотичному вихованню 

дітей, популяризації героїзму військового подвигу, вшанування мужності та героїзму 

захисників та захисниць України. А також ознайомлення юннатів з історією славного 

українського козацтва, з видатними козаками Запорозької Січі, гетьманами, ідентифікація 

себе як українців, як майбутніх захисників незалежності та суверенітету України. 

У зв’язку з воєнним станом на території України захід проводиться дистанційно, в 

асинхронному форматі. 

Педагоги КЗО“ОЕНЦДУМ” зібрали та передали воїнам ЗСУ 25-ї окремої повітрянодесантної 

Січеславської бригади смаколики та патріотичні браслети виготовлені разом з юннатами, з 

найкращими побажаннями та привітаннями зі святом. 

В КЗО“ОЕНЦДУМ” оформлено стенд пошани захисникам та захисницям України, який 

розміщено в ековітальні. Створено презентаційні матеріали до Дня Українського козацтва, 

цікаві тематичні завдання, та майстер клас “Вітальна листівка у техніці штампів”, з якими 

можна ознайомитись на сайті 

КЗО“ОЕНЦДУМ” https://drive.google.com/drive/folders/1JZZ5XIrB89nENEkDuT7zreajsC9Caw

EP?usp=sharing та сторінці закладу у 

Facebook https://www.facebook.com/groups/233955728003987/?hoisted_section_header_type=rec

ently_seen&multi_permalinks=668789124520643. 

Нехай Бог береже наших захисників та наближає нашу перемогу! 

Нехай наша священна українська земля назавжди буде благословенною, вільною та 

незалежною! 

Підготувала: зав.відділом організаційно-масової роботи Надія ШПІТЬКО 
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З подякою за мирне небо 

 Жовтень 14th, 2022 

 

 

14 жовтня 2022 року, у свято, приурочене до Дня захисника Вітчизни, працівники 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України організували збір врожаю, було передано до лав ЗСУ з подякою за мирне 

небо! 
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Освітній івент до Дня захисників Вітчизни 

 Жовтень 14th, 2022 

 

14 жовтня 2022 року Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді 

МОН України було проведено освітній івент до заходу Дня захисників Вітчизни на тему: 

«Національно-патріотичне виховання в системі  діяльності закладів позашкільної освіти: 

досвід, реалії, перспективи». 

Основні питання, які були винесені на освітній івент: 

–         Національно-патріотичне виховання молоді в умовах 

державотворчих процесів; 

–         Еколого-патріотичний вектор виховного процесу здобувачів освіти; 

–         Війна та довкілля – пріоритетний напрям в екології; 

–         Система просвітницької роботи з батьками в напрямі 

громадянської освіти; 

–         Феномен поняття патріотизм; 

–         Шляхи формування національної свідомості дитини 

Заслухали доповіді запрошених гостей: 

1.     Бех Іван Дмитрович, Директор Інституту проблем виховання Національної академії 

педагогічних наук України, дійсний член (академік) НАПН України, доктор психологічних 

наук, професор 

2.     Галенко Іван Вікторович, віце-президент Міжнародної академії інформатики, кандидат 

технічних наук 

3.     Байкєніч Ганна, завідувачка сектору методичної роботи Управління наукового 

забезпечення політики національної пам’яті. 

4.     Бордюг Наталія Сергіївна, директору КЗ «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук, професор 

5.     Мачуський Валерій Віталійович, завідувач лабораторії позашкільної освіти Інституту 

проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник. Доповідь на тему: «Сучасні наукові підходи до визначення поняття 

патріотизм» 

6.     Корнієнко Анна Володимирівна, провідний науковий співробітник лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних 

наук, старший науковий співробітник. Доповідь на тему: «Методична складова національно-

патріотичного виховання» 

7.     Бордюг Наталія Сергіївна, директор КЗ «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук, професор 
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8.     Мельник Валентини Анатоліївни, культорганізатор Вінницької обласної станції юних 

натуралістів. Доповідь на тему: «Шляхи формування національної свідомості дитини» 

В завершення івенту переглянули привітання від нашого колеги методиста з Запорізького 

обласного еколого-натуралістичного центру – Кравцова Артема Олександровича 

Запис івенту за посиланням https://youtu.be/0UjDEHEyZ1o. 
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Хмельницькі натуралісти провели обласну дитячу науково-практичну конференцію 

юннатів та учнів - виконавців науково-дослідницьких робіт в галузі біології, екології, 

сільського і лісового господарства 

 Жовтень 20th, 2022 

 
Відповідно до Плану комплексних заходів з екологічної освіти і виховання та формування 

екологічної культури дітей і учнівської та студентської молоді закладів освіти Хмельницької 

області на 2021-2025 роки, щорічно в жовтні для юннатів та учнів Хмельниччини 

проводиться обласна дитяча науково-практична конференція, які виконують дитячі науково-

дослідницькі роботи в галузі біології, екології, сільського і лісового господарства під 

керівництвом учителів, керівників гуртків, науковців та фахівців народного господарства. 

Цього року, зважаючи на загрозу ракетних обстрілів російськими агресорами українських 

міст та героїчний опір українців окупантам, конференція проведена в режимі он-лайн 19 

жовтня педагогами-натуралістами відокремленого структурного підрозділу еколого-

натуралістичного напряму «Станція юних натуралістів» Хмельницького ОЦТКУМ спільно з 

науковцями Хмельницького національного університету, провідними фахівцями 

Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства, Управління 

розвитку агропромислового комплексу і земельних відносин Хмельницької ОВА та кращими 

педагогами-натуралістами закладів освіти області. 

Мета заходу – залучення обдарованої учнівської молоді до проведення експериментально-

дослідницької роботи з різних напрямків природничих наук, сільського і лісового 

господарства, підтримки еколого-натуралістичної творчості школярів, підвищення 

ефективності і якості дитячого дослідництва й підготовки юних природолюбів 

Хмельниччини до участі в конкурсах-захистах МАН України та вибору майбутньої 

професійної діяльності, удосконалення творчої співпраці з науковцями педагогів закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти області. 

Під час конференції проходили комп’ютерні презентації дитячих індивідуальних науково-

дослідницьких експериментальних робіт та засідання круглого столу наукових консультантів 

за участю педагогів – керівників дитячих творчих робіт, провідних науковців та фахівців в 

галузі екології, біології, сільського і лісового господарства області, обговорення 

представлених юннатами і учнями робіт, обмін досвідом їх виконання та надання юним 

дослідникам природи кваліфікованих зауважень, порад і консультацій науковцями, 

лісівниками, аграріями, педагогами. 

Науковим консультантами конференції цього року були: 

Секція лісового та сільського господарства: 

– МІРОНОВА Наталія Геннадіївна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач 

кафедри екології  та біологічної освіти гуманітарно-педагогічного факультету 

Хмельницького національного університету, гарант освітньої програми «Екологія»; 
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– ЛОБОДА Анатолій Федорович, начальник відділу лісового та мисливського господарства 

Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства; 

– ТАРНАВСЬКИЙ Павло Степанович, головний спеціаліст відділу лісового та мисливського 

господарства Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства; 

– КЛОК Євгеній Артурович, інженер-лісопатолог ДП Летичівський лісгосп; 

– СЕРДЮК Ванда Святославівна, головний спеціаліст відділу агропромислового 

виробництва Управління розвитку агропромислового комплексу і земельних відносин 

Хмельницької ОВА; 

– ЗВЕДЕНЮК Микола Андрійович, вчитель хімії, керівник учнівського лісництва 

Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ст. Шепетівської міської ради; 

– НАГУРНА Оксана Василівна, вчитель біології та основ здоров’я  Летавського ліцею 

Чемеровецької селищної ради; 

– КОВАЛЬЧУК Альона Олександрівна, керівник гуртків Шепетівського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

– ЗОТОВА Олена Василівна, методист відокремленого структурного підрозділу еколого-

натуралістичного напряму «Станція юних натуралістів» Хмельницького обласного центру 

туризму та краєзнавства учнівської молоді; 

– ПЕТРАШ Юлія Володимирівна, керівник гуртків відокремленого структурного підрозділу 

еколого-натуралістичного напряму «Станція юних натуралістів» Хмельницького обласного 

центру туризму та краєзнавства учнівської молоді (секретар секції). 

Секція екології, біології та біохімії: 

– СКРИПНИК Сергій Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології та 

біологічної освіти гуманітарно-педагогічного факультету  Хмельницького національного 

університету, гарант освітньої програми «Середня освіта» (Біологія та здоров’я людини); 

– БІЛЕЦЬКА Галина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри екології та 

біологічної освіти освіти гуманітарно-педагогічного факультету, Хмельницького 

національного університету, гарант освітньої програми «Середня освіта» (Біологія та 

здоров’я людини); 

– ГАНЗЮК Алла Ярославівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії та хімічної 

інженерії  факультету технології та дизайну Хмельницького національного університету; 

– МИРНА Лілія Анатоліївна, методист біології  і екології Хмельницького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти; 

– КШЕВІНСЬКА Людмила Анатоліївна, вчитель біології, заступник директора з навчальної 

роботи Іванковецького ліцею  Хмельницького міської ради; 

– ГОРЩУК Наталія Мефодіївна, вчитель хімії, біології та природознавства СЗОШ № 27 ім. 

Дмитра Іваха м. Хмельницького; 

– ПОКОТИЛЮК Віта Василівна, вчитель біології Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1; 

– ЧУМАК Ірина Миколаївна, керівник гуртків Шепетівського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 

– ДЕМЧУК Леся Олександрівна, методист відокремленого структурного підрозділу еколого-

натуралістичного напряму «Станція юних натуралістів» Хмельницького обласного центру 

туризму та краєзнавства учнівської молоді; 

– БОНДАР Марія Миколаївна, керівник гуртків відокремленого структурного підрозділу 

еколого-натуралістичного напряму «Станція юних натуралістів» Хмельницького обласного 

центру туризму та краєзнавства учнівської молоді (секретар секції). 
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Відповідно до рейтингу презентованих робіт та рекомендацій наукових консультантів, 

проведеної обласної дитячої науково-практичної конференції, Дипломи Хмельницького 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді за високий рівень виконання 

дослідницько-натуралістичної роботи та змістовність презентації досягнутих результатів на 

обласній дитячій науково-практичній конференції юннатів Хмельниччини у секції екології, 

біології та біохімії надаються: 

– Ярославу Казмірчуку, учню  11-Б класу  Шепетівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» (керівник роботи Гудкова Надія Петрівна, 

вчитель біології Шепетівського навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів-гімназія»). Тема роботи «Drosophyla melanogaster Mg. як тест-об’єкт для 

біотестуванні грунтів» 

– Ярославу Чекману, учню 10 класу Дунаєвецького ліцею №1, вихованцю гуртка «Юні 

лісівники-дендрологи» ХОЦТКУМ (керівники роботи: Іванова Неоніла Романівна,  вчитель 

біології Дунаєвецького ліцею №1, Іванов Андрій Васильович вчитель біології Чаньківської 

гімназії Дунаєвецької ТГ, керівник гуртка «Юні лісівники-дендрологи» ХОЦТКУМ, 

Любінська Людмила Григорівна, доктор біологічних наук, професор кафедри біології та 

методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка). Тема роботи  «Біоіндикаційні та фізико-хімічні дослідження екологічного стану 

штучних водойм села Чаньків». 

– Іванні Каландюк, учениці 9 класу, вихованці гуртків юні лісівники гімназії №6 

Шепетівської міської ради (керівник роботи Гоненко Алла Олексіївна, вчитель біології 

гімназії №6 Шепетівської міської ради»). Тема роботи «Вивчення видового різноманіття 

Первоцвітних в озелененні міста Шепетівки» 

– Софії ПРУС, учениці 9 класу Перемишельської гімназії Улашанівської сільської ради 

Шепетівського району (керівник роботи Гончарук Світлана Анатоліївна, вчитель хімії, 

біології Перемишельської гімназії Улашанівської сільської ради Шепетівського району). 

Тема роботи «Дослідження питання сортування побутових відходів у сільській місцевості» 

– Івану КРИВОМУ, вихованцю гуртка екологічне краєзнавство Кам’янець-Подільського 

позашкільного навчально-виховного об’єднання, учню 9-Б класу Кам’янець-Подільського 

ліцею №16 (керівники роботи Фреюк Галина Степанівна, вчитель географії Кам’янець-

Подільського ліцею №16, Мисько Володимир Зіновійович, керівник гуртків Кам’янець-

Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання). Тема роботи «Екологічні 

проблеми р. Смотрич в межах м. Кам’янця-Подільського та шляхи їх вирішення» 

Дипломи Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді за 

високий рівень виконання дослідницько-натуралістичної роботи та змістовність презентації 

досягнутих результатів на обласній дитячій науково-практичній конференції юннатів 

Хмельниччини у секції сільського та лісового господарства надаються: 

– Яні Олексійчук, учениці 9 класу Пліщинської гімназії Шепетівської міської ради 

(керівники роботи Зведенюк Микола Андрійович, учитель хімії Пліщинської гімназії 

Шепетівської міської ради, Сопушинський Іван Миколайович, доктор с/г наук, професор 

НЛТУ України). Тема роботи «Біоекологічні особливості та якісні характеристики форм 

клена-явора в насадженнях ДП «Шепетівське лісове господарство»; 

– Анні Шевцовій, учениці 7 класу Нетішинського ліцею №3 (керівник роботи Кирилюк 

Зоряна Василівна, вчитель біології  Нетішинського ліцею №3). Тема роботи «Вплив 

природних біостимуляторів на проростання насіння томатів»; 

– Дарині Весні, учениці 11 класу Отроківської  ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник роботи Грицаюк 

Валентина Семенівна,  вчитель біології та хімії Отроківської ЗОШ І-ІІІ ступенів). Тема 

роботи «Екологічна та созологічна оцінка якості грунтів Новоушиччини за угрупованнями 

ногохвісток». 
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Грамотами Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді за 

творчий підхід до виконання завдань дослідницько-натуралістичної роботи, змістовну 

презентацію її результатів та активну участь в обласній дитячій науково-практичній 

конференції юннатів Хмельниччини буде нагороджено: 

– Діану Шиндерук, ученицю 11-А класу Летичівського ліцею №2 Летичівської селищної 

ради Хмельницького району (керівник роботи Каченюк Анна Сергіївна, заступник директора 

з навчально-виховної роботи, вчитель біології Летичівського ліцею №2 Летичівської 

селищної ради Хмельницького району). Тема роботи «Розвиток екологічного туризму та 

розробка туристичних маршрутів «Стежками Летичівської громади»; 

– Вадима Назарука, учня 9 класу  Сушовецького ліцею Білогірської селищної ради (керівник 

роботи Горобець Віта Іванівна, вчитель біології Сушовецького ліцею Білогірської селищної 

ради). Тема роботи «Особливості розвитку екологічного руху в Україні у добу незалежності 

(19991-2020)»; 

– Юлію Горбатюк, ученицю 9 класу Сусловецького ліцею Летичівської селищної ради 

Хмельницького району (керівник роботи Левченко Наталія Сергіївна, вчитель хімії та 

біології  Сусловецького ліцею Летичівської селищної ради Хмельницького району). Тема 

роботи «Вплив біологічно активних речовин на укорінення живців Узамбарської фіалки»; 

– Анастасію Лісовець, ученицю 9 класу  Красилівської гімназії №4 ім. П. Кізюна (керівник 

роботи Володимир Іванович Українець, вчитель географії Красилівської гімназії №4 ім. П. 

Кізюна). Тема роботи «Визначення найбільш перспективних місць для встановлення малих 

ГЕС на річці Случ в околицях міста Красилів»; 

– Валерію Кливак, ученицю 7 класу Великоорлинської гімназіі, вихованку гуртка юні 

валеологи ХОЦТКУМ (керівник роботи  Мироненко Марія Михайлівна,  вчитель біології, 

хімії, основ здоров’я Великоорлинської гімназії, керівник гуртка юні валеологи ХОЦТКУМ). 

Тема роботи «Екологія та поведінка бобра річкового на околицях села Великі Орлинці»; 

– Анжеліку Бицик, ученицю 11-Б класу Хмельницької СЗОШ №29, вихованку гуртка 

«Людина і довкілля» ХОЦТКУМ (керівники роботи Заболотня Світлана Василівна, вчитель 

біології Хмельницької CЗОШ №29, Демчишина Зоя Іванівна, керівник гуртків ХОЦТКУМ). 

Тема роботи  «Батарейкам утилізація»; 

– Назара Волошанського, учня 9 класу Михайлівського ліцею Розсошанської ОТГ, вихованця 

гуртка «Людина і довкілля» ХОЦТКУМ (керівники роботи Сас Павло Павлович, вчитель 

біології та географії Михайлівського ліцею Розсошанської ОТГ, Демчишина Зоя Іванівна, 

керівник гуртка ХОЦТКУМ). Тема роботи «Флористичний склад урочища  «Загинці»; 

– Вікторію КАЧУРИНСЬКУ, ученицю  10-Б класу Хмельницького НВК №4 (керівники 

роботи: Біла Мар’яна Сергіївна та Щур Оксана Миколаївна, вчителі хімії Хмельницького 

НВК №4). Тема роботи «Використання та утилізація пакувального матеріалу»; 

– Вікторію КУЛИБУ, ученицю 8-В класу Нетішинського ліцею №1 (керівник роботи 

Коритовська Юлія Анатоліївна, вчитель хімії Нетішинського ліцею №1). Тема роботи 

«Гідрохімічний аналіз екологічного стану водойм м. Нетішин» ; 

– Андрія Затилкіна, учня 7 класу Хмельницької ЗОШ І – ІІІ ст. № 21 (керівники роботи: 

Янюк Тетяна Олександрівна, вчитель біології Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст. №21, Демчишина 

Зоя Іванівна, керівник гуртків ХОЦТКУМ). Тема роботи «Голубівництво в передмістях 

Хмельницького»; 

– Анастасію Кицанюк, ученицю 6-А класу, вихованку гуртка юні рослинники Кам’янець-

Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання (керівник роботи Трояновська 

Оксана Миколаївна, кандидат с/г наук, керівник гуртків Кам’янець-Подільського ПНВО). 

Тема роботи «Ріст васильків справжніх на навчально-дослідній ділянці»; 
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– Вікторію Мазур, ученицю 9 класу Хоровецького ліцею Улашанівської сільської ради 

Шепетівського району (керівник роботи Палій Жанна Олександрівна, вчитель біології та 

хімії Хоровецького ліцею Улашанівської сільської ради Шепетівського району). Тема роботи 

«Дослідження основних причин фітофторозу томатів та розробка рекомендацій щодо 

профілактики цієї хвороби». 

Завдяки тісній співпраці педагогів-натуралістів загальноосвітніх і позашкільних закладів з 

науковцями досягається результативність навчання у гуртках юних екологів, аграріїв, 

лісівників та ін. 

Варто зазначити, що володарі трьох Гран-прі Всеукраїнських зльотів учнівських лісництв – 

юні лісівники зразкового учнівського лісництва «Пліщинське» ДП «Шепетівський лісгосп» і 

Пліщинської гімназії Шепетівської міської ради є багаторічними переможцями обласних, 

республіканських та міжнародних конкурсів, науково-практичних конференцій, зльотів та ін. 

Досягненням таких високих результатів юні природолюби завдячують своїм наставникам – 

науковцям Інституту лісового і садово-паркового господарства Національного 

лісотехнічного університету України, з якими давно і плідно співпрацює гімназія. 

Саме співпраця з директором Інституту, доктором с/г наук Степаном Івановичем Миклушем, 

завідувачем кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу, доктором с/г 

наук, професором Леонідом Семеновичем Осадчуком та доктором с/г наук, професором 

Іваном Миколайовичем Сопушинським позитивно впливає на формування наукового 

світогляду школярів та вибір майбутньої професії. 

Проведення юннатами Хмельниччини обласної дитячої науково-практичної конференції, 

яскраво й переконливо свідчить про важливість і потребу кваліфікованої підтримки 

обдарованих учнів-природолюбів нашого краю, задоволення їх прагнення виконувати творчі 

експериментально-дослідницькі роботи під керівництвом науковців та досвідчених фахівців 

народного господарства, здобувати нові якісні знання, навички і уміння та отримувати 

визнання результатів своєї індивідуальної творчої дослідницько-експериментальної 

діяльності, яка у майбутньому зможе зіграти для них вирішальну роль у правильному виборі 

і здобуванні професії. 

За матеріалами сайту «Юннати Хмельниччини». 

 

 
 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/2-4.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/10/5-2.jpg


                      Міністерство освіти і науки України 

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

Завершено Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 

об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

 Жовтень 20th, 2022 

 

З 18 жовтня по 20 жовтня 2022 року в Національному еколого-натуралістичному центрі 

учнівської молоді МОН України було проведено Всеукраїнський зліт учнівських виробничих 

бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

18 жовтня 2022 року було урочисте відкриття заходу на якому з привітальним словом 

виступили спікери: 

1.      Вербицький Володимир Володимирович, директор Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, доктор педагогічних наук, 

професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, голова ГО «Спілка 

освітян України». 

2.      Тонха Оксана Леонідівна, доктора сільськогосподарських наук, професор, декан 

агробіологічного факультету НУБіП України; 

3.      Мовчан Валентина Олексіївна, кандидат біологічних наук, доцент, директор Інституту 

біомедичних технологій Університету «Україна»; 

Програмою Зльоту було передбачено відкритий захист науково-дослідницьких робіт у галузі 

рослинництва, овочівництва та садівництва та презентація виставки «Щедрість рідної землі» 

і відкритий творчий звіт членів учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 

об’єднань. Роботи оцінювали члени журі: 

1.      Бордюжа Надія Петрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна НУБіП; 

2.      Бикіна Ніна Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцента кафедри 

агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна НУБіП; 

3.      Кузьмінець Оксана Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, незалежний 

експерт; 

4.      Мазур Петро Олександрович, завідувач науково-дослідною лабораторією садівництва 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України; 

5.      Пінчук Микола Олександрович, завідувач відділом рослинництва та аграрних 

досліджень Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України. 

Журі працює. Результати оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт у галузі 

рослинництва, овочівництва та садівництва та презентацій виставки «Щедрість рідної землі» 

і відкритий творчий звіт членів учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 

– Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти– 2022,  буде опубліковано на 

сайті https://nenc.gov.ua/. 

https://nenc.gov.ua/
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Тренінговий методичний день зі STEAM-освіти пройшов у ЗОЕНЦ 

 Жовтень 21st, 2022 

 
Днями у Закарпатському екоцентрі проведено тренінг в онлайн форматі з використанням 

конференцзв’язку на платформі ZOOM з участю керівників гуртків Хустського району. 

Зараз, у зв’язку з невпинним розвитком комп’ютерних технологій, все більше в освітньому 

процесі набирає популярності STEM-освіта, при якій тісно поєднується креативність та 

технічні знання. Саме методикам і прийомам STEM-освіти, які використовуються при 

виготовленні мінівідеопроєктів на заняттях дитячої екологічної відеостудії „Дивосвіт”, 

присвячувався тренінг у ЗОЕНЦ. Провела тренінг керівниця відеостудії, завідувачка відділу 

інформаційно-методичної роботи Людмила Бокій. 

Тренер створила доброзичливу атмосферу, під час якої поділилася досвідом своєї роботи і 

ознайомила з азами використання у практичній педагогічній діяльності нових комп’ютерних 

технологій, а саме створення власного відеопроєкту. Адже використання на заняттях відео, а 

особливо, власного, піднімає престиж професії педагога та його імідж. 

Керівниця відеостудії зупинилася на етапах створення відеоролика, а саме: визначення теми, 

написання сценарію, фільмування, монтаж. Виступаюча також відмітила важливість для 

педагогічного працівника знання державної української мови, яку необхідно знати і 

дотримуватися нових правил українського правопису. Л. Бокій надала перевагу іншомовним 

словам, оскільки зараз із використанням соціальних мереж, активно входять у наш лексикон 

слова англійського походження. Та й комп’ютерні програми переважно англомовні. До речі, 

вихованці відеостудії виявили бажання вивчати монтаж відео у програмі Adobe Premiere Pro 

англійською, хоча є і російський відповідник. 

Учасники тренінгу також дізналися багато цікавого про процес фільмування, зокрема, як 

створюється відеокадр, за якими параметрами визначається якість камери. Розв’язуючи 

задачу, учасники самі встановили у якій, серед запропонованих двох, камері краще буде 

зображення і чому. 

Під час тренінгу педагоги переглянули та ознайомилися із практичними формами і методами 

роботи керівниці відеостудії Л. Бокій з дітьми, переглянувши відеопроєкт „Невигадана 

історія про пацючка Ротика”, відеоролики студійців на тему: „Квітучі дерева мого саду”, 

виконані на смартфонах як домашнє завдання, телерепортажі з майстер класів „Лелеки, 

Миру принесіть в Україну”, „До Дня Матері”, які зафільмували вихованці гуртка Вероніка 

Голубець та Юліанна Хованець. 

Завершальний етап – фільмування статичним планом патріотичного флешмобу „Ой, у лузі 

червона калина”. Після фільмування флешмобу педагоги відразу ознайомилися із 

монтажною програмою і подивилися відео, у якому самі брали участь. 

Підсумовуючи методичний день, директор Закарпатського екоцентру Олександр Геревич 

відмітив, як важливо, що не дивлячись на фактори, що зумовили незручності – загострення 

ситуації із коронавірусом та періодичні „сирени тривоги”, все ж вдалося зібратися педагогам, 

які безпосередньо проживають в Ужгороді та підключилися в онлайн режимі керівники 

гуртків з Міжгірщини, Іршавщини Хустщини і таки провели запланований методичний день. 



                      Міністерство освіти і науки України 

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

Приємне враження справило оригінальне розкриття теми Людмилою Іванівною з 

використанням своїх та дитячих творчих доробок. 

За традицією Олександр Васильович ознайомив педагогів з інформаційними листами, 

наказами, які надійшли з Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 

департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА-ОВА. 

О. Геревич звернув увагу на лист уповноваженого із захисту державної мови щодо 

оволодіння українською, зокрема, сприяння в цьому переміщеним особам із східних та 

південних областей України, які також відвідують гуртки еколого-натуралістичного 

напряму. 

Також директор наголосив на листі Міністерства освіти і науки щодо особливості організації 

(визначення формату) освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану. 

 
Людмила БОКІЙ, завідувачка відділу інформаційно-методичної роботи 
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«ПОДАРУЙ ЖИТТЯ ПЛАНЕТІ» 

 Жовтень 21st, 2022 

 
Працівники Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства 

освіти і науки України прийняли участь у посадці саджанців на навчальній дендрологічній 

шкілці НЕНЦ в рамках проєкту «Подаруй життя планеті» долучаючись до загальнодержавної 

програми Президента України «Зелена країна». 

Колектив Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства 

освіти і науки України висловлює подяку Державному підприємству “Бориспільський 

лісгосп” Київського обласного управління лісового та мисливського господарства за 

саджанці. 

Були висадженні саджанці (понад 70 дерев): 

Туя Біота східна, береза повисла, дуб північний, 

дуб звичайний, горіх чорний. 

Посадити дерева – зберегти життя на Землі. 

Збережемо Планету разом! 
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МАКУЛАТУРУ ЗДАЙ - ПЕРЕМОГУ НАБЛИЖАЙ! 

 Жовтень 24th, 2022 

 

 

Приєднуйтеся до ініціативи ЕКО-ЛІДЕРІВ юннатівських гуртків «Людина і довкілля» 

Полонського ліцею №1 Шепетівського району (керівник гуртків – вчитель математики та 

інформатики ліцею Світлана Вікторівна Маївка)! Якщо ще не встигли, то саме час 

долучитися до цього громадського регіонального екологічного заходу і разом з нами зробити 

в нього свій особистий внесок. А також, розповсюдивши власноруч виготовлені еко-

торбинки, ми зможемо допомогти заробленими коштами Збройним Силам України. 

Ось так запрошують місцевих учнів полонські ліцеїсти та юннати гуртка «Людина і 

довкілля» до участі в ініційованому ними регіональному заході. 

Збір ліцеїстами старої літератури, що за своїм змістом уже втратила актуальність і 

зацікавленість читачів та різноманітних паперових виробів, що вже стали 

макулатурою, триває на постійній основі, після чого усе зібране відправляють на 

спеціалізоване підприємство, де переробляють макулатуру, а виручені під час заходу кошти 

передаються на допомогу для захисників нашої Батьківщини – воїнів Збройних Сил України. 

Відтепер із переробленого до значно кращої якості паперу національні видавництва 

надрукують нові цікаві, правдиві й змістовні українські книги, що стануть для кожного з нас 

джерелами нових і потрібних нам знань. 

Такий цілеспрямований захід ЕКО-ЛІДЕРІВ юннатівських гуртків «Людина і довкілля», що 

створені хмельницькими педагогами-натуралістами спільно з ентузіасткою юннатівської 

роботи Світланою Маївкою і діють на базі Полонського ліцею №1, сприяє вихованню у 

підростаючого покоління активної громадянської позиції та патріотичних почуттів. А ще цей 

захід допомагає педагогам навчати неповнолітніх збереженню довкілля, правильному 

поводженню з побутовими відходами, раціональному їх збиранню і роздільному 

сортуванню, що забезпечує їх наступну переробку спеціалізованими підприємствами й 

повторне використання виготовленої продукції для побутових потреб людини. 

Долучайтеся, товариство! Самостійно або долучайтесь до нас гуртом! – закликають юні 

полончани усіх бажаючих. 

Адже, насправді, треба добряче почистити наші книжні полиці та місця іншого побутового 

мотлоху від усілякого паперового непотребу та звільнити в оселях простір для створення й 

поповнення домашніх бібліотечок нашою українською книгою та й для громадських і 

навчальних бібліотек у закладах освіти теж варто це зробити. 

З новою українською книгою – у нове майбутнє України! 

Олена ЗОТОВА, методист відокремленого  структурного підрозділу еколого-

натуралістичного напряму «Станція юних натуралістів» Хмельницького ОЦТКУМ. 
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Проведено курси підвищення кваліфікації заступників директорів закладів 

позашкільної освіти 

 Жовтень 25th, 2022 

 
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України (далі – Міністерство, МОН) від 19.08.2022 

№ 4/2033-22 та листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України (далі – НЕНЦ МОН) від 15.06.2022 № 104 з метою виконання 

Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2022 рік, 

затвердженого наказом Міністерства від 15.12.2021 № 1379, НЕНЦ МОН провів курси підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів позашкільної освіти (ліцензія: серія АЕ № 270777). 

Учасниками курсів стали 28 заступників директорів закладів позашкільної освіти (з навчальної, 

навчально-виховної, методичної, виховної, навчально-методичної роботи) із 11 регіонів України, а 

саме: Житомирської, Вінницької, Черкаської, Закарпатської, Тернопільської, Запорізької, Київської, 

Донецької, Полтавської, Дніпропетровської області та м. Києва. 

Навчально-тематичний план курсів розрахований на 180 годин і складається із семи модулів, які є 

типовими для навчальних планів, а саме: – освітологічний і нормативно-правовий; – менеджмент та 

лідерство; – соціально-психологічний; – науково-методичний; – виховний процес в закладі 

позашкільної освіти; – впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховний процес закладів позашкільної освіти; – діагностично-аналітичний. 

Модель курсів за формою проведення – змішана (онлайн, офлайн). Але у зв’язку із безпековою 

ситуацією в Україні, курси були проведені повністю в дистанційному форматі. Схемою очно-

дистанційної моделі курсів передбачено: 

–       ознайомлення з теоретичним матеріалом відповідно до навчально-тематичного плану курсів 

підвищення кваліфікації; 

–       лекції, вебінари з фахової підготовки; 

–       проведення конференції з обміну досвідом; 

–       моніторинг та діагностування навчальної діяльності слухачів курсів 

–       підвищення кваліфікації; 

–       захист творчих випускних робіт. 

Під час захисту творчих робіт учасниками навчального процесу обговорювалися питання щодо: 

-розбудови системи забезпечення якості освіти в закладах позашкільної освіти; 

– професійного розвитку працівників галузі освіти в умовах реформ; 

– ключові вміння ХХІ століття: практика втілення в освітньому процесі ЗПО; 

– дистанційної роботи закладу позашкільної освіти: творчий пошук, перезавантаження, експеримент; 

– дієвість нових форматів позашкільної освіти в умовах децентралізації; 

– організація освітнього процесу у закладі позашкільної освіти в умовах війн; 

-формування сталих європейських екологічних цінностей у закладах позашкільної освіти; 

– діяльність закладу позашкільної освіти по створенню соціально-педагогічних умов становлення і 

розвитку громадянського виховання учнів. 
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В Закарпатському екоцентрі відбулася презентація набору дидактичних ігор „Вивчаємо 

рослинний і тваринний світ граючись” 

 Жовтень 25th, 2022 

 
19 жовтня пройшла робоча зустріч педагогів Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді із представниками громадської організації „Інститут еколого-релігійних 

студій” у рамках співпраці у сфері екологічної освіти та природоохоронного виховання школярів. 

Партнери обговорили результати попередніх спільних акцій, намітили шляхи розширення дієвої 

співпраці, залучення більшої кількості педагогів та активістів природоохоронців до реалізації 

намічених заходів. 

 

Під час зустрічі презентувалася доробка – набір дидактичних ігор «Вивчаємо рослинний і тваринний 

світ граючись», авторкою якої є Ольга Величканич, завідувачка відділу біології та дослідницько-

експериментальної роботи екоцентру, експертка інституту еколого-релігійних студій. 

Набір дидактичних ігор створений з метою покращення засвоєння учнями навчального матеріалу, 

активізації пізнавальної діяльності, формування пізнавальної та екологічної компетентностей. 

Педагогам та юним дослідникам згадане видання пропонує 10 дидактичних карток із наступних тем: 

«Зимуючі та перелітні птахи України», «Їстівні та отруйні гриби», «Лікарські дерева, кущі та 

трав’янисті рослини», «Первоцвіти». Ці теми, на нашу думку, є найбільш актуальними і 

затребуваними під час проведення занять на біологічну та природоохоронну тематику. 

Такі ігри вже апробовані педагогами екоцентру і тепер широко використовуються на практиці під час 

гурткових занять із юннатами та проведення екоквестів. Розраховані дидактичні ігри на дітей 

молодшого та середнього шкільного віку. Цікаві, креативні, гарно художньо оформлені, зручні в 

користуванні вони користуються неабиякою популярністю серед педагогів та учнів. 

Згаданий доробок стане у нагоді педагогам-позашкільникам, вчителям природничих дисциплін та 

вихователям груп продовженого дня при вивченні нового матеріалу, узагальненні вивченого та 

контролю знань юннатів та учнів шкіл як в індивідуальній роботі, так і в роботі парами і малими 

групами. 

Набір ігор виготовлений у рамках співпраці екоцентру із Institute of Ecological and Religious Studies – 

IERS та Союзом охорони природи Німеччини (NABU Bundesverband, NABU International), 

координатори проєкту Ivan Tymofeiev (NABU), Nataliya Kulya (IERS). 

Ці набори ігор планується поширити серед наших колег- педагогів закладів позашкільної освіти, 

вчителів загальної середньої освіти, членів громадських екологічних організацій які займаються 

екологічною просвітою та активною природоохоронною діяльністю. 

 

Ольга ВЕЛИЧКАНИЧ, завідувачка відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи 

ЗОЕНЦ 
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Знай, люби і охороняй природу рідного краю! 

 Жовтень 26th, 2022 

 
Природа завжди зачаровує своєю красою. Мінлива й унікальна, дивовижна її краса. Вона 

єдина і неповторна у всьому світі. Тільки у нас ростуть могутні дуби і ніжні берізки, густі 

ялини й височенні буки. Яскраві квіти, духмяні трави, розкішні галявини і сторічні ліси – все 

це неоціненний дар матінки-природи, яка так обдарувала наш край. Незалежно від пори року 

природа чудова: навесні спостерігаємо її пробудження, влітку – буйство барв, осінь – це 

деякий смуток, в’янення, що не позбавлене своєї принади. 

Так, 22 жовтня, чудового осіннього вихідного дня, з метою виховання у підростаючого 

покоління охорони, бережливого і відповідального ставлення до лісової екосистеми, 

педагоги Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

разом із юннатами здійснили екскурсію до лісу мікрорайону Шахта. Яскраве різнокольорове 

листя робить невпізнанними дерева і чагарники. Стільки барв довкола! Діти порозбігалися 

по узліссю в пошуках грибів. Адже їх цієї пори багато. 

Прослухавши попередньо інформацію про отруйні та їстівні гриби, юні натуралісти на 

практиці вирішили перевірити свої знання. Назбирали різних видів: шампіньйони, опеньки, 

маслюки, сироїжки. 

Стомившись, намилувавшись красою навколишньої природи, юннати взялися релаксувати: 

хто роздивлявся барви осіннього лісу, а хто просто спостерігав за блакиттю неба та птахами. 

Адже птахи – найпомітніші, наймобільніші та найяскравіші представники тваринного світу. 

Багато птахів живе поряд з нами і за ними легко спостерігати. Бьордвочінг – це поєднання 

спостереження та вивчення птахів, в тому числі за допомогою бінокля та фотоапарата. Іноді 

дуже корисно відірвати свою увагу від телефонів і просто поспостерігати за навколишнім 

світом. Юннати були в захваті від побаченого, багато фотографували та розглядали птахів у 

бінокль. 

Для закріплення знань юннатів педагоги Ольга Величканич та Оксана Стрічко використали 

набір дидактичних ігор „Вивчаємо рослинний і тваринний світ граючись”, який видано в 

рамках співпраці із Інститутом еколого-релігійних студій за підтримки Союзу охорони 

природи Німеччини NABU. Діти продемонстрували свої знання з тем „Отруйні та їстівні 

гриби”, „Зимуючі та перелітні птахи”, „Лікарські рослини”. 

Звісно не забули і про цілюще джерело, яке знаходиться в цьому мікрорайоні. Керівниця 

гуртка „Юні садівники” Андрусь Ганна Миколаївна розповіла цікаву легенду про джерело 

мікрорайону Шахта. Згодом, трохи підкріпившись і гарно відпочивши, щасливими 

поверталися додому,згадували чудові миті спілкування з природою. 

Адже ліс – це не тільки „легені” планети, це середовище проживання великої кількості видів 

рослин, тварин і грибів. Без лісу вмирають річки і озера, без лісу світ стає мертвою пустелею. 

Природа вимагає дбайливого до неї ставлення, Вона велична і прекрасна настільки, 

наскільки це можливо. Тож бережімо її і багатства лісу!!! 
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Екскурсію провели Оксано Стрічко, методистка відділу екології та природоохоронної роботи 

ЗОЕНЦ, експерт ІЕРС; Ольга Величканич, завідувачка відділу біології та дослідницько-

експериментальної роботи ЗОЕНЦ, експерт ІЕРС у рамках проєкту «Церкви, релігійні та 

громадські організації для екоосвіти національних меншин», що реалізується Міжрелігійним 

та громадянським природоохоронним форумом Східної Європи (IRCEF) (керівник 

Олександр Бокотей ) у співпраці зі Союзом охорони природи Німеччини (NABU 

Bundesverband, NABU International) за підтримки Міністерства іноземних справ Німеччини 

(Federal Foreign Office of Germany #AA_Kultur) координатори проєкту Ivan Tymofeiev 

(NABU), Nataliya Kulya (IRCEF). 

 
 

 
Оксана Стрічко, методистка відділу екології та природоохоронної роботи ЗОЕНЦ; 

Ольга Величканич, завідувачка відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи 

ЗОЕНЦ 
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На базі Станції юних натуралістів Рівненської обласної ради пройшов обласний 

семінар 

 Жовтень 27th, 2022 

 
26 жовтня 2022 року на базі комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради пройшов обласний семінар «Інноваційні проєкти та медіаграмотність. 

Переваги та фактори ризику дистанційного навчання» в онлайн форматі на платформі Meet. 

В заході взяли участь вчителі біології, екології, хімії та керівники гуртків еколого-

натуралістичного напряму. Всього долучилося 69 учасників. 

 

В ході заходу розглядалися питання дистанційної роботи з еколого-натуралістичного 

напрямку в закладах освіти області, використання зручних сервісів для організації освітнього 

процесу в гуртках. Відбулася презентація інноваційного проєкту – роботи гуртка 

«Мікробіологія ТikTok». 
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В комунальному закладі "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" відбувся обласний збір юних зоологів-тваринників, 

аграрників, садівників, квітникарів-дизайнерів імені Василя Аксенина 

 Жовтень 28th, 2022 

 
27 жовтня на базі комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» у онлайн форматі відбувся обласний збір юних зоологів-тваринників, 

аграрників, садівників, квітникарів-дизайнерів імені Василя Аксенина. Основними завданнями заходу 

традиційно є залучення учнівської молоді до активного процесу навчання, самоосвіти, трудового 

виховання, розвитку дослідницької, експериментальної та практичної роботи в школах і закладах 

позашкільної освіти області; виявлення та розповсюдження кращого досвіду, традицій, нових 

напрямків в організації роботи на навчально-дослідних та присадибних земельних ділянках; розвиток 

мережі гуртків юних аграріїв, тваринників, садівників, квітникарів-дизайнерів. 

Цього року учасниками обласного збору стали понад 60 учнів та педагогів закладів освіти 

територіальних громад області та м. Чернівців. 

Захід проводився за такими номінаціями: «Аграрництво», «Садівництво», «Зоологія», 

«Тваринництво», «Квітникарство», «Фітодизайн». До складу журі входили: голова журі – Оксана 

Гринюк, заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА (ОВА), співголова журі 

– син Героя Небесної Сотні, Богдан Аксенин, науковці Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, Придністровської дослідної станції садівництва, педагоги Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Чернівецького ліцею №3 

медичного профілю, співробітник Чернівецького обласного краєзнавчого музею. 

Організатори обласного збору привітали учасників і педагогів, побажали успішного захисту, наснаги 

на майбутні дослідження, науково-дослідницьку і практичну роботу, зазначили важливість заходу в 

національно-патріотичному та екологічному вихованні дітей і молоді. 

Директор Чернівецького ОЦЕНТУМ Л.Ю. Головченко зазначила, що наше навчання, творчість і 

дослідження – це наш фронт, це доказ незламності і мужності юних і дорослих українців. 

Після урочистої частини відбулося покладання квітів вихованцями гуртка «Основи екологічного 

моніторингу» КЗ ЧОЦЕНТУМ Міхєєвою Анісією та Волощуком Назаром до памʼятника Василя 

Аксенина та Олександра Щербанюка на вулиці Небесної Сотні. 

Члени журі уважно вислухали дітей, надали консультації по плануванню, методиках проведення 

науково-дослідницької та практичної роботи, а також звернули увагу на те, що старанна праця учнів 

у трудових об’єднаннях неабияк сприяє отриманню високих результатів. Так, варто згадати, що 

команда «Юних квітникарів» КЗ ЧОЦЕНТУМ (керівники: Задобрівська Людмила Олександрівна, 

Литвін Надія Георгіївна) з проєктом «Квітуча душа України» посіли у 2022 році І місце у 

Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Код нації українця». Також команда 

вихованців та педагогів закладу в цьому році здобула ІІ місце в номінації «Лісівництво» у Окрім 

цього, як завжди, гостинно відчинив усім відвідувачам свої двері контактний зоомайданчик 

присвячений пам’яті Василя Аксенина. За чотири роки своєї роботи зоомайданчик прийняв тисячі 

відвідувачів і перше, що вони чули від наших педагогів – це розповідь про синів та дочок України, 

які віддали своє життя під час Революції Гідності і зараз гинуть на полі бою в неоголошеній війні 

росії. 

Завершуючи обласний збір, організатори і учасники ще раз переконалися у важливості проведення 

подібних заходів і їх значенні у творчому самовдосконаленні та професійному самовизначенні 

учнівської молоді. Так, шлях до перемог нелегкий та тернистий, проте для юннатів, як і для всіх 

українців, немає нічого недосяжного! 
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Свято осені відбулося в ліцеїстів та юних натуралістів Новоставецького ліцею на 

Хмельниччині 

 Жовтень 29th, 2022 

 
Ось і завітала щедра осінь зі своїми дарами в Україну. З давніх-давен місцеві люди, зібравши 

врожай на своїх полях, нивах та городах і згуртувавшись, відмічали Свято осені та Свято 

урожаю, які в юних натуралістів усіх куточків нашого рідного краю користуються 

неабиякою популярністю. 

Нещодавно Свято осені відбулося в юних натуралістів і ліцеїстів у Новоставецькому ліцеї 

Теофіпольської селищної ради Хмельницького району. 

Декорації цього еколого-натуралістичного заходу вражали і милували очі відвідувачам 

виставки осінніх дарів та учасникам заходів дійства, яке організували й проводили ліцеїсти 

разом зі своїми педагогами. 

Розмаїття квітів, овочів та фруктів втілилися в чудові й цікаві композиції, задумані та 

виготовлені руками учнів і юннатів гуртка юних рослинників (кер. гуртка Галина Євстахіївна 

Кравчук), що діє на базі ліцею. 

З осінніх квітів, зерна, гілочок, гарбузів, картоплі й інших плодів цьогорічного 

врожаю  ліцеїсти, творчій фантазії яких не  було меж, створили справжні шедеври, а їх 

невеличка концертна програма, що розважила учасників заходу, справді порадувала 

присутніх гарним настроєм та гумором. 

Програма Свята осені в ліцеї була яскравою і барвистою, з танцювальними номерами, 

віршованими і музичними композиціями. А все дійство святкового заходу пройшло у колі 

друзів з квітами та дарами природи і масою приємних емоцій та вражень. 

                                     За матеріалами сайту «Юннати Хмельниччини» 
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В Дніпропетровській області проведена осіння сесія обласної Природничої школи 

учнівської молоді 

 Жовтень 31st, 2022 

 

25-27 жовтня поточного року комунальним закладом освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

(директор Педан Ю.Ф., далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) була проведена осіння сесія (далі – Сесія) 

для учнів обласної Природничої школи (далі – Школа) по секціях: 

психології, 

хімії, 

флористики та зеленої архітектури, 

біології та екології, 

сучасних біотехнологій, 

агрономії, ветеринарії та зоотехнії. 

Не дивлячись на те, що Дніпропетровська область і м. Дніпро знаходилися під ракетними 

ударами ворога, а Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську громади 

рашисти і вдень і вночі атакували “градами” та важкою артилерією, до участі в Сесії 

долучилися більше 100 здобувачів освіти закладів загальної середньої, професійно – 

технічної та  позашкільної освіти з міських рад: Дніпровської, Жовтоводської, Кам’янської, 

Криворізької, Марганецької, Нікопольської та сільських, селищних об’єднаних 

територіальних громад: Васильківської, Вербківської, Китайгородської, Лозуватської, 

Могилівської, Межівської, Обухівської, Солонянської, Софіївської, Томаківської, 

Слобожанської, Царичанської та філії “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Освітній процес у Школі під час проведення осінньої сесії відбувався дистанційно на 

платформі ZOOM на базі Дніпровського національного університету ім.О.Гончара (ДНУ), 

Українського державного хіміко-технологічного університету (УДХТУ), Дніпровського 

державного аграрно – економічного університету (ДДАЕУ) та КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Сесія проводилася за окремим розкладом роботи кожної секції відповідно до плану 

проведення, узгодженого науково-методичною радою Школи. 

Учні секції хімії на лекціях вивчали такі теми: “Різноманітність органічних сполук”, 

“Класифікація, номенклатура, хімічні властивості, ізометрія” та брали участь у практичному 

занятті: “Обчислення за хімічними рівняннями. Вирішення задач на нестачу надлишок з 

протіканням декількох хімічних реакцій. Розрахунки за реакцією між металом і сіллю” 

(викладач Сидорова Л. П., доцент кафедри аналітичної хімії державного закладу вищої 

освіти  “Дніпровський національний університет імені Олеся  Гончара). 

Юні психологи прослухали лекції по темах: “Можливості сучасної психології”, 

“Інтелектуальний розвиток особистості”. 
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Дуже змістовно і актуально до вимог сучасності було проведено тренінг “Подалання 

стресових станів під час воєнних дій та як зберегти психічне здоров’я” під керівництвом 

викладача Лазаренко В. І., доцента кафедри соціальної психології та психології управління 

державного закладу вищої освіти “Дніпровський національний університет імені Олеся. 

Гончара”. 

Юні екологи знайомилися з наукою екологією, розглядали питання: “Екологія як наука. 

Розділи екології”, “Факторіальна екологія”, “Середовище існування організмів”. (викладач 

Лісовець О. І., доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології державного закладу 

вищої освіти “Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара”, яка в цьому 

навчальному році очолила наукове керівництво секції). 

Слухачі секції флористики та зеленої архітектури подивились відео- презентацію 

“ Регулярний стиль в історичних парках Європи” (викладач Зайцева І.О., професор кафедри 

фізіології та інтродукції рослин ДНУ ім. О.Гончара). Отримані знання вони будуть 

використовувати при озелененні пришкільних територій та домашніх садиб. 

Для слухачів цієї секції було також проведене практичне заняття “Екологічне пристосування 

рослин до умов різних природних зон яке провела на базі оранжереї  КЗО “ ОЕНЦДУМ” 

Кривуля І. Г., керівник гуртка. 

Учні секції біології працювали за темами: “Опорно-руховий апарат людини”, “Скелет та 

м’язи” (викладач Хоменко О.М., доцент кафедри біохімії та фізіології ДНУ ім. О.Гончара) та 

“Фізіологічні механізми стресу та його наслідки” викладач Мізін В. В., співробітник кафедри 

фізіології та спортивної медицини Придніпровської державної академії фізичної культури  і 

спорту). 

На базі Дніпровського державного аграрно-економічного університету відбулася робота 

секції ветеринарії та зоотехнії, під час якої учні прослухали цікаві лекції: “Зоопсихологія та 

етологія. Основи безпеки при роботі з різними видами тварин” (викладач Зажарський В. В., 

доцент кафедри інфекційних хвороб тварин закладу вищої освіти “Дніпровський державний 

аграрно-економічний університет”) та “Яєчна та м’ясна продуктивність птиці” (викладач 

Похил О. М., доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва закладу вищої 

освіти “Дніпровський державний аграрно-економічний університет”). 

Слухачі секції сучасних біотехнологій, яка працювала на базі ДВНЗ “Український державний 

хіміко-технологічний університет”, вивчали теми: “Сучасні біотехнології”, “Основні 

напрямки розвитку сучасної біотехнології в світі та в Україні”, “Роль біоремедіації у рішенні 

проблем навколишнього середовища” (викладач Гармаш С.М., доцент кафедри сучасних 

біотехнологій ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет). 

З метою перевірки рівня знань учням були рекомендовані тестові контрольні завдання з 

біології і хімії та надані науковими керівниками індивідуальні консультації з питань 

виконання контрольних робіт та вибору теми науково-дослідницької роботи. 

Учасники Сесії отримали теми контрольних робіт по секціях для подальшої роботи. 

Фотографії за 

посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1DSMzKfSKANy84SZfGrgcn67bkgey5VFn?u

sp=share_link 

Методист з наукової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” 

Т.В. Кондратьєва 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1DSMzKfSKANy84SZfGrgcn67bkgey5VFn?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1DSMzKfSKANy84SZfGrgcn67bkgey5VFn?usp=share_link
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"Наші крилаті друзі" 

 Листопад 1st, 2022 

 
Під такою назвою цікаве заняття-гру проведено для учнів 5-х класів Ужгородської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 імені Василя Гренджі-Донського, присвячене 

птахам. 

Провела його Ольга Величканич, завідувачка відділу біології та дослідницько-

експериментальної роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, експерт Інституту еколого-релігійних студій. На цьому занятті 

апробовано новий набір дидактичних ігор «Вивчаємо рослинний і тваринний світ граючись», 

розроблений О. Величканич і виданий Інститутом еколого-релігійних студій за підтримки 

Союзу охорони природи Німеччини. 

Виконуючи завдання, юні знавці птахів закріпили знання щодо перелітних і зимуючих птахів 

Закарпаття, відгадували загадки, з’ясовували, як повинні поводитися в природі справжні 

природолюби, розв’язували анаграми і кросворд. На завершення заняття кожен намалював 

тих птахів, які особливо сподобалися. 

Також Ганні Попович, вчителю природознавства школи, презентовано вищезгаданий набір 

дидактичний ігор, який, сподіваємося, стане у нагоді педагогу і учням при проведенні уроків. 

Заняття проведено в рамках співпраці Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді (ЗОЕНЦ) з Інститутом еколого-релігійних студій (IERS) за 

підтримки Союзу охорони природи Німеччини (NABU). 

 

 
 

 

Оксана КРЕМІНЬ, завідувачка відділу організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_viber_2022-10-27_10-29-48-791.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/IMG_20221026_150441.jpg
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Вихованці Закарпатського екоцентру взяли участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій 

еколого-патріотичній грі „Паросток” 

 Листопад 1st, 2022 

 
Всім відомо, що гра – не розвага і не забава – це фантазія, помножена на розум і кмітливість. 

Вчений Костянтин Ушинський відзначав, що в грі формуються всі сторони душі людини: її 

розум, її серце, її воля. 

Таким чином, з метою виховання у підростаючого покоління відповідального ставлення до 

природи та прищеплення любові до традицій українського народу, 25 жовтня у 

Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді проведено 

дитячо-юнацьку еколого-патріотичну гру „Паросток” під гаслом „Хай небо буде мирним, а 

Україна – квітучою!”. 

Гра розпочалась бесідою з елементами діалогу, після чого було оголошено умови та правила 

гри. Діти поділились на дві команди, отримали маршрутні листи, де було вказано етапи 

проходження шести модулів конкурсу. 

Юннати проходили командні випробування за розробленими педагогами закладу Оксаною 

Кремінь та Іриною Катрич модулями, зокрема: екологічний „Еко-картина з природного 

матеріалу”, природоохоронний „Плекаймо довкілля”, орнітологічний „Спостереження за 

птахами”, патріотичний „Заморочки із бочки”, пізнавальний „На гостини до бджолиної 

родини” та інтелектуальний „Вивчаємо рослинний і тваринний світ граючись”. 

В рамках заходу юні природолюби дружно висадили живці ремонтантної малини в 

юннатівському ягіднику, охоче виготовили еко-картини з щойно зібраного різнокольорового 

осіннього листя, гілок, моху, жолудів і шишок. 

Оригінально пройшла інтелектуально-патріотична вікторина „Заморочки із бочки”, яка 

захопила усіх конкурсантів, адже діти демонстрували свої знання з історії України, її звичаїв 

та традицій. 

Особливості поведінки птахів гуртківці вивчали на орнітологічному модулі та контактно 

спілкувались з мешканцями живого куточка закладу. За допомогою біноклів юннатам 

вдалось побачити сизих голубів, граків, сірих ворон, сороку та моторних синичок. Приємною 

несподіванкою була знахідка гнізда сойки, схована в гіллі туї в юннатівському дендропарку. 

На пасіці вихованці дізнались цікаве про бджолу карпатську, різноманітність корисних 

продуктів бджільництва та скуштували цілющого меду. 

Кінцевим етапом змагання була дидактична гра „Вивчаємо рослинний і тваринний світ 

граючись”, яку розроблено Ольгою Величканич та видано в рамках співпраці із Інститутом 

еколого-релігійних студій за підтримки Союзу охорони природи Німеччини NABU. 

Учасники заходу охоче демонструвати свої знання про крилатих друзів нашого краю, їстівні 

та отруйні гриби, лікарські рослини. 
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Після підведення підсумків, усім конкурсантам було вручено сертифікати учасника гри 

„Паросток”, а команді-переможцю – призи. Захід завершився обміном враженнями. 

 
 

Оксана КРЕМІНЬ, завідувачка відділу організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_viber_2022-10-25_16-45-51-692.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_viber_2022-10-25_16-45-50-933.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_viber_2022-10-25_16-45-51-097.jpg
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Відбувся обласний збір юних зоологів-тваринників, аграрників, садівників, 

квітникарів-дизайнерів імені Василя Аксенина в Чернівецькому обласному центрі 

еколого-натуралістичної творчості 

 Листопад 1st, 2022 

 
Любов до землі має 

бути взаємною… 

27 жовтня на базі комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» у онлайн форматі відбувся обласний збір юних 

зоологів-тваринників, аграрників, садівників, квітникарів-дизайнерів імені Василя Аксенина. 

Основними завданнями заходу традиційно є залучення учнівської молоді до активного 

процесу навчання, самоосвіти, трудового виховання, розвитку дослідницької, 

експериментальної та практичної роботи в школах і закладах позашкільної освіти області; 

виявлення та розповсюдження кращого досвіду, традицій, нових напрямів в організації 

роботи на навчально-дослідних та присадибних земельних ділянках; розвиток мережі гуртків 

юних аграріїв, тваринників, садівників, квітникарів-дизайнерів. 

Цього року учасниками обласного збору стали понад 60 учнів та педагогів закладів освіти 

територіальних громад області та м. Чернівців. 

Захід проводився за такими номінаціями: «Аграрництво», «Садівництво», «Зоологія», 

«Тваринництво», «Квітникарство», «Фітодизайн». До складу журі входили: голова журі – 

Оксана Гринюк, 

заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА (ОВА), співголова журі 

– син Героя Небесної Сотні, Богдан Аксенин, науковці Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, Придністровської дослідної станції садівництва, 

педагоги Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, Чернівецького ліцею №3 медичного профілю, співробітник Чернівецького обласного 

краєзнавчого музею. 

Почався Збір з виконання державного гімну України та вшанування хвилиною мовчання 

полеглих внаслідок військової агресії росії воїнів, цивільних та дітей. 

Організатори обласного збору привітали учасників і педагогів, побажали успішного захисту, 

наснаги на майбутні дослідження, науково-дослідницьку і практичну роботу, зазначили 

важливість заходу в національно-патріотичному та екологічному вихованні дітей і молоді. 

Директор Чернівецького ОЦЕНТУМ Л.Ю. Головченко зазначила, що наше навчання, 

творчість і дослідження – це наш фронт, це доказ незламності і мужності юних і дорослих 

українців. 

Після урочистої частини відбулося покладання квітів вихованцями гуртка «Основи 

екологічного моніторингу» КЗ ЧОЦЕНТУМ Міхєєвою Анісією та Волощуком Назаром до 

памʼятника Василя Аксенина та Олександра Щербанюка на вулиці Небесної Сотні. 

Члени журі уважно вислухали дітей, надали консультації по плануванню, методиках 

проведення науково-дослідницької та практичної роботи, а також звернули увагу на те, що 

старанна праця учнів у трудових об’єднаннях неабияк сприяє отриманню високих 

результатів. Так, варто згадати, що команда «Юних квітникарів» КЗ ЧОЦЕНТУМ 

(керівники: Задобрівська Людмила Олександрівна, Литвін Надія Георгіївна) з проєктом 
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«Квітуча душа України» посіли у 2022 році І місце у Всеукраїнському конкурсі з флористики 

та фітодизайну «Код нації українця». Також команда вихованців та педагогів закладу в 

цьому році здобула ІІ місце в номінації «Лісівництво» у Всеукраїнській виставці досягнень 

юних натуралістів «Виставковий павільйон НЕНЦ» (під керівництвом Хлус Л.М., 

Кузьмінської В.В., Фуштея І.Д.). 

Окрім цього, як завжди, гостинно відчинив усім відвідувачам свої двері контактний 

зоомайданчик присвячений пам’яті Василя Аксенина. За чотири роки своєї роботи 

зоомайданчик прийняв тисячі відвідувачів і перше, що вони чули від наших педагогів – це 

розповідь про синів та дочок України, які віддали своє життя під час Революції Гідності і 

зараз гинуть на полі бою в неоголошеній війні росії. 

Завершуючи обласний збір, організатори і учасники ще раз переконалися у важливості 

проведення подібних заходів і їх значенні у творчому самовдосконаленні та професійному 

самовизначенні учнівської молоді. Так, шлях до перемог нелегкий та тернистий, проте для 

юннатів, як і для всіх українців, немає нічого недосяжного! 
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Канікули разом 

 Листопад 2nd, 2022 

 
Широкомасштабна збройна агресія рф проти України внесла корективи в освітній процес. 

Багаторазові повітряні тривоги, стреси, психоемоційна напруга спонукають педагогів 

урізноманітнювати методи комунікації з дітьми. 

Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

запрошує школярів в канікулярний період до релаксаційних майстерень, в яких засобами 

еколого-натуралістичної творчості – робота з природнім матеріалом, контакти з дрібними 

тваринами, співучими птахами, акваріумними рибками, а в додаток – дружні бесіди з 

ровесниками. Все це разом сприяє психологічному розвантаженню дітей та дозволить їм 

змістовно проводити своє дозвілля. 

План роботи безкоштовних релаксаційних майстер-класів додається. 

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

Тел. (0352) 25-05-46 

E-mail: ecocentr_ter@ukr.net 

В закладі наявне укриття. 
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Дружба єднає! 

 Листопад 2nd, 2022 

 
В рамках Ради польсько-українського обміну молоддю на території Польщі в містечку 

Ґолковиці Ґурні відбулася тематична молодіжна зустріч «Назад у минуле: ігри та забави 

наших предків». 

В процесі реалізації проєкту було проведено ряд заходів: майстер класи, польові ігри, мовні 

анімації, вокальні та танцювальні конкурси, квести, де молоді люди мали змогу краще 

пізнати один одного, потоваришувати та ознайомитися з особливостями культурної 

спадщини обох країн. 

Учасниками зустрічі були учні та педагоги Тернопільського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Медичний ліцей № 15», учні яких є гуртківцями 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Вони представили ряд виробів з природного матеріалу, а також іграшки характерні для 

Тернопілля. 

За словами учасників зустрічі, зокрема, незабутніми залишаться враження від екскурсії до 

музею іграшок. Діти з радістю і подивом відкрили тут для себе світ дитинства своїх дідусів і 

бабусь, а дорослі перенеслися в часи власних призабутих дитячих фантазій. 

Дякуємо за чудову атмосферу та цікаві розмови, що допомогли зняти психоемоційне 

навантаження, спричинене широкомасштабною агресією рф в Україну. 

Особлива вдячність Республіці Польща за підтримку народу України у ці важкі дні! 
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День природничих наук в Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі 

учнівської молоді 

 Листопад 2nd, 2022 

 
27 жовтня Полтавським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

проведено День природничих наук, який проходив онлайн. 

До заходу долучилось понад 200 учасників – це учні закладів загальної середньої, вихованці 

позашкільної освіти, керівники гуртків еколого-натуралістичного профілю, вчителі 

природничих дисциплін області. 

З вітальним словом до присутніх звернулась Людмила Володимирівна Сусахіна, виконувач 

обов’язків директора Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. 

З цікавими доповідями перед учасниками виступили педагогічні працівники Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді: Беседіна Ірина Сергіївна, 

кандидат біологічних наук, доцент, міколог, керівник гуртка, яка ознайомила присутніх з 

дивовижною країною Mikos. Своїми знаннями про екзотичних тварин та пернатих співаків 

поділились Варига Наталія Григорівна та Костюк Оксана Анатоліївна, керівники гуртків 

,,Тераріумістиˮ та ,,Цікава зоологіяˮ. 

Джупій Марія Сергіївна, керівник гуртка для учасників заходу провела реактив-шоу 

,,Експериментˮ. 

Завідувачка відділу екології та охорони природи Шинкарчук Оксана Вадимівна показала 

досліди ,,Хімія їжіˮ, під час яких було досліджено якість молочних та ковбасних продуктів 

різних виробників, вміст жирів та картоплі в чіпсах, якість газованих напоїв, тощо. 

Завідувачка лабораторії квітництва та овочівництва Грищенко Наталія Юріївна провела 

майстер-клас з вирощування екзотичних рослин в домашніх умовах. 
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Честь і слава незламним 

Листопад 4th, 2022 

 
Під таким девізом в Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді в рамках місячника національно-патріотичного виховання та 

громадянської освіти було проведено круглий стіл з нагоди 80-річчя Української 

повстанської армії. 

Надія Сворінь, заступник директора з виховної роботи в слайдофільмі ознайомила присутніх 

з основними віхами боротьби українського народу за свою незалежність. Педагоги та 

вихованці закладу позашкільної освіти провели тематичні майстер-класи, конкурс 

патріотичної пісні, виготовили обереги та вітальні листівки для захисників України, 

переглянули документальний фільм «Війна Росії проти України. Події, які сколихнули увесь 

світ»». 
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Фіналісти ХІІІ національного етапу Міжнародного конкурсу комп’ютерних проєктів 

«INFOMATRIX-2022» 

 Листопад 4th, 2022 

 
У місті Києві упродовж серпня-жовтня 2022 року проведено фінал ІІ етапу Всеукраїнського 

чемпіонату з інформаційних технологій ,,Екософт 2022ˮ і національний етап Міжнародного 

конкурсу ,,INFOMATRIX-2022ˮ в дистанційному форматі, учасниками якого стали 

полтавські школярі. Координатором Конкурсу в області є Полтавський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді. 

Полтавщину представляли учні Кременчуцького ліцею № 10 ,,Лінгвістˮ Кременчуцької 

міської ради: Поздняков Ростислав, Ціплє Дамір з авторською розробкою ,,BULLYINGˮ та 

Марон Анастасія з авторською розробкою ,,A NATION THAT DESTROYS ITS SOIL 

DESTROYS ITSELFˮ, а також вихованка гуртка Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти ,,Академія майбутньогоˮ Кременчуцької міської ради (супервайзери: 

Чайдак Людмила Вікторівна, вчитель інформатики, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, ,,вчитель-методистˮ, Гладун Олена Олександрівна, вчитель англійської мови, 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, ,,вчитель-методист,,). 

За підсумками роботи журі учні отримали золоті медалі та нагороджені дипломами І ступеня 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України. 

Вітаємо юних науковців з перемогою! 
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Завершилася осіння сесія Природничої школи учнівської молоді 

 Листопад 5th, 2022 

 

З 01 по 04 листопада 2022 року в чотирьох відділеннях Природничої школи учнівської 

молоді (далі – ПШУМ): біології, хімії, флористики та фітодизайну, народних ремесел, 

тривала осіння сесія 2022/2023 навчального року. Загалом в роботі ПШУМ прийняли участь 

82 слухачі І і ІІ курсів. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України (далі – НЕНЦ), спільно з хімічним факультетом 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з-за військової агресії росії 

проти України, цього року провів осінню сесію у дистанційному та частково онлайн 

форматах. 

Для слухачів наукового відділення «Біологія» було підготовлено теми та інтерактивні 

матеріали з різних розділів природничої науки: біології рослин, біології тварин, біології 

людини, загальної біології для самостійного опрацювання. Щодня учнівська молодь 

виконувала тестові завдання. 

Слухачі наукового відділення «Хімія» працювали згідно розкладу занять. Освітній процес 

здійснювався з використанням безкоштовного сервісу для навчальних закладів Google 

Classroom. На даному порталі викладались не лише відеоматеріали, презентації а й тестові 

завдання. 03 листопада пройшла онлайн лекція «Хімія металів» на платформі ZOOM. 

У наукових відділеннях «Флористика та фітодизайн», «Народні ремесла» заняття велись 

дистанційно, за завданням кураторів відділень. Крім матеріалів для самостійного 

опрацювання слухачі повинні були практичними діями скласти ті чи інші елементи 

композиції або виробу, а також до 20 листопада мають надіслати, для оцінювання, 

результати виконаних домашніх завдань у формі відео або фото матеріалів. 

За результатами проведення осінньої сесії ПШУМ підготовлено підсумковий наказ по НЕНЦ 

Всі матеріали щодо перебігу осінньої сесії розміщено на сторінці сайту НЕНЦ –

 https://nenc.gov.ua/?page_id=155. 
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Пізнавально-дослідницький хаб «Ecoschool» продовжує діяти 

 Листопад 7th, 2022 

 
У Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді продовжує 

свою роботу пізнавально-дослідницький хаб ,,Ecoschool”, який було започатковано у вересні 

місяці цього року. 

Педагогічні працівники центру проводять різнопланові майстер-класи для усіх бажаючих. 

Заняття проводяться за попереднім записом, цілком безкоштовно для учасників. 

Нещодавно відбулися чергові майстер-класи, участь у яких взяли вихованці громадської 

організації ,,Зелене серце”, яка створена при регіональному ландшафтному парку 

,,Диканський” та учні Полтавської загальноосвітньої школи № 37. 

Маленьким відвідувачам були запропоновані майстер-класи ,,Хімія їжі”, реактив-шоу 

,,Експеримент”, арома-терапію (виготовлення екоіграшки), арт-терапію ,,Малювання кавою”, 

які провели завідувачка відділу екології Шинкарчук О.В., керівники гуртків Джупій М.С., 

Боєва А.М. та психолог закладу Солодка Н.П. 

Діти мали можливість взяти участь у проведенні цих заходів. Вони щиро дякували 

організаторам за цікаві заняття. 

Запрошуємо всіх бажаючих до участі. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_viber_2022-11-01_09-56-33-301.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_viber_2022-11-01_09-56-52-555.jpg
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Робочі будні позашкільників Миколаївщини під час війни 

 Листопад 7th, 2022 

 
Незважаючи на повітряну тривогу, обстріли, відсутність світла та інші складнощі нашого 

повсякденного життя, позашкільники Миколаївської області продовжують виконувати свою 

роботу. 1 листопада 2022 року, з метою підвищення якості позашкільної еколого-

натуралістичної освіти, професійної майстерності керівників гуртків еколого-

натуралістичного напряму, надання практичної та методичної допомоги щодо впровадження 

і практичного використання сучасних підходів до реалізації позашкільної освіти, відбувся у 

онлайн форматі обласний семінар для методистів та керівників гуртків еколого-

натуралістичного напряму «Формування комунікативної компетентності учасників 

освітнього процесу засобами позашкільної освіти». 

 

Порадували своєю участю і доповідями гості семінару Галюткіна В.В., Заступник директора 

Одеського гуманітарного центру позашкільної роботи – Формування комунікативної 

компетентності через еколого-натуралістичну роботу (з досвіду роботи Одеського 

гуманітарного центру позашкільної роботи). Шубчинський В.Д., завідувач відділом екології 

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру – Відродження Донецького 

обласного еколого-натуралістичного центру з 2014 року — практична запорука нашої 

перемоги. 

Педагоги Обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Миколаївської 

обласної військової адміністрації у своїх виступах висвітили питання щодо актуалізації уваги 

учнівської молоді до вирішення екологічних і природоохоронних проблем в умовах воєнного 

стану через залучення до участі у конкурсах «Юннатівська толока», «Моя мала 

Батьківщина», «День рослин»; формування комунікативної компетентності під час участі та 

підготовки до конкурсу – захисту МАН (відділення Хімія та біологія, Екологія та аграрні 

науки.) та дослідницьких конкурсів еколого-натуралістичного напрямку; можливості 

реалізації компетентнісного підходу під час підготовки та участі у обласних конкурсах 

флористичного напряму в умовах воєнного часу; формування комунікативних 

компетентностей на заняттях гуртка «Юні природознавці» молодшого шкільного віку в 

умовах воєнного стану; роль компетентнісного підходу у позашкільній освіті. 

Семінар пройшов у дружній атмосфері. Учасники семінару обговорювали складнощі роботи, 

альтернативні шляхи вирішення робочих питань, ділились ідеями, лайфхаками. 
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У Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі відбувся Тиждень 

сільського господарства 

 Листопад 8th, 2022 

 
У давнину запорукою процвітання та благополуччя людей служила родючість землі. Від 

того, наскільки багатий врожай буде зібраний восени, залежало як пройде зима, чи вистачить 

зерна, овочів та інших дарів природи, щоб пережити цей холодний період. Тому на честь 

збирання врожаю і влаштовували святкування. 

Традиційно і вихованці Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді та філій долучилися до заходів, проведених у рамках тижня сільського господарства, 

присвяченого зібраному врожаю, родючості і сімейному благополуччю. 

Юннати взяли участь у майстер-класах, виставках, квестах, вікторинах, конкурсах, 

практикумах, виховних заходах, інтерактивних заняттях. 

Ці добрі звичаї підтримують нерозривний зв’язок поколінь та національну ідентичність. У ці 

важкі часи дуже важливо продовжувати традиції нашого народу і проявляти незламність 

духу. 

Все буде Україна! 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/0-02-05-fd7b987475871aee2714c440de057af43bc6c109407998ce458e5bb5f0687f71_69195f8ef5325814.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/1-2.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/0-02-05-0fa4bd67a3034fb1396446906a9d1f47319fdafeb91d47a7fce9e88d3be64684_66b2d6c0fff7a0b.jpg
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Чисте подвір’я - чисте довкілля! 

 Листопад 8th, 2022 

 

Популярне прислів’я «чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять», кожному з нас 

добре знайоме з дитинства. І це незаперечна істина! Але слідувати їй вдається, на жаль, не 

кожному з нас, що й призводить до засмічення нашого довкілля побутовим сміттям і 

дискомфорту. 

Цей однозначний постулат життя навчають розуміти староушицьких учнів їхні учителі ще з 

початкових класів, адже їх селище розкинулося на березі Дністра та ще й посеред 

мальовничої території Національного природного парку «Подільські Товтри», а існування 

людини серед царства стихійних сміттєзвалищ, що заполонили нині нашу країну, – 

перспектива гнітюча, тривожна й небезпечна для нашого здоров’я і життя. 

Однак голослівними закликами і словесними обуреннями щодо того, що хтось насмітив і не 

прибрав за собою, проблему не вирішити. Тут вважають, що потрібні конкретні практичні 

дії, які мають ставати прикладом для інших учнів та дорослих мешканців, що живуть поряд. І 

діють! 

Запобігти появі проблеми чистоти території шкільного майданчика власноруч взялися 

вихованці юннатівського гуртка «Природа рідного краю» (кер. гуртка Лариса Афанасіївна 

Левко), що діє на базі Староушицького ліцею під патронатом педагогів-натуралістів 

відокремленого структурного підрозділу еколого-натуралістичного напряму «Станція юних 

натуралістів» Хмельницького ОЦТКУМ. Проводячи акцію «Чисте подвір’я – чисте 

довкілля!», працювали всі дружно і сумлінно. Дали «бій сміттю», який успішно й завершили 

– все сміття ретельно визбирали, посортували по видах та відповідно завантажили в 

контейнери. А подвір’я зробили чистим! 

Варто відмітити, що у ліцеї вже ряд років поспіль ведеться роздільне збирання й сортування 

побутових відходів з метою привчання до цього процесу місцевих дітей і дорослих жителів 

громади селища. Цією важливою справою опікуються місцеві педагоги, які з року в рік 

наполегливо пояснюють своїм учням важливість збереження навколишнього природного 

середовища й чистоти довкілля особистого існування, агітують та заохочують їх до 

своєчасного прибирання і сортування сміття з метою його максимальної утилізації та 

промислової переробки побутових відходів для виготовлення продукції повторного 

використання в побуті й на виробництві. 

Декілька років тому їх здобутки на цій ниві роботи були гідно відзначені в столиці України 

національним представництвом міжнародної спеціалізованої організації, що опікується 

організацією роботи з побутовими відходами в нашій країні на рівні цивілізованих країн 

світу. Більш детально див про це за посиланням: http://visnyk.hoippo.km.ua/infomain/5015-

uchn-staroushickogo-lceyu-vzyali-uchast-v-ekologchnomu-konkurs-vchimosya-sortuvati.html. 

http://visnyk.hoippo.km.ua/infomain/5015-uchn-staroushickogo-lceyu-vzyali-uchast-v-ekologchnomu-konkurs-vchimosya-sortuvati.html
http://visnyk.hoippo.km.ua/infomain/5015-uchn-staroushickogo-lceyu-vzyali-uchast-v-ekologchnomu-konkurs-vchimosya-sortuvati.html
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Важливим є ще й те, що місцева влада дбає, щоб мешканці Старої Ушиці мали куди смітити 

– урни і контейнери для сміття розміщені в селищі у місцях, відведених для накопичення 

побутових відходів, є звичною річчю. 

Та щоб було чисто, треба не смітити!!! – закликають жителів громади небайдужі до стану 

довкілля староушицькі педагоги та їх юні вихованці. 

 

 
 

Олена Зотова, методист відокремленого структурного підрозділу еколого-натуралістичного 

напряму «Станція юних натуралістів» Хмельницького ОЦТКУМ 
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ГО "Всеукраїнський молодіжний рух «LET’S DO IT UKRAINE» закликав учнівську 

молодь до участі в його всеукраїнських проєктах соціально-екологічного спрямування 

 Листопад 10th, 2022 

 

На днях Громадська організація «Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine» в 

черговий раз закликала учнівську молодь закладів освіти нашої країни взяти активну участь 

у її щорічних всеукраїнських проєктах соціально-екологічного спрямування, до яких 

хмельницькі педагоги-натуралісти рекомендують долучитися й здобувачам освіти 

навчальних закладів Хмельницької області, адже вирішення проблем чистоти довкілля 

сьогодні набуло особливої гостроти і актуальності в місцевих громадах. 

Учні та юннати з територіальних громад нашого краю вже долучались до заходів цієї 

громадської організації та заохочувалися нею за проведену ними роботу щодо впровадження 

в закладах освіти й місцевих громадах роздільного збирання сміття і його раціонального 

сортування для утилізації комунальними підприємствами та промислової переробки 

сортованих побутових відходів для повторного використання населенням у побуті й на 

виробництві у різних галузях народного господарства. 

Значна робота з цього напрямку роботи уже проводиться педколективами закладів освіти 

Хмельниччини в рамках виконання Угоди України про асоціацію з Євросоюзом та 

Національної стратегії поводження з відходами, яку було прийнято ще у 2017 році і має бути 

реалізована нашою державою до 2030 року. Серед її завдань – за цей період знизити рівень 

захоронення відходів із 94% до 35% та збільшити обсяг переробки побутових відходів до 

50% і досягнути цього рівня завдяки зростанню чисельності населення, яке їх уже 

цивілізовано збиратиме й сортуватиме. 

З 05 листопада по 25 листопада цього року «Let’s do it Ukraine» проводить Всеукраїнський 

щорічний проєкт «Мішечок» (положення проєкту, технічні рекомендації див. за 

посиланням http://surl.li/phtf, інформаційна довідка Додаток 1), а з 05 листопада по 03 грудня 

2022 року – Національна мапа пунктів прийому вторинної 

сировини www.recyclingpoints.org (інформаційна довідка, календарний план подій див. 

Додаток 2). 

Всі бажаючі учні та учнівські колективи закладів освіти області можуть взяти участь у 

заходах Громадської організації «Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine», 

керуючись рекламно-інформаційними додатками до її листа в МОН України і його 

підвідомчим закладам позашкільної освіти від 04.11.2022 року № 2022/00194, які є на сайті 

хмельницьких натуралістів. 

 

За матеріалами сайту «Юннати Хмельниччини» 

 

http://surl.li/phtf
http://www.recyclingpoints.org/
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Підбито підсумки конкурсу методичних розробок „Інновативні методики екоосвіти” 

 Листопад 10th, 2022 

 

Конкурс організовано і проведено Закарпатським обласним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді спільно із Інститутом еколого-релігійних студій, Міжрелігійним 

та громадським природоохоронним форумом Східної Європи (IRCEF), Союзом охорони 

природи та біорізноманіття Німеччини (NABU) у рамках реалізації проєкту „Церкви, 

релігійні та громадські організації для екоосвіти національних меншин”. 

Конкурс проведено з метою поліпшення науково-методичного забезпечення, підвищення 

якості позашкільної еколого-біологічної освіти з учнівською молоддю, поширення 

інноваційного педагогічного досвіду. 

Активними учасниками конкурсу стали педагоги закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти Закарпатської, Львівської, Донецької, Полтавської та Тернопільської 

областей. 

На конкурс надіслано 73 роботи. Зокрема, в номінації „Екопросвітницьке заняття” – 35, 

„Екологічна проза та поезія” – 11, „Дидактичні розробки та ігри” – 8, „Конкурс екоідей” – 19. 

Серед матеріалів – багато цікавих розробок уроків та конспектів занять, методичних 

розробок, квестів та конкурсів, екологічних казок та оповідань, а також екокалендарі та 

робочі зошити з екологічної освіти. 

Члени журі ознайомилися з конкурсними матеріалами та визначили переможців, яких 

нагороджено грамотами та цінними подарунками. 

Підсумковий наказ та електронні нагородні документи можна переглянути на сайті ЗОЕНЦ 

(https://zoenc-edukit.uz.ua/). Подарунки переможцям та електронну підбірку літератури усім 

учасникам буде також надіслано найближчим часом. 

 
 

https://zoenc-edukit.uz.ua/
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/IMG_20221102_125357.jpg
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Підбито підсумки дитячого екологічного конкурсу „Рятуймо природу в дні війни” 

 Листопад 10th, 2022 

 
Вперше в Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді 

проводився дитячий екологічний конкурс „Рятуймо природу в дні війни” зумовлений 

екологічними викликами сьогодення. Мета якого привернення уваги суспільства, зокрема 

молоді, до питань охорони та збереження навколишнього природного середовища, 

виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді. 

Конкурс організовано і проведено спільно із Інститутом еколого-релігійних студій, 

Міжрелігійним та громадським природоохоронним форумом Східної Європи (IRCEF) та 

Союзом охорони природи та біорізноманіття Німеччини (NABU) у рамках реалізації проєкту 

„Церкви, релігійні та громадські організації для екоосвіти національних меншин”. 

Майже з усіх куточків України на конкурс надійшли роботи від учнів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти. Найактивнішими учасниками виявились школярі 

Львівської, Донецької, Івано-Франківської, Полтавської, Тернопільської, Закарпатської 

областей. Зокрема, на конкурс „Рятуймо природу в дні війни” було надіслано 316 дитячих 

робіт. В номінації твір-роздум „Рятуймо природу в дні війни” – 43 роботи; слайд-шоу 

„Страждання природи у час війни” – 23 роботи; малюнок, аплікація „Природа очима дітей” – 

164 робіт; „Екологічна сумка з мотивами природи” – 61 робота; екочелендж „Хай буде 

мирним небо” – 25 робіт. 

Члени журі ознайомилися з надісланими дитячими роботами і оцінювали їх за такими 

критеріями: 

 відповідність роботи тематиці конкурсу; 

 якість оформлення, загальне враження; 

 оригінальність, новизна. 

Визначені переможці у кожній номінації будуть нагороджені грамотами та цінними 

подарунками. 

Підсумковий наказ конкурсу можна переглянути нижче за посиланням… 

Слід зауважити, що деякі з представлених робіт не відповідали тематиці конкурсу, 

положенням і не були належно оформлені. 

З дитячих робіт, надісланих на конкурс у Закарпатському обласному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді створено виставку, яка триватиме до 11листопада 

2022 року. 

Електронні нагородні документи будуть розміщені на сайті згодом 

Дякуємо всім учасникам конкурсу. 

Шануймо Батьківщину! Бережімо природу! Будьмо хоробрими і в боротьбі за чистоту нашої 

планети, впевнено рухаємось до ПЕРЕМОГИ! 

 

Оксана КРЕМІНЬ, завідувачка відділу організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/DSC_0808.jpg


                      Міністерство освіти і науки України 

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

День української мови та писемності юннатів гуртка «Юні валеологи»  

Гуківського ліцею 

 Листопад 10th, 2022 

 
Щороку, починаючи з 09 листопада 1997 року, в Україні відзначають День української 

писемності та мови. Традиційно в цей день, вже 22 роки поспіль, усі українці, які люблять 

рідну мову, пишуть Радіодиктант національної єдності. 

Захід має чітку національно-патріотичну спрямованість і користується непересічною 

популярністю в дітей та учнівської молоді закладів освіти Хмельниччини. 

Саме в День української писемності та мови розпочався  ХХІІІ Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика, в якому учнівська і студентська молодь нашого краю 

приймає активну участь. 

Учні Гуківського ліцею, юннати гуртка «Юні валеологи», що діє в закладі під патронатом 

хмельницьких педагогів-натуралістів, відзначали цей день по-особливому цікаво, творчо й 

науково. Недарма кажуть, що мова – це генетичний код нації та одна із сигнальних систем 

організму людини, яка ідентифікує нас, як біологічний вид Людина розумна. 

Тому, окрім загальнонаціонального радіодиктанту, юні валеологи сьогодні провели 

тематичну вікторину «Біологічна сутність мови». 

На занятті гуртка разом з керівником Лиськовою М. Й.  юннати знайшли біологічні, 

психологічні та суспільні ознаки мови, оцінили роль і значення слів та виразів у житті 

людини на здоров’я людини у фізіологічному, психологічному й соціальному аспектах. 

А ще юні знавці природи людського здоров’я ознайомилися з афірмаціями, що допомагають 

зосередитися, оцінити власні можливості та налаштуватися на продуктивне навчання, 

попрактикували медитацію і зробили паперову модель головного мозку, на якій відзначили 

місця формування мови, мислення, емоцій людини. 

Результатом діяльності гуртківців став постер «Біологічна сутність мови», який вони 

виготовили і розмістили на стіні класної кімнати на згадку про цікавий насичений День 

української писемності та мови вихованців гуртка «Юні валеологи» Гуківського ліцею. 

 

 

 

За матеріалами сайту «Юннати Хмельниччини» 
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Креативний пошук джерел енергії 

 Листопад 11th, 2022 

 
Сьогодні людство не може себе уявити без елементарних послуг і зручностей і, як наслідок цього, 

використовує з кожним роком все більше і більше енергії. На сьогодні, швидкість використання 

джерел енергії перевищує швидкість її утворення, а це означає, що однією з найбільш актуальних 

проблем є раціональне використання енергії. Адже енергія – це можливість подальшого розвитку 

нашої країни. 

З метою привернути увагу дітей до проблеми енергозбереження, сприяти вихованню активної 

життєвої позиції, почуття власної причетності до загальної справи,  департаментом з гуманітарних 

питань Кам’янської міської ради спільно з Дитячим екологічним центром 25.10.2022 року було 

проведено загальноміський екологічний онлайн-захід «Дні сталої енергії» де діти мали змогу 

долучитися до онлайн-квесту «Збережемо разом енергію Землі» для учнів 4-6 класів. Близько 800 

дітей стали учасниками пізнавальної подорожі до країни «Енергетики» та виявили свої знання про 

способи збереження електроенергії. 

Зараз через масові ворожі обстріли енергетичної інфраструктури, що привели до дефіциту 

потужності в системі, в Україні запровадили віялові відключення електроенергії. Щоб максимально 

знизити навантаження на електромережі, кожному українцю треба раціонально підійти до 

споживання електроенергії. 

Тому варто подумати наперед про додаткові джерела освітлення. Як зробити ліхтарик з батарейок 

дізнались працівники комунального закладу «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради 

на практичному майстер-класі, який відбувся у закладі 01.11.2022 р. з ініціативи директора Антоніни 

Іванівни Гаврилюк. Метою заходу стало ознайомлення педагогів з простим безпечним способом 

виготовлення альтернативного пристрою для аварійного освітлення приміщення з подальшим 

навчанням вихованців виготовляти такі ліхтарики для своїх осель. 

Для того, щоб зробити прилад для освітлення, знадобилось знайти світлодіод 3В (його можна 

придбати, взяти зі старої гірлянди або зі старого діодного ліхтарика), дві батарейки типу AA, скотч 

або ізострічка, а також шматочок мідного дроту (2-3 см) або звичайна монета. 

 

Покрокова інструкція з виготовлення ліхтарика 

1.     За допомогою скотчу або ізострічки перемотайте дві батарейки так, щоб “плюс” однієї батарейки 

щільно прилягав до “мінуса” іншої. 

2.     З’єднайте короткий контакт світлодіода з «мінусом» батарейки, а довгий з «плюсом». Закріпіть 

його скотчем у такому положенні. 

3.     З’єднайте протилежні сторони батарейок мідним дротом або монетою. Ліхтарик готовий. 

Такий пристрій не втратить своєї працездатності при високій вологості та низьких температурах. А з 

його виготовленням легко впорається дитина. 

Директор КЗ “Дитячий екологічний центр” Камянської міської ради Антоніна ГАВРИЛЮК 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/image006.gif
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Благодійна акція «Калина» 

 Листопад 11th, 2022 

 

На території Дитячого екологічного центру у м. Кам’янське є дендрологічний відділок який 

налічує 60 різновидів дерев та кущів. Але справжньою його гордістю є калина – символ та 

оберіг українського народу, який символізує здоров’я, красу, нескореність та 

добробут.  Проте цілющі властивості та користь даної рослини  не можна недооцінювати. 

Вона здатна захистити організм від хвороби, перемогти застуду. Ягоди калини містять 

магній, залізо, фосфор, йод, калій, мідь, марганець, цинк та інші мікроелементи. 

Якщо  порівняти із цитрусовими, то у плодах калини міститься на 70 % більше вітаміну С, 

ніж у лимоні. А коли уважно глянути на зернину, вийняту з ягоди, то можна побачити, що 

вона нагадує маленьке серце. 

Директор закладу Антоніна Іванівна Гаврилюк запропонувала провести благодійну акцію на 

допомогу ЗСУ  та передати тепло своїх сердець воїнам. Турботливо зібраний працівниками 

та юннатами врожай калини, переробили у вітамінну суміш. 

Дружній колектив турботливо спакував посилки, а юннати підготували малюнки, зробили 

фотоподорож по екологічному центру та написали листа, в якому запросили воїнів в гості 

після перемоги. 

 Це калина з України – 

Збереже від грипу Вас! 

Дякуємо Збройним Силам, 

Що захищаєте Ви нас! 

 З такими словами та побажанням міцного здоров‘я, витримки, наснаги, сили посилки 

відправили на передову. 

Фотографії за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Cfvg1SR7UWRIlksnbwHx_k4PRneLGBi_?usp=share_link 

Директор КЗ “Дитячий екологічний центр” Камянської міської ради  Антоніна ГАВРИЛЮК 

 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Cfvg1SR7UWRIlksnbwHx_k4PRneLGBi_?usp=share_link
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Листопадовий методичний день у ЗОЕНЦ присвячувався осінній тематиці у 

флористиці 

 Листопад 11th, 2022 

 
І не випадково, адже осіннє листя, яке опадає, квіти і ягоди, стають прекрасним природним 

матеріалом для виготовлення різнобарвних осінніх композицій. Саме ця пора року найбільше 

спонукає вихованців гуртків Закарпатського екоцентру до флористичної творчості. 

Керівниця гуртка „Юні флористи” Г. Д. Косик, на засіданні 09 листопада в онлайн форматі 

на платформі ZOOM, у своєму презентаційному виступі показала, як вона з юннатами 

використовує всі принади осіннього періоду у своїй педагогічній діяльності. 

Разом із своїми вихованцями педагогиня працює у таких техніках, як аплікація, панно, 

колаж, оригамі. Виготовлення робіт із згаданих технік на заняттях легко перетворюються на 

спільну з дітьми творчість. 

Також Ганна Дмитрівна ознайомила із напрямами флористики, які використовує у навчанні. 

Це такі стилі, як вегетативний, декоративний, паралельний та лінійний. 

За допомогою фото виступаюча продемонструвала юннатівські „шедеври”, а заодно вказала 

на значення для дітей таких практичних занять, які дозволяють відчути душею всю красу 

кольорів осені, розширюють знання про важливість цієї пори, розвивають творчу уяву і 

фантазію. Беручи з природи матеріал для своїх робіт, діти вивчають породи дерев у лісі, 

аналізують зміни в довкіллі та вчаться бережливо ставитись до її дивовижного світу. 

Василь Кузьма, заступник директора ЗОЕНЦ з навчально-виховної та методичної роботи, по 

завершенні виступу керівниці гуртка, відмітив наскільки сьогодні актуально через 

природний матеріал спілкуватись з природою без шкоди для неї. Особливо така форма 

художньо-естетичного виховання важлива малим дітям, які тільки починають знайомитись з 

навколишнім природним середовищем. 

Директор екоцентру Олександр Геревич зауважив наскільки важливо використовувати 

осінню красу для креативної творчості, водночас і як засіб привернення уваги вихованців до 

охорони природи, а не навпаки. Оскільки дехто, спалюючи осіннє листя, перетворює його в 

отруйні викиди, які потім потрапляють у повітря і приносять шкоду не тільки природі, а й 

людині. 

Завершився методичний день оглядом фахової періодики та веб сайту ЗОЕНЦ, який провела 

Людмила Бокій, завідувачка відділу інформаційно-методичної роботи. 

Оглядаючи сайт виступаюча відмітила інформаційні матеріали про дитячий екологічний 

конкурс „Рятуймо природу в дні війни” та конкурс методичних розробок „Інновативні 

методики екоосвіти”, які організовано і проведено Закарпатським обласним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді спільно із Інститутом еколого-релігійних студій, 

Міжрелігійним та громадським природоохоронним форумом Східної Європи (IRCEF), 
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Союзом охорони природи та біорізноманіття Німеччини (NABU) у рамках реалізації проєкту 

„Церкви, релігійні та громадські організації для екоосвіти національних меншин”. 

На їх актуальності у своїх виступах наголосили їхні куратори від ЗОЕНЦ – педагогині О. І. 

Кремінь та О. М. Величканич. 
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Збереження довкілля – спільна справа 

 Листопад 11th, 2022 

 
Щорічно восени в Чернівецькому обласному центрі еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді традиційно проводиться обласний учнівський екологічний конгрес «Живи, 

Земле». Захід покликаний спонукати якомога більше людей до активних дій, аби не 

допустити, щоб навантаження на природні системи життєзабезпечення планети, яке зростає з 

кожним роком, сягнуло своєї критичної межі. Цього року зібрання відбулося в онлайн 

форматі 10 листопада. 

Відкриття Конгресу відбулося з виконанням гімну України і вшанування загиблих героїв, 

цивільного населення і, зокрема, вбитих агресором дітей – хвилиною мовчання. 

Згідно програми Конгресу, проведена робота в наступних номінаціях: «Загальні екологічні 

проблеми», «Охорона рослинного світу», «Охорона тваринного світу», «Природоохоронні 

території». 

Учасниками заходу стали учні ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл, вихованці гуртків 

юних екологів, юних друзів природи та інших учнівських обʼєднань закладів освіти 

територіальних громад області, які займаються питаннями вивчення стану навколишнього 

природного середовища та пошуками шляхів його поліпшення. Роботу конкурсантів 

оцінювало компетентне журі в складі науковців (Ситнікова І. О., Москалик Г. Г., Жук А.В., 

Токарюк А.І., Литвін Н.Г.), Хлус К.М.), представника Управління екології та природних 

ресурсів ЧОДА (Каменецький В.М.) та педагогів Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді (Грицку В.С., Задобрівська Л. О., Кузьмінська 

В. В., Яковчук О.О., Богачук С.І.). Голова журі – Ситнікова Ірина Олександрівна – кандидат 

біологічних наук, доцент кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

Учасники онлайн заходу у своїх роботах торкнулися проблем екологічного стану річок, лісів, 

парків, заказників, урочищ нашого краю, оцінки загальної токсичності води, забруднення 

атмосферного повітря, дослідження шляхів ресайклінгу паперу, утилізації побутових 

відходів,  розглянули роль у природі білки звичайної, боревітра звичайного, мурашок, 

ластівки сільської та інших цікавих тем. Учні прийшли до висновків, що у наш час проблеми 

раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища є чи не 

найактуальнішими. Широкомасштабний і до кінця не передбачуваний, особливо під час 

війни, вплив людини на всі без винятку складові біосфери саме тепер досяг свого критичного 

рівня. На жаль, з 24 лютого екологічний терор росії наніс дуже велику шкоду світу живої 

природи. Зараз на часі обʼєднати всі країни для впровадження збалансованого розвитку 

людини і довкілля. 

Окрім цього, організатори зауважили, що учнівська молодь краю постійно має можливість 

долучатись до міжнародних та всеукраїнських екологічних конкурсів, акцій, практичної 

природоохоронної роботи, оскільки обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

проводить координаційно-організаційну роботу по залученню до різнопланових масових 

природоохоронних заходів. 
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Проведено обласний конкурс календарних хліборобських обрядів «Коло Сварога» 

 Листопад 14th, 2022 
 З метою формування в учнівської молоді дбайливого ставлення до культурної спадщини 

країни, ознайомлення з народними традиціями рідного краю, ознайомлення з прадавніми 

виробничими технологіями; формування екологічної культури, відповідального ставлення до 

природи та свого здоров’я; формування у молодого покоління патріотичної свідомості 

проведено обласний конкурс календарних хліборобських обрядів «Коло Сварога» (далі – 

Конкурс) у дистанційному форматі. Організатор – Донецький обласний еколого-

натуралістичний центр.Захід проходив під девізом «Українська паляниця – символ 

Перемоги». У Конкурсі взяли участь 54 учасника з 5 районів: Покровського (Білозерська, 

Добропільська Криворізька, Очеретинська, Селидівська, Покровська, Удачненська ТГ), 

Краматорського (Костянтинівська, Краматорська, Лиманська, Святогірська, Слов’янська ТГ), 

Бахмутського (Бахмутська, Званівська ТГ) у трьох вікових категоріях та 4 номінаціях: 

«Презентаційні відеоролики», «Творчі роботи пошукового-дослідницького характеру», 

«Літературний креатив» та «Сварог сучасний». 

Надіслані на участь роботи містили матеріали про українську паляницю, календарні 

хліборобські обряди, пов’язані з паляницею, мали креативне оформлення, було подано 

цікавий матеріал у оригінальній формі, виконані естетично, достатньо високої якості. 

Найбільше учасників було у номінації «Літературний креатив», і саме їх роботи найбільше 

відповідали оголошеній темі конкурсу: 

«…І згадали тоді старі люди, як чули від своїх прадідів стару легенду про паляницю. Що 

тільки «справжні» українці зможуть вимовити це слово. Й почали перевіряти ним усіх 

непевних, перевдягнених. І стала паляниця тією зброєю про яку говорив Господь. Покрутило 

злі язики нашим загарбникам. Забракло їм сили вимовити таке просте й «рідне» слово. Й 

стала паляниця найгострішою зброєю, яку не під силу здолати навіть гарматами. Бо стала 

символом перемоги над усіма тими, хто йде до сусіда зі зброєю в руках. Бо забули, що на 

нашому боці сам Бог і його дарунок.» (Божий дарунок, учениця 11 класу Лиманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Тендітна Поліна). 

Пахне хліб 

Пахне хліб в селянській скромній хаті, 

І в супермаркеті полиці через край. 

Цей запах люблять бідні і багаті. 

Так пахне мій пшеничний рай. 

Так було споконвіку донедавна, 

Та зранена моя земля кричить: 

Горить пшениця, стиглий колос плаче, 

Вуглем, мов сажа, на полях лежить. 

Орда московська мою землю топче, 

Щоб ми забули рід свій і коріння, 

Зламати дух мого народу хоче, 

Щоб «руський мір» тут панував віднині. 

Цього не буде! Ми стійкі, як криця! 

Ми ворогу землі не віддамо! 

Ще колос зрітиме відбірної пшениці, 

І пахнутиме хліб, а не ярмо! 

Ольга Букій, 11 років, КЗ «Верхньокам’янська ЗОШ І-ІІ ступенів» Званівської сільської 

ради Бахмутського району Донецької області. 

Найкращі роботи у вільному доступі на каналі YouTube та опублікувано на сторінці ДОЕНЦ у 

Фейсбуці: 

https://www.youtube.com/watch?v=cVS0MJLxjlw&fbclid=IwAR3XBRLs0sdp5Ht92T-kvoGhy0whmF8Ul-

6weBOxNTNsniDEnOW5CG0oTzM 

https://www.youtube.com/watch?v=i1V9d1i2464 

https://www.youtube.com/watch?v=8JS1YHYqx2E 

https://www.youtube.com/watch?v=wZDMGtTDBB0&t=5s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cVS0MJLxjlw&fbclid=IwAR3XBRLs0sdp5Ht92T-kvoGhy0whmF8Ul-6weBOxNTNsniDEnOW5CG0oTzM
https://www.youtube.com/watch?v=cVS0MJLxjlw&fbclid=IwAR3XBRLs0sdp5Ht92T-kvoGhy0whmF8Ul-6weBOxNTNsniDEnOW5CG0oTzM
https://www.youtube.com/watch?v=i1V9d1i2464
https://www.youtube.com/watch?v=8JS1YHYqx2E
https://www.youtube.com/watch?v=wZDMGtTDBB0&t=5s


                      Міністерство освіти і науки України 

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

На Рівненщині було проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Ластівка 

міська - птах 2022 року» 

 Листопад 15th, 2022 

 

У комунальному закладі «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради було 

підбито підсумки участі закладів загальної середньої та позашкільної освіти в обласному 

етапі  Всеукраїнського конкурсу «Птах року – Ластівка ». 

Конкурс проходив у закладах загальної середньої та позашкільної освіти області з 

метою вивчення учнями біологічних особливостей птахів цього виду і різних видів птахів 

регіонів України та для проведення моніторингу чисельності виду на певній території. 

На конкурс представлено 60 робіт, виконаних учнями закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти Вараського, Дубенського, Рівненського, Сарненського районів та міста 

Рівного. 

Активно долучились до участі в акції та представили творчі доробки: картини, малюнки, 

панно, об’ємні вироби із зображенням птаха року учнівська молодь комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Костопільської міської ради 

Рівненського району. 

Роботи учнів Дроздинського ліцею Старосільської сільської ради Сарненського району та 

Радивилівського ліцею № 1 Радивилівської міської ради Дубенського району, 

представлені на конкурс, відображали середовище існування та власні спостереження за 

місцями гніздування Ластівки міської,   зроблено опис поведінки птаха в природі. Конкурсні 

експонати виготовлені за допомогою різних технік: бісероплетіння, вишивка стрічками, 

оригамі, малюнки, об’ємні аплікації, картини. 

Роботи вихованців гуртків комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради виконані  на  високому художньому рівні, відзначаються креативністю та 

неповторністю, свідчать про високу майстерність вихованців та професіоналізм керівників. 

Роботи переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Птах року» нагороджено 

дипломом комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради та 

відправлено на всеукраїнський етап до Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. 
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ПЛЕКАЄМО РІДНУ МОВУ! 

 Листопад 15th, 2022 

 
Саме під таким гаслом у Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі та його 

структурних підрозділах з 7 до 11 листопада був проведений Тиждень української мови. Усі 

заходи були приурочені до Дня української писемності та мови, який щорічно відзначається 

9-го листопада. 

У рамках тижня педагогами було проведено низку тематичних заходів – мовознавчий турнір 

,,Мова нас єднає”, виховні заходи ,,Наша мова в казках та оповіданнях”, ,,Подорож в країну 

рідної мови”, бесіди ,,Наша мова калинова”, ,,З історії Дня української писемності та мови”, 

конкурси малюнків та декламаторів віршів, перегляди відеороликів, майстер-класи з 

виготовлення листівок. 

Також вихованці Кобеляцької філії ПОЕНЦУМ взяли участь у Всеукраїнському кубку з 

інтелектуальної гри ,,Український узвіз”, присвяченому Дню української писемності та мови, 

у Всеукраїнському конкурсі ,,Мова моєї країни” від платформи ,,На Урок”. Діти нагороджені 

дипломами і грамотами, а також сертифікатами учасників. 

Ну і за доброю традицією працівники та вихованці закладу долучилися до написання 

Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. 

Усі заходи були проведені з метою формування відчуття краси рідної мови, розвитку 

мовленнєвих здібностей, збагачення словникового запасу вихованців таплекання любові до 

нашої Батьківщини та рідної мови, яка нині є такою важливою для усіх українців. Бо не буде 

мови – не буде й народу… 

Тож оберігаймо наш найцінніший і найдорожчий скарб! 

 
 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/IMG_20221114_111536_899.jpg
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Участь колективу КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 

області” у диктанті національної єдності 

 Листопад 16th, 2022 

 

Щорічно, 09 листопада, українці у всьому світі відзначають День української писемності та мови. 

Це свято започаткували ще у 1997 р., коли президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи 

громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови у консолідації 

українського суспільства видав Указ № 1241/97 “Про День української писемності та мови”. 

Дата Дня української мови та писемності припадає на православне свято – День вшанування 

преподобного Нестора-літописця – послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. 

Адже дослідники вважають, що саме з його праці розпочинається писемна українська мова. 

09 листопада, у День української писемності та мови, в Україні проводять традиційний Радіодиктант 

національної єдності. Колектив комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської області” Дніпропетровської обласної ради (директор Юрій Педан) вирішив 

долучитись до написання диктанту. Адже мова – це самоідентифікація української нації. Людина 

вдосконалює свої знання протягом життя, тим більше педагог, тому подібні заходи дозволяють 

об’єктивно оцінити свої знання та вдосконалити їх, сприяють єднанню та консолідації української 

нації, наближають нас до такої бажаної перемоги над ворогом. 

Авторка цьогорічного тексту – українська письменниця і режисерка, член Українського ПЕНу 

(“ПЕН-клуб” – міжнародна неурядова організація, яка об’єднує професійних письменників, 

редакторів і перекладачів) Ірина Цілик. Читала текст народна артистка, Герой України, Ада 

Роговцева. 

Було непросто, адже довелось переміститись у безпечне приміщення (лунала тривога), подекуди 

зустрічались незнайомі слова, замислювались над синтаксисом та вживанням подвоєння в деяких 

словах. Але ми впорались! 

Дискутували після завершення диктанту, обговорюючи певні проблеми. Наша мова – бездонна 

криниця, вдосконалення знання мови – необхідна умова нашого суверенітету, риса освіченої людини, 

умова існування українців як нації. 

Маємо надію на гарні результати та готові долучитись наступного року, але задіяти ще більше людей 

та вихованців, адже сподіваємось, що наступний диктант відбудеться у вільній від окупантів, 

незалежній та соборній Україні! 

Фотографії за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1UOY-MlKqII0VHv3HGBWJn6UILUryET6F?usp=share_link 

 

Підготувала заст. директора КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР Галина КРИКУН 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1UOY-MlKqII0VHv3HGBWJn6UILUryET6F?usp=share_link
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Проведено семінар для педагогічних працівників, відповідальних за 

еколого-натуралістичну роботу у містах, територіальних громадах та 

районах Донецької області 

 Листопад 17th, 2022 

 
Проведено семінар для педагогічних працівників, відповідальних за еколого-

натуралістичну роботу у містах, територіальних громадах та районах Донецької 

області 15 листопада 2022 року у режимі онлайн пройшов семінар для 

педагогічних працівників, відповідальних за еколого-натуралістичну роботу у 

містах, територіальних громадах та районах Донецької області (далі – Семінар). 

Організатор – Донецький обласний еколого-натуралістичний центр (далі – 

ДОЕНЦ). 

У Семінарі взяли участь представники з 16 територіальних громад області, а 

саме: Бахмутської, Білозерської, Великоновосілківської, Гродівської, 

Добропільської, Іллінівської, Костянтинівської, Краматорської, Лиманської, 

Мар’їнської, Новодонецької, Ольгинської, Очеретинської, Покровської, 

Соледарської, Торецької – всього 31 учасник. 

На Семінарі була представлена робота ДОЕНЦ в умовах воєнного стану, а саме: 

організація освітнього процесу в закладі, експериментально-дослідницької 

діяльності учнівської молоді в галузі природничих наук, діяльність 

організаційно-масового відділу ДОЕНЦ. Учасників було ознайомлено з 

інтерактивними формами та методами; розглянуто питання щодо педагогічного 

партнерства та співпраці з закладами позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму. Презентована робота школи лідерів – Регіонального 

осередку дитячого екологічного парламенту у Донецькій області. 

Кожен з учасників Семінару розширив набуті знання. Працівники ДОЕНЦ 

довели, що еколого-натуралістичний напрям – надважливий у відбудові 

України у повоєнний час; попри все ведеться робота, що ще раз підкреслює 

незламність українського народу! 

Все буде Україна! 
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Міжнародний день Чорного моря 

 Листопад 17th, 2022 

 

У світі в останній день жовтня відзначають Міжнародний день Чорного моря. Саме 31 

жовтня 1996 року шістьма причорноморськими країнами підписано 

стратегічний план із реабілітації та захисту Чорного моря. Його суть — у 

проведенні різноманітних досліджень морського середовища і визначення 

основних заходів для його покращення. Тоді ж заснували сьогоднішнє свято. 

Керівник гуртка “Любителі декоративних і свійських тварин” комунального 

закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 

молоді” Дніпропетровської обласної ради (директор Юрій Педан) Ірина Гатило 

підготувала інформаційні матеріали для вихованців гуртків стосовно цієї дати. 

Чорне море – унікальна екосистема нашої України, яку потрібно вивчати і 

оберігати. 

Пропонуємо вам ознайомитись з відео та дізнатись цікаві факти про Чорне 

море. 

Посилання на відео: 

https://drive.google.com/file/d/1LAeIof8pgZrULyLON3cCaTU8OSzTB5QJ/view?us

p=share_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LAeIof8pgZrULyLON3cCaTU8OSzTB5QJ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LAeIof8pgZrULyLON3cCaTU8OSzTB5QJ/view?usp=share_link
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Проведено обласний етап Всеукраїнської акції “День юного натураліста” 

 Листопад 18th, 2022 

 
Щороку у вересні з метою залучення здобувачів освіти до практичної природоохоронної 

роботи та інших біологічних напрямів, підвищення іміджу позашкільної еколого-

натуралістичної освіти комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО 

“ОЕНЦДУМ”, директор Юрій ПЕДАН) в закладах освіти проводиться обласний етап 

Всеукраїнської акції “День юного натураліста”. 

В цьому році, не дивлячись на тяжку ситуацію в країні та введення воєнного стану, заклади 

освіти області взяли активну участь в заході. Журі розглянуло 48 звітів учасників з 11 

міських, 8 селищних та 4 сільських територіальних громад. 

Традиційно найактивнішими організаторами та учасниками акції в своїх громадах були 

профільні заклади позашкільної освіти, які надіслали цікаві та змістовні звіти, а саме: 

– комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді” Обухівської селищної ради; 

– комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” м. Павлограда; 

– комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської ради”; 

– комунальний заклад “Дитячий екологічний центр ” Кам’янської міської ради; 

– КЗО “ОЕНЦДУМ” та філія КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”; 

– комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів Покровського 

району” Криворізької міської ради; 

– комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів Тернівського 

району” Криворізької міської ради. 

Колективи закладів освіти проявили креативність та організували цікаві та змістовні заходи: 

онлайн-зустрічі з юннатами, флешмоби, челенджі, віртуальні екскурсії, майстер-класи, фото-

виставки, виховні години спілкування, поетичні конкурси, природоохоронні заходи. 

На території закладів освіти проходили трудові акції з висадження квітів, кущів та дерев, 

збір урожаю овочевих та плодових культур, лікарських трав для виготовлення фіточаю. 

В ході підведення підсумків заходу було обрано 7 переможців, роботи яких направлені до 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (м. Київ) для участі у 

Всеукраїнському етапі акції. 

Завідувач відділу організаційно-масової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” Надія ШПІТЬКО 
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Посадка дерев в Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг 

 Листопад 18th, 2022 

 

11 листопада в Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області 

небайдужі мешканці зібралися, аби облагородити колишній парк “Мінеральних вод”. 

Передала криворіжцям саджанці Станція юних натуралістів Тернівського району. Загалом 

висаджували клени, вишню та шовковицю. 

Станція юних натуралістів Тернівського району передала більше 100 дерев клену місцевим 

мешканцям житлового масиву “Карачуни”, що в Центрально-Міському районі Кривого Рогу. 

Саджанці роздають в рамках акції “Від Тернів до Інгульця” влаштовують вже третій рік. 

Спочатку передавали закладам освіти, пізніше почали звертатися самі мешканці. За весь час 

вже висадили по місту понад 3000 дерев – клени, берези, липу, каштани, горобина та інші. 

Деревця на станції юних натуралістів вирощують власноруч, а також обмінюються з іншими 

містами України. Наприклад, Кривий Ріг передав Хмельницькій області клени, а натомість 

отримав берези. 

“Мешканцям не відмовляємо. Ось сьогодні до нас звернулися містяни і зазначили, що хочуть 

висадити 100 кленів. Ми вирішили допомогти. Ми й надалі будемо всім допомагати, адже 

незабаром буде наша перемога. А нам у свою чергу, в майбутньому, треба буде озеленяти не 

тільки наше місто, а й Херсонську область”, – зазначив директор станції юних натуралістів 

Тернівського району Криворізької міськради Андрій Цуренков. 

Співорганізатор акції з висадки рослин в парку мінеральних вод розповідає, що жителі 

громади вже не вперше збираються, або облагородити місцевість. Два тижні тому вони 

заклали вишневий сад на честь захисників України. А до сьогоднішньої акції приготувалися 

заздалегідь: викопали лунки, привезли воду. 

“Передати саджанці повинні були ще у лютому, але почалося повномасштабне вторгнення і 

думали, що доведеться окопи копати. Але наразі ситуація стабілізувалась на фронті, тому ми 

вирішили продовжити висадку дерев”, – зазначив Віктор. 

Фотографії за посиланням: 

https://drive.google.com/drive/folders/1GPyYJIOacfYTvGPSaOygc2pFzsRk0gQe?usp=share_link 
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В Дніпропетровській області пройшов конкурс юних натуралістів за напрямом 

“Квітникарство та озеленення” 

 Листопад 18th, 2022 

 

Одним з головних напрямів роботи закладів освіти області є проведення організаційно-

масових заходів та практичних дій по озелененню та благоустрою територій освітніх 

установ, а також парків, скверів, інших зон відпочинку в населених пунктах області. 

Загальним підсумком проведення дослідницької роботи закладів освіти з квітникарства в 

закритому і відкритому ґрунті, з озеленення та ландшафтного дизайну є участь в обласному 

конкурсі юних натуралістів за напрямом “Квітникарство та озеленення”, який традиційно 

проводиться комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 

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

Юрій Педан) у вересні-жовтні кожного року. 

В останні роки через карантинні обмеження щодо поширення коронавірусної хвороби 

COVID-19, а в 2022 році ще й через введення воєнного стану в Україні – конкурс 

проводиться заочно. 

В 2022 році роботи юних квітникарів журі, до складу якого входили фахівці КЗО 

“ОЕНЦДУМ” та науковці Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, 

оцінювали за номінаціями: 

“Ландшафтний дизайн” (проєкти з озеленення); 

“Досліджуємо кращий сорт” (дослідницька робота з квітникарства); 

“Квітковий розмай” (робота з внутрішнього озеленення). 

Участь в конкурсі взяли 24 здобувача освіти закладів освіти з 

16 територіальних громад. Незважаючи на нестабільну ситуацію у регіоні, постійні обстріли 

деяких територіальних громад, вимкнення електроенергії, діти підготували та презентували 

свої роботи. Учасники представили на розгляд журі свою діяльність по створенню в освітніх 

закладах комфортного середовища з використанням кімнатних квітів, ландшафтних 

композицій, з постановки різноманітних дослідів, як в закритому, так і в відкритому ґрунті. 

Цікаву роботу в номінації “Ландшафтний дизайн” представили вихованці комунального 

закладу “Нiкопольський мiський еколого-натуралiстичний центр” (керівник 

Кокнаєв Сергій. Олексійович), здобувачі освіти комунального закладу “Нікопольський 

фаховий педагогічний коледж” Дніпропетровської обласної ради”. Вони презентували на 

розгляд журі проєкт зі створення рокарію (кам’янистого саду) “Острови серед моря”. 

Протягом 2020-2022 року юннатами було висаджено різноманітні хвойні рослини (ялівці, 

туї, сосни), створено кам’яні “острови”, які укріплені рослинами різноманітних седумів та 

вербейника. Частина рослин була вирощена самостійно юннатами закладу шляхом 

живцювання. Проект та результат роботи можна побачити на фото. 
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В номінації “Досліджуємо кращий сорт” вихованка комунального закладу “Марганецький 

міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, учениця 9 класу 

комунального закладу “Ліцей № 9” Марганецької міської ради, Сомова Аделіна провела 

дослідження та представила актуальну та дуже цікаву роботу про вплив перекису водню 

(Н2О2) на ріст і розвиток Рhalaenopsis (орхідеї) (керівник Басанська Владлена Дмитрівна). 

Систематично проводилось обприскування рослин дослідної групи розчином перекису 

водню. Як з’ясувалось, обробка орхідей продовжує період цвітіння рослин майже на тиждень 

та покращує загальний вигляд рослини. Але треба бути обережним: занадто часте 

обприскування може істотно розслабити імунну систему орхідеї та зменшиться її захист. 

Фото: 

 
Чугунова Софія, учениця 11 класу комунального закладу “Нікопольський природничо-

математичний ліцей № 26”, вихованка гуртка “Юні квітникарі” комунального закладу 

“Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр” Нікопольської міської ради 

(керівник Захарченко Ольга Василівна), представила змістовну роботу в номінації 

“Квітковий розмай”.  

 

 

Фотографії: https://drive.google.com/drive/folders/1ejKQcvNOtRQE6MBpe2W_UFtjeOcLpCJm?

usp=share_link. 

Підготували: керівники гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” 

Тараненко Маргарита та Положій Лідія 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ejKQcvNOtRQE6MBpe2W_UFtjeOcLpCJm?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ejKQcvNOtRQE6MBpe2W_UFtjeOcLpCJm?usp=share_link
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-2.-%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%95%D0%9D%D0%A6.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-3.-%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%95%D0%9D%D0%A6.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-5.-%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8.jpg
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До Всесвітнього дня дитини в НЕНЦ пройшов майстер-клас «Бавовнятко» 

 Листопад 20th, 2022 

 
До Всесвітнього дня дитини 18 листопада об 11:00 керівники НЕНЦ 

організували та провели у кімнаті моралі НЕНЦ майстер-клас «Бавовнятко». 

Вихованці НЕНЦ дуже полюбляють заняття в кімнаті моралі НЕНЦ, куди вони 

приходять разом з батьками. Спільна робота дітей з батьками в НЕНЦ 

відбувається в рамках Родинної школи виховання. 

Учасники майстер-класу гарно провели час у родинному колі, підготували 

готовими вироби-подарунки «Бавовнятко» для підтримки наших ЗСУ та разом 

заспівали пісню «Ой, у лузі червона калина». Так тримати! Разом до Перемоги! 
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Будні позашкільників Миколаївщини 

 Листопад 21st, 2022 

 
Не можна не захоплюватись нашими позашкільниками. Їхньою працею, креативністю, 

оптимізмом. Керівники гуртків проводять заняття, беруть активну участь у семінарах, 

вебінарах, конференціях не тільки нашої області, а і семінарах інших областей (Одеської 

тощо), спонукають вихованців брати участь у обласних та всеукраїнських конкурсах, 

проводять майстер-класи. За цей невеликий період з початку навчального року вихованці 

взяли участь у конкурсах «День рослин», «Юннатівська толока», «Моя мала Батьківщина», 

«Майбутні господарі», «Птах року Ластівка міська», «Корисні переселенці», екологічному 

пленері «Моя Україна», конкурсі юних флористів «Квітуча Україна». Готуються роботи до 

конкурсів: «В об’єктиві натураліста», конкурсі юних натуралістів, «Українська паляниця», 

Хакатону «Здоров’я та добробут» та багато інших. Проведено два семінари і 29 листопада 

організовано проведення вебінару для педагогів області. 

 

Ось, що написала керівник гуртків Обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, Кустурова Світлана Анатоліївна: «Я, керівник гуртків з південного міста, міста-героя 

— Миколаєва. У ці важкі часи педагоги нашого закладу працюють з дітками, незважаючи на 

всі перешкоди. Наші діти — це майбутнє нашої Держави, наша сила, наша гордість, наша 

надія! Працюємо ми в онлайн режимі: спілкуємось, робимо поробки, приймаємо участь у 

конкурсах та акціях. Наші діти зараз знаходяться у різних кінцях світу — хто у Фінляндії 

(Катя Ахматова), хто у Литві (Філоненко Дар’я), хто у Франції (Гришини Олександр та 

Діана) багато дітей у Києві та різних куточках України, є діти, які залишились у Миколаєві 

(Рублівська Ольга). Всіх не можливо назвати, але ми постійно на зв’язку, займаємось, 

спілкуємось, намагаємось зробити щось корисне для нашої неньки України, для наших 

воїнів, наших захисників. Наша праця з дітьми дає нам силу і віру у Перемогу!». 

 
 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/IMG-6578303d64671f980de384bf3625c545-V.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/IMG-f83f88bf35053557de738a719fb2b1de-V.jpg
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День народження клубу «Мрія» 

 Листопад 21st, 2022 

 
У листопаді 2022 року у Кривобалківському ліцеї Веснянської сільської ради Миколаївської 

області відбулася непересічна подія — відкриття Євроклубу. Вважаємо, що символічно 

перше засідання клубу співпало із Днем української писемності і мови. Напередодні 

відбулося голосування щодо назви клубу. У ньому брали участь учні 5-11 класів, із 39 

запропоноватих назв кожен учасник вибирав одну. Потім вівся підрахунок, який показав, що 

найбільшу кількість голосів отримала назва «Мрія». Презедентом клубу обрано Житник 

Анастасію, ученицю 9 класу. 

 

Розпочалося засідання клубу демонстрацією відео виконання гімну Європейского Союзу 

(текст є частиною вірша Фрідріха Шіллера «До радості», написаного 1785 року. Майже три 

десятиліття тому Людвіг ван Бетховен написав музику, яка стала частиною його Дев’ятої 

симфонії). 

З німецької мови на українську вірш «До радості» переклав Микола Лукаш, відомий 

український перекладач, мовознавець і поліглот. 

Сьогодні наша країна переживає важкі часи. І мотивуючими для нас звучать рядки цього 

твору: 

Будь твердим в лиху годину, 

Поміч скривдженим давай, 

Всюди правду знай єдину, 

Зроду клятви не ламай, 

Не знижайсь перед потужним, 

Коли треба — важ життям! 

Шана й слава чесним, мужнім, 

Згуба підлим брехунам! 

Переможні акорди твору виконуються і на честь наших захисників, всіх ,хто працює для 

нашої Перемоги над ворогом, адже наша Україна була, є і буде !вільною та незалежною! 

На засіданні клубу були присутні гості: Наталя Яворська – методист ОЕНЦУМ методичного 

відділу та Тетяна Яковлєва, методист, педагог-організатор МЗШ № 45. Керівник ЄК 

“Країнами і континентами”, яка звернулася до присутніх з вітальним словом та запросила до 

співпраці. 

Також учасники познайомилися із відеопрезентацією роботи одного із євроклубів, а саме 

Харківської ЗОШ І-ІІІ № 157. 

День народження клубу – це нове свято нашої шкільної громади. А яке ж свято без 

подарунків? Для всіх учасників була проведена вікторина «100 кроків до Європи», яку 

організувала одна із кураторів клубу Зоя Вербицька та вручені подарунки. 
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Вербицька Зоя Володимирівна працює керівником гуртка «Народного художнього 

колективу» гуртка народних ремесел «Колорит» в Обласному еколого-натуралістичному 

центрі учнівської молоді з 2019 року. Перейшла з колективом з Миколаївського районного 

Будинку творчості учнів (в зв’язку з децентралізацією). Вона вже багато років навчає дітей 

народним ремеслам. Вихованці її — активні учасники різноманітних конкурсів та акцій як 

обласного так і всеукраїнського рівнів. Неодноразово нагороджена грамотами, отримала 

звання «Відмінник освіти України» та нагрудний знак «Софія Русова». 

Робота керівника гуртка направлена на відродження та пропаганду народних художніх 

промислів. Пріоритетними напрямами роботи гуртка є: соломоплетіння, витинанка, 

бісероплетіння, килимарство, виготовлення оберегів і народних іграшок. 

Зоя Володимирівна навчає дітей бачити красу природи, навколишнього світу та відображати 

цю красу у своїх роботах. 

Зустрічі з майстрами народних ремесел, творчі лабораторії, різноманітні майстер-класи, 

екскурсії все це є у педагогічному арсеналі Вербицької З.В. 

А відтепер засідання і робота євроклубу «Мрія»стане ще одним напрямком діяльності цього 

талановитого педагога та її вихованців. 

Вони тільки розпочали свою роботу: на мапі України з’явилася ще одна позначка нового 

осередку Євроклубу – на Миколаївщині. Сподіваємось, що у плідній співпраці учнів та 

кураторів клубу вони зможуть: розповісти європейцям про наш край, нашу Батьківщину , її 

культуру та історію. Зможуть брати участь у нових проєктах, знайомитися з європейськими 

цінностями через спілкування з однолітками. Попереду багато цікавого, приєднуйтесь! 

 

 
 

 

 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/IMG-9acb39fbc673da9d565745179d082796-V.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/11/IMG-fadd1de6e5cd59066576646b954c6e69-V.jpg
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На базі Тернопільщині був проведений місячник з національно-патріотичного та 

громадянського виховання «Честь і слава незламним» 

 Листопад 21st, 2022 

 
В рамках проєкту «Національно-патріотичне виховання засобами еколого-натуралістичної 

творчості» з 01.10.22 р. – 31.10.22 р. на базі Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді був проведений місячник з національно-

патріотичного та громадянського виховання «Честь і слава незламним». Мета цього заходу – 

активізувати роботу з національно-патріотичного виховання; виховати людину-патріота з 

європейськими цінностями; формувати національної ідентичності та толерантного ставлення 

до інших народів, традицій, культури. 

 

Під час проведення заходу заступник директора з виховної роботи Надія Сворінь ознайомила 

керівників гуртків з нормативно-правовими документами з національно-патріотичного 

виховання та інструкціями з безпеки життєдіяльності під час дії воєнного стану. Педагоги 

Центру разом із вихованцями переглянули документальні фільми: «Війна Росії проти 

України. Події, які сколихнули увесь світ». Протягом місяця керівники гуртків провели: 

тематичні бесіди, тренінги, заняття мужності, виставку малюнків, виховні заходи «Квіти – 

символи України», «Ми славні сини України», майстер-класи по виготовленні оберегів для 

захисників України. 

В рамках Всеукраїнського дитячого еколого-патріотичного конкурсу «Рятуймо природу в дні 

війни» педагоги разом із вихованцями Центру організували та провели челендж «Хай буде 

мирним небо»; взяли участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій еколого-патріотичній грі 

«Паросток», Всеукраїнській акції «День юного натураліста» та Всеукраїнському родинному 

конкурсі «Український коровай». 

З нагоди 80-річчя створення УПА керівник гуртків Галина Гевко взяла участь у конкурсі від 

видавництва Старого Лева та стала переможцем, за що отримала нагороду – книгу Любов 

Загоровської «# Моя УПА». Під час роботи круглого столу «Честь і слава незламним» 

педагог презентувала своїм колегам та вихованцям книгу, розповіла про людей, які зазнали 

переслідувань, арештів, репресій і залишились незламними й нескореними у своїй боротьбі. 

Керівник гуртків розповіла кілька історій-спогадів про людей, які воювали в УПА, або 

допомагали українській армії боротись за незалежність України. Книга-сповідь, яку варто 

прочитати, аби осмислити велику сторінку історії України через призму людської долі. 

Рекомендації: 

 Продовжити роботу в закладі позашкільної освіти щодо національно-патріотичного 

виховання, відповідно до Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. 

№ 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання на 2020 – 2025 роки» та  Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2021 № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної 

програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

 Впроваджувати активні форми роботи з вихованцями, враховуючи вікові особливості 

щодо національно-патріотичного виховання. 

 Активізувати роботу тематичних майстер-класів, особливо в період воєнного стану. 
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 Залучати батьківську громадськість до спільної роботи з питань національно-

патріотичного виховання.Винести подяку керівникам гуртків: Галині Гевко, Наталі 

Батюх, Ользі Павлусик, Ользі Божко, Наталі Лисак, Марії Валігурі за активну роботу 

з національно-патріотичного виховання. 
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У ЗОЕНЦ проведено тематичні заходи з нагоди відзначення важливого дня для 

України – Дня Гідності та Свободи 

 Листопад 21st, 2022 

 
Це свято відзначається щороку 21 листопада з нагоди двох революцій: 

Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року). Цей день – 

нагадування суспільству про волелюбність і мужність нашого народу, прагнення до 

демократії, вшанування національних інтересів держави і права людини. 

День Гідності та Свободи досить міцно укоренився, бо його відзначення – це не була 

ініціатива „згори”. Він виник на запит суспільства. І саме в цей день люди вважають за честь 

і обов’язок вшанувати пам’ять учасників Майдану, загиблих на Майдані Героїв Небесної 

Сотні, воїнів які загинули в АТО захищаючи нашу державу в тому числі й військових ЗСУ, 

які загинули внаслідок повномасштабної збройної агресії росії проти України. 

Тому вихованці разом з педагогами Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді протягом тижня проводили тематичні заходи з нагоди відзначення 

важливого дня для України. 

На гурткових заняттях юннати дізнались про історію Дня Гідності та Свободи, про події, які 

розгорталися на Майдані в 2004 і 2013 роках. 

Керівниками гуртків ЗОЕНЦ (Андрусь Г., Катрич І., Курак Ю., Казаріною Е.,) проведено 

виховні години та бесіди на тему: „Герої нашого часу”, „Ми – нація, що пам’ятаєм”, 

„Революція Гідності. Як це було…”. Юннати виготовляли патріотичні плакати, а найменші 

вихованці-дошкільнята малювали малюнки. 

На гуртковому занятті „Юних флористів” при Білківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, його 

керівниця Оля Марчишинець провела майстер-клас з виготовлення патріотичних браслетів. 

З турботою про наших воїнів сьогодення, вихованці гуртка „Природа рідного краю” під 

керівництвом Ганни Андрусь зібрали пакетики цілющого чаю для захисників та захисниць 

України з лікуючих, екологічно чистих, лікарських трав Закарпаття. 

Цікаве патріотичне заняття з своїми вихованцями при Приборжавському ліцеї провела 

керівниця гуртка Ганна Косик на тему „Ми гідні та вільні, бо живемо в Україні”. Заняття 

проходило у вигляді гри-квесту. Юннати складали слова ГІДНІСТЬ, СВОБОДА, ПАТРІОТ. З 

розповіді Ганни Дмитрівни, дітки дізналися, що не тільки люди можуть бути патріотами, а 

навіть і тварини. Героєм-тваринкою нашого часу є пес Патрон, який допомагає нашим 

бійцям, боронити нашу землю від загарбників. Вихованці залюбки переглянули відео про 

Патрона. Після чого юннати заповняли Анкету-Патріот, давши відповіді на поставлені 

питання. 

В кінці заняття виготовили стінгазету гідності під назвою „Пишаємось, що ми – українці!”. 
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Відзначаючи День Гідності та Свободи, ми сповнені гордістю за нашу державу та українців, 

які понад усе цінують свободу і гідність та продовжують боронити незалежність України від 

зовнішньої агресії ще й сьогодні. 

Слава Україні! Героям слава! 

 

 

 
 

Відділ організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ 
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21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи 

 Листопад 21st, 2022 

 
День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що 

відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, 

але був скасований. Саме 21 листопада 2013 року відбулися перші протестні 

акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо 

припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

Однак на відміну від подій Помаранчевої революції, цього разу обстоювання 

гідності та свободи коштувало багатьох життів українських патріотів: 106 

людей були вбиті і понад 2 тис. поранені. А навесні 2014 року розпочалася 

військова агресія росії, яка супроводжувалася окупацією Криму та окремих 

територій Донецької та Луганської областей. 

Цьогоріч День Гідності та Свободи відзначається на тлі повномасштабного 

вторгнення рф, яке розпочалося 24 лютого. Україна знову бореться за свою 

свободу та незалежність, захищаючись від агресора. 

У Києві 21 листопада відбудеться низка заходів з нагоди Дня Гідності і 

Свободи. Зокрема, програма передбачає покладання квітів та міжконфесійний 

молебень, панельну дискусію, на якій будуть присутні учасники трьох мирних 

революцій, а у галереї мистецтв “Лавра” буде презентована виставка “Війна за 

ідентичність. Сила опірності культури”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Міністерство освіти і науки України 

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

День Гідності та Свободи в КЗО “ОЕНЦДУМ” 

 Листопад 21st, 2022 

 

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи – одне зі 

знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революції, які відбулися в 

Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці вшановують пам’ять про 

людей, які під час Революції Гідності та Помаранчевої революції стали на 

захист демократичних цінностей, прав і свобод людини й громадянина, 

національних інтересів держави та її європейського вибору. 

До цієї пам’ятної дати у комунальному закладі освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 

ради (директор Юрій Педан) проведено тематичний захід. У зв’язку з воєнним 

станом на території України захід проводиться дистанційно. 

Вихованцям запропоновано ознайомитися з інформаційними матеріалами – 

історичними фактами та світлинами, поетичними творами, присвяченими 

мужності та єдності українського народу; а також майстер-класом “Янгол-

охоронець” з паперових серветок за 

посиланнями: https://drive.google.com/file/d/1fHMuurzuYiy4abJgwqAK6MoBSvta

cKZv/view?usp=share_link; https://www.youtube.com/watch?v=ehXwLpsuo2o&t=7

s 

Революція Гідності залишила глибокий і незабутній слід в історії нашої 

держави, а її ідеали назавжди змінили та об’єднали український народ. 

Шануємо минуле та виборюємо майбутнє! 

Підготувала: Ольга РАКОВЕЦЬ, керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1fHMuurzuYiy4abJgwqAK6MoBSvtacKZv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fHMuurzuYiy4abJgwqAK6MoBSvtacKZv/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=ehXwLpsuo2o&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ehXwLpsuo2o&t=7s


                      Міністерство освіти і науки України 

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

Євроклуб «ЕКОС» при Михайло-Ларинському ліцеї Воскресенської селищної ради 

Миколаївської області 

 Листопад 21st, 2022 

 
В листопаді цього року святкував свій «День народження» новостворений 

евроклуб «ЕКОС» при гуртку «Юні охоронці природи» Миколаївського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на базі 

Михайло-Ларинського ліцею Воскресенської селищної ради Миколаївської 

області. 

Керівником та модератором стала керівник гуртка, вчитель-методист вищої 

категорії, Тлуста Любов Миколаївна. Творче об’єднання вихованців «ЕКОС», 

під її керівництвом, з 1986 року приймає активну участь у природоохоронних, 

пропагандистсько-агітаційних, дослідницьких еколого-натуралістичних заходах 

громади, області та України. 

Перше засідання клубу пройшло цікаво і активно. Вихованці із завзяттям 

відповідали на питання вікторини, тема якої була «країни Євросоюзу» та 

отримали подарунки. 

Такий напрямок роботи творчого обєднання «ЕКОС» – це новий щабель 

розвитку колективу, його діяльності та нових звершень. 
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Школярі Рівненщини взяли участь у Всеукраїнській акції «День юного натураліста» 

 Листопад 22nd, 2022 

 
Проведення акції «День юного натураліста» сприяло формуванню екологічної культури, 

залученню учнівської молоді до практичної природоохоронної роботи, підвищенню 

ефективності навчально-дослідницької роботи учнів на навчально-дослідних земельних 

ділянках і задоволенню потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації, 

підготовці учнівської молоді до професійної діяльності, виявленню та підтримці учнівських 

ініціатив, направлених на розвиток шкільної демократії і самоврядування. 

В акції взяли участь заклади загальної середньої та позашкільної освіти об’єднаних 

територіальних громад Вараського (1 громада), Дубенського (2 громади), Рівненського (10 

громад), Сарненського (3 громади) районів та комунального закладу «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради. 

Під гаслом «Юннати – юні любителі природи» пройшла акція в Мирогощанському ліцеї 

Мирогощанської сільської ради Дубенського району. Для учнів початкової ланки змістовно 

пройшли «Посвята в юннати», акції «Озеленення класу», «В лісовому хороводі», «Наша 

допомога птахам». 

Юні охоронці природи Дорогобузької філії Бабинського ліцею Бабинської сільської ради 

Рівненського району вивчали лікарські рослини своєї місцевості та заготовляли лікарську 

сировину для приготування фіточаю, взяли участь у акції «Квіти на підвіконні», долучились 

до виставки «Майстерня пані Осені», виготовляли сувеніри з природніх матеріалів, побували 

на екскурсії «Природа восени», представили фотороботи на виставки «Санітари лісу», 

«Брати наші менші». 

Вихованці гуртків «Екологія для дітей», що працює на базі опорного закладу 

«Дядьковицький ліцей» Дядьковицької сільської ради та «Я досліджую рідну природу» на 

базі Колоденського ліцею Корнинської сільської ради Рівненського району комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради впорядковували шкільне 

подвір’я, взяли участь у вікторинах екологічного спрямування, висаджували деревні 

культури на прилеглих територіях до закладів освіти. 

У Корнинському ліцеї Корнинської сільської ради Рівненського району проведено 

природоохоронні заходи: «Збережемо довкілля», челендж «Той, хто творить добро!», 

Всеукраїнська акція «Сади перемоги», виставка-конкурс «Осінній вернісаж», виховні заходи 

«Україна бажає миру». Учні досліджували та впорядковували територію закладу, 

висаджували дерева, стали учасниками виховних годин, круглих столів з питань охорони 

природи та збереження біорізноманіття. 

В опорному закладі «Шпанівський ліцей» Шпанівської сільської ради Рівненського району 

пройшла низка масових заходів: «Екологічний ерудиціон», біологічна гра «Асоціації», 

виставка фотоколажів «Планета Земля потребує допомоги!», інфографіка «Біорізноманіття 

тварин», фотовиставка «Матусі серед тварин», тренінг «Медична допомога», конкурс на 
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найкращого умільця розгадувати ребуси «Галузі біології», інтелектуальна гра «Що я знаю 

про своє тіло», круглий стіл «Біологія на майбутнє», виготовляли лепбуки «Світ тварин», 

створили виставки «Моделі клітин», міні-проекти «Незвичайні рослини», «Незвичайні 

дерева», «Природа в об’єктиві». 

Для учнів Немирівського ліцею Радивилівської міської ради Дубенського району пройшла 

низка просвітницьких заходів, які розвивали пізнавальний інтерес у дітей, формували в них 

основи екологічної культури. Зокрема, квест «Що я знаю про живе», біологічний проект 

«Стоп кадр», пізнавальні уроки «Різноманітність тварин і рослин рідного краю». 

Вихованці та педагогічні працівники комунального закладу «Острозький будинок школяра» 

Острозької міської ради Дубенського району організували виставку квітів «Барви рідної 

України», природоохоронні акції «Джерело», «Вогнище», провели свято «Барви осені», 

«Посвяту в юннати», конкурс дитячої поезії «Осінь золотава». 

У Рівненському ліцеї № 19 Рівненської міської ради акція пройшла під гаслом «Жити 

щасливо і жити в злагоді з природою – одне і те саме». Учні досліджували види відходів на 

дитячому майданчику під час впорядкування території школи, закликали до сортування 

сміття, виготовляли екосумки та сувеніри з вторинної сировини, збирали макулатуру, стали 

учасниками гри «Будуємо місто». 

У комунальному закладі «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради під гаслом 

«Ми – українці духом незламані!» пройшла Всеукраїнська акція «День юного натураліста». 

В рамках акції юні дослідники природи взяли участь у трудових операціях «Урожай 2022», 

«Корми для тварин», «Збір насіннєвого матеріалу багаторічників». Діти мандрували 

екологічною стежкою «Загадковий світ природи», вивчали рослинний і тваринний світ під 

час екскурсій: «Бджолиний світ», «Голубине дефіле». Цікавими та корисними для учнів 

стали майстер-класи «Обереги своїми руками», «Сувенірна майстерня», «Осіння 

флористика», засідання клубу «Материнка» на тему «Рослини-ліки». Учні вивчали видовий 

склад кімнатних рослин у квітковій теплиці та овочеві культури в овочевій теплиці, 

спостерігали за поведінкою голубів на голубівні, впорядковували навчально-дослідні 

земельні ділянки, побували на екскурсії у Рівненському зоологічному парку державного 

значення. Діти долучилися до Всесвітнього дня прибирання під гаслом «Хай небо буде 

мирним, а Україна чистою!» – прибирали в живому куточку, очистили частину фруктового 

саду Станції від опалих уражених хворобами плодів, допомогли прибрати гілки, які 

залишились після обрізки дерев. В рамках акції пройшов День позашкілля, до якого 

організовані майстер-класи «Виготовлення оберегів», фітовітальня «Меліса», контактне 

спілкування з тваринами живого куточка, екологічна вікторина па патріотична співанка. 

Акція завершилась зустріччю у пісенному колі «Зустріч друзів», під час якого звучали поезії 

та пісні про природу та важливість її охорони. Традиційно юннати випустили в небо білих 

голубів – символ єдності та миру. 

В рамках Всеукраїнської акції «День юного натураліста» пройшли трудові акції з 

впорядкування територій «Чисте село», «Збір урожаю», заготовка лікарської сировини. Усі 

учасники закликали до важливості збереження довкілля та миру. 

Матеріали переможців направляються на Всеукраїнський етап акції «День юного 

натураліста» у м. Київ. 
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На Полтавщині відбувся конкурс-огляд колективів екологічної просвіти ,,Земля – наш 

спільний дім” 

 Листопад 24th, 2022 

 
17 листопада 2022 року проведено заключний етап ХХХ обласного конкурсу-огляду 

колективів екологічної просвіти ,,Земля – наш спільний дім”. Конкурс-огляд відбувався у 

заочному форматі. 

Організаторами заходу є Департамент освіти і науки Полтавської обласної військової 

адміністрації та Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

У Полтавській області екологічний рух зародився понад три десятиліття тому і щороку 

набуває все більших темпів. Сьогодні в області нараховується 312 екологічних агітбригад, у 

яких задіяні 2728 дітей та 66 екологічних театрів, які відвідують 795 учнів. 

Учасники цих творчих екологічних колективів постійно виступають перед жителями своїх 

населених пунктів з тематичними програмами, проводять акції, випускають агітаційні 

листівки. Велику увагу юні екологи приділяють охороні та впорядкуванню рідної природи. 

Ми пишаємося юними природолюбами, які, б’ючи на сполох, не залишають нам, дорослим, 

вибору стояти осторонь проблем довкілля. 

Тематика цьогорічного конкурсу ,,Клімат змінюється. Твої дії!”. У ньому взяло участь 30 

колективів екологічної просвіти із 25 територіальних громад. 

Участь у заключному етапі конкурсу-огляду взяло 8 команд-переможців ІІ (зонального) 

етапу із 6 територіальних громад області. 

Вітаємо всіх учасників та бажаємо переможцям успіху у Всеукраїнському конкурсі! 
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В кімнаті моралі НЕНЦ відбулася виховна година-реквієм до Дня пам’яті жертв 

Голодомору в Україні 

 Листопад 26th, 2022 

 
23 листопада о 15:00 в рамках проєкту «Родинна школа виховання» в кімнаті моралі 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді пройшла виховна година-

реквієм до Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні. 

Мета заходу: ознайомити учнів з трагічним минулим нашого народу; вчити дітей бережно 

ставитися до історії своєї країни, розкривати її як білі, так і чорні сторінки; виховувати 

здатність кожної людини на скорботу і пам’ять про мільйони загублених життів 

співвітчизників. 

Програмою заходу було передбачено відвідування народного музею хліба НЕНЦ (експозиція 

«Голодомор в Україні 1932-1933 роки»), розповідь керівників гуртків про геноцид 

українського народу, організація та проведення для здобувачів освіти та їх батьків майстер-

класу з прикладної екології «Колосок надії», «Янголи з соломки». На кінець заходу юннати 

долучилися до акції «Запали Свічку пам’яті». За архівними даними близько 1,5 мільйона 

дітей до 10 років загинули внаслідок штучного голоду. 

Юннати України закликають всіх дітей об’єднатися та долучилися до акції «Запали Свічку 

пам’яті» та 27 листопада, після 16:00 засвітити свічку і залишити її на підвіконні в пам’ять 

про мільйони замучених голодом українців. 

Україна пам’ятає! 
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Тиждень безпеки життєдіяльності "Моя безпека" пройшов у Полтавському обласному 

еколого-натуралістичному центрі 

 Листопад 26th, 2022 

 
З 14 до 18 листопада у Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської 

молоді проходив тиждень безпеки життєдіяльності ,,Моя безпекаʼʼ. Тиждень був активним та 

насиченим різноманітними заходами. Для дітей були проведені бесіди, вікторини, ігрові 

програми. Заходи були проведені із метою поглиблення знань дітей щодо безпеки на дорозі, 

діях при надзвичайних ситуаціях, правилах поведінки із сторонніми предметами. Для 

педагогів та працівників Центру були організовані зустрічі із працівниками Національної 

поліції та Державної служби надзвичайних ситуацій, психологами та представниками 

Червоного хреста. 
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На Буковині діти виготовляють окопні свічки та обереги з теплими побажаннями для 

Збройних Сил України 

 Листопад 28th, 2022 

 
У Чернівецькому обласному центрі еколого-натуралістичної творчості діти ініціювали акцію 

«Окопна свічка», щоб зігріти захисників. Вихованці із допомогою викладачів виготовляють 

окопні свічки та обереги для захисників України. Про це повідомляє пресслужба КЗ 

ЧОЦЕНТУМ. Розпочали виготовлення окопних свічок лідери юннатівського 

самоврядування, вихованці гуртків «Юний волонтер» та «Юні квітникарі». 

«Нам знадобились бляшані банки, гофрований картон, віск та парафін. Така свічка, яка по 

суті виготовляється з вторсировини, є гарним джерелом світла і тепла, на них можна і чайник 

підігріти, й речі підсушити, і зігрітись у холодному окопі. А ще вони не бояться дощу й 

вологи, гріють навіть у вітряну погоду», – зазначили викладачі центру, – «одна така свічка в 

бляшанці може горіти від 2 до 5 годин» 

Жерстяні банки від кукурудзи чи горошку, використані свічки та картон перетворюються на 

справжні обереги для наших захисників. Викладачі підхопили ідею виробництва окопних 

свічок із соцмереж, а допомагати у їх виготовленні взялись  вихованці закладу. 

«Процес виготовлення не є складним. Окопні свічки роблять, як вже зазначили, у металевій 

тарі з-під консервів. Тришаровий гофрований картон ріжуть на смужки, скручують та 

вкладають у бляшанки. Парафін та віск переплавляють, після чого заливають у вже 

підготовлені місткості з картоном» 

Зараз юннати мають потребу у парафіні та воску, аби продовжувати виготовлення свічок. 

Незабаром до цієї справи долучаться й інші вихованці еколого-натуралістичного центру. 

Також діти запрошують усіх небайдужих приєднатися до акції, адже це є незамінна річ на 

фронті для кожного. 
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Природно-заповідний фонд України в умовах війни 

 Листопад 28th, 2022 

 
В умовах розв’язаної російською федерацією проти суверенної держави Україна загарбницької війни 

збройними силами агресора грубо порушуються права громадян на безпечне для життя і здоров’я 

довкілля (I Протокол до Женевської конвенції від 12.08.1949 р.), свідомо використовуються 

заборонені методи та засоби ведення війни. Агресор веде бойові дії на території 900 об’єктів 

природно-заповідного фонду площею 12 406,6 кв. км (1,24 млн га), тобто майже на третини площі 

природно-заповідного фонду України (дані Міністерства захисту навколишнього середовища та 

природних ресурсів України). Під загрозою знищення близько 200 територій площею 2,9 млн га. 

Наслідком руйнування і розграбування адміністративних споруд та інфраструктури заповідників є 

унеможливлення наукової та дослідницької роботи. Оскільки це безперервний процес, який не може 

бути поставлений на паузу,  досягнення десятиліть наукової роботи повністю знищено. 

Під окупацією наразі залишаються 8 заповідників (Асканія-Нова, Чорноморський біосферний 

заповідник, Український степовий, Михайлівська цілина, Луганський, Єланецький степ, Опуцький, 

Кам’яні могили) та 10 національних природних парків (Джарилгацький, Олешківські піски, 

Кам’янська Січ, Приазовський, Двурічанський, Святі гори, Азово-Сиваський, Меотида, Деснянсько-

Старогутський, Мезинський, Гетьманський, Залісся). 

Становище заповідників та національних парків на тимчасово окупованій території є найгіршим за 

весь час їхнього існування. Пожежна техніка анексована. У разі пожеж їх нікому і нічим гасити. 

Горять соснові бори, що займають основну площу національного парку Святі гори. Бойові дії тут 

продовжуються.  Найближчим часом може вигоріти до 70% території. Ймовірність втратити парк є 

досить високою. 

Продовжує страждати від війни Чорноморський біосферний заповідник, що являється унікальною 

надморською територією. Це територія гніздування для великої кількості видів птахів Близько 86% 

території заповідника знаходиться в акваторії Чорного моря. 

ТЕРИТОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ «КАМ’ЯНСЬКА СІЧ» ПОВНІСТЮ ЗВІЛЬНЕНА ВІД 

РОСІЙСЬКИХ ОКУПАНТІВ! 

Однак за 8 місяців окупації інфраструктура парку дуже постраждала. росіяни викрали майже все 

майно: автомобілі, квадроцикли, тепловізор, метеостанція та багато іншого. З 24 лютого до 18 жовтня 

пожежі знищили в межах парку рідкісні: дрік скіфський (633 екземпляри), ковилу шорстку (402 

екземпляри), ковилу волосисту (832 екземпляри), ковилу Лессінга (2384 екземпляри), ковилу 

українську (456 екземплярів) та інші. За даними супутникового аналізу лише в середині жовтня на 

території НПП вигоріло майже 635 га цінних ділянок. 

Українська природа стала жертвою російської агресії. Природні екосистеми страждають через 

накопичення ракет, боєприпасів, що не розірвалися, фортифікаційне будівництво, пошкодження їх 

вибухами, військовим транспортом, пожежами. Війна вплинула на кожний компонент довкілля – 

тваринний і рослинний світ, воду, повітря, ґрунти. Наслідки цього негативного впливу довгострокові 

та глобальні. За останніми скромними оцінками, збитки довкіллю України від війни становлять 1,35 

трлн гривень. 

Україна переможе, відновиться і стане ще кращою. Але заповідники та національні парки неможливо 

відбудувати. Зруйновані екосистеми можуть відновитися тільки самі та для цього знадобиться роки 

та десятиліття.  На тимчасово окупованих територіях і навіть на лінії фронту вчені та працівники 

заповідників та національних парків продовжують робити все, щоб звести руйнування до мінімуму. 

Щоб зберегти природу, охороні якої вони присвятили своє життя. 
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Юні природоохоронці виготовили свічники. У ЗОЕНЦ пройшли й інші тематичні 

заходи з метою вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років 

 Листопад 28th, 2022 

 
Згадайте нас – бо ми колись жили. 

Зроніть сльозу і хай не згасне свічка! 

Ми в цій землі житами проросли, 

Щоб голоду не знали люди вічно. 

Голод… Це страшне слово повертає нас у далекі 1932 – 1933 роки. Український народ у 

смутку і скорботі доземно схиляє голови, вшановуючи пам’ять мільйонів його жертв, 

засуджуючи творців цієї чорної сторінки в історії України. 

Щороку у четверту суботу листопада вшановують пам’ять жертв Голодомору. Цього року 

українці по всьому світі скорбно відмічають 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років. 

З метою вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років, виховання патріотизму 

гуртківців в Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді 

проведено ряд тематичних заходів. 

На гурткових заняттях юннати дізнались про надзвичайно жорстоке ставлення з боку 

радянської влади до українського народу, яке визначається актом геноциду. Про кривавий 

„закон п’яти колосків”, за порушення якого люди попадали під рострі. Гуртківці 

ознайомились з причинами голодомору, режимом „чорних дощок” та законом „про п’ять 

колосків”. Також юннати вшанували пам’ять загиблих співвітчизників хвилиною мовчання. 

Педагоги закладу закликали своїх вихованців зберегти пам’ять про трагічні сторінки історії 

нашої держави для майбутніх поколінь та запалити свічку пам’яті 26.11.2022 року о 16:00 

год. 

Розроблена мультимедійна презентація до Дня пам’яті жертв Голодомору, яка розміщена на 

сайті ЗОЕНЦ в рубриці „Патріотичне виховання”. 

Для вихованців гуртка „Юні квітникарі” проведено майстер-клас з виготовлення свічника 

своїми руками з вторинного матеріалу. В вступній частині заходу учасники слухали 

розповідь про місце свічки у традиційній культурі українців, а також про традицію 

вшанування пам’яті мільйонів українців, вбитих в роки Голодомору, – акцію „Свічка у 

вікні”. Не обійшли осторонь і обговорили актуальність використання підсвічника з метою 

економії та раціональному використанні електроенергії в сьогоднішній воєнний стан в 

Україні. 

У практичній частині заходу приступили до виготовлення свічника. На заздалегідь 

підготовлених скляних банках учасники майстер класу проявляли свою фантазію: клеїли, 

фарбували та прикрашали. Всі дітки дуже старались, і хоч банки були однаковими, у 

кінцевому результаті кожна робота відрізнялась від іншої і набула своєї неповторності. 

Зроблену власноруч підсвічник кожен учасник забирав з собою додому, щоб на основі знань, 

отриманих на заході, спільно з родиною в четверту суботу листопада — День пам’яті жертв 
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Голодомору-геноциду в Україні — запалити свічку у вікні в пам’ять про мільйони вбитих 

Голодомором українців. 

Зараз вороги знову тероризують Україну і намагаються знищити нашу націю. Та ми 

пам’ятаємо ці сторінки нашої історії і не дозволимо повторення. 

 
 

Оксана Кремінь, завідувачка відділу організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ 
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В Дніпропетровській області пройшов конкурс юних натуралістів за напрямом 

“Практична природоохоронна робота та екологія” 

 Листопад 29th, 2022 

 
Пропаганда екологічної культури та народної екологічної спадщини, проведених конкретних 

практичних природоохоронних заходів по збереженню, оздоровленню та відновленню 

довкілля є пріоритетним напрямом роботи закладів освіти області. 

Загальним підсумком проведення екологічної та природоохоронної роботи закладів освіти є 

участь в обласному конкурсі юних натуралістів за напрямом “Практична природоохоронна 

робота та екологія”, який традиційно проводиться комунальним закладом освіти “Обласний 

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

(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) (директор Юрій Педан) у вересні-жовтні щороку. 

В останні роки через карантинні обмеження щодо поширення коронавірусної хвороби 

COVID-19, а в 2022 році ще й через введення воєнного стану в Україні – конкурс 

проводиться заочно. 

В 2022 році звітні матеріали юних екологів оцінювало журі, до складу якого входили фахівці 

КЗО “ОЕНЦДУМ” і департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, 

науковці Дніпровського державного аграрно-економічного університету і Дніпровського 

національного університету ім. Олеся Гончара. Окремо оцінювались роботи та їх захист 

(відео та аудіо формат, мультимедійні презентації). 

Напрям проводився за 4 номінаціями (індивідуальні та колективні роботи): “Еколого-

натуралістичний похід “Біощит”, “Синиця міська – Птах року 2022”, “Вчимося заповідувати” 

та “Живи, Земле!”. 

За напрямом працювали учасники освітнього процесу закладів освіти з 18 об’єднаних 

територіальних громад (у тому числі з КЗО “ОЕНЦДУМ” та філії КЗО “ОЕНЦДУМ” 

“Шафран”). Всього до організаційного комітету було подано 50 звітних матеріалів. 

У 2022 році обласне журі відмітило змістовність робіт за темами: 

 “Особливості життя та середовище існування жука-носорога”, 

 “Ксилокопа фіолетова у біотопі території СЮН Покровського району м. Кривого 

Рогу”, 

 “Мурахи та їх роль в екосистемах міста Марганець”, 

 “Гніздівля ластівки міської у Тернівському районі Кривого Рогу”, 

 “Сучасний стан вікових дубів Тернівського району Кривого Рогу”, 

 “Стародавні дерева Нікополя”, 

 “Моніторингові дослідження фауни лускокрилих в зоні техногенно-порушених 

ділянок м. Марганець”, 

 “Чарівні куточки річки Саксагань”, 
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 “Проблема забруднення ґрунтів при аварійних розливах кислот”, “Сортування 

побутових відходів в домашньому господарстві”, “Біля витоків пізнання народної 

медицини”, 

 “Адаптації газонних трав до складу ґрунтів”, 

 “Екодружній спосіб життя врятує світ”, 

 “Біорізноманіття рослинності Широчанського степу в літній період” тощо. 

Так, вихованці гуртка “Природа рідного краю” комунального закладу “Міський еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області”, учні 8 та 9 класів закладу освіти “Марганецький ліцей № 6” 

Марганецької міської ради (керівник Басанська Владлена Дмитрівна, керівник гуртка), 

протягом польового сезону 2022 року здійснили 20 експедицій перевіреними стежками 

районів міста та біля своїх домівок у пошуках місцезнаходжень гнізд мурашок, провели 

інвентаризацію 14 мурашників, огородили їх, покращили умови існування мурашок у лісі 

(очистили територію навколо гнізд та освітлили мурашники), створили картосхеми 

розміщення комплексів мурашників на досліджуваних ділянках, взяли участь в конкурсі на 

кращу агітаційну листівку, виконали творчу роботу “Мурахи – санітари лісу”, підготували 

інформаційні виступи і презентації, залучили жителів м. Марганець до природоохоронної 

роботи, виготовивши 30 інформаційних буклетів, які розвісили на дошках оголошень. 

Здобувачі освіти 5 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 

62” Дніпровської міської ради (керівник: Поліщук Наталія Ігорівна, вчитель біології) 

провели систематичні спостереження протягом квітня-серпня за ластівкою міською на 

території садового товариства, що розташоване біля міста Підгороднє (гнізда розташувались 

всередині покинутих дачних будиночків та під стріхами), взяли участь у конкурсах дитячих 

творчих робіт на краще оповідання, вірш, малюнок, кросворд, казку, а також створювали та 

розповсюджували в межах мікрорайону агітаційні матеріали про ластівку міську. 

Узагальнення відомостей про вікові дуби у Тернівському районі м. Кривого Рогу, зібрані 

раніш юннатами СЮН та проведення спостережень у поточному році у своїх звітних 

матеріалах відобразив Павленко Віталій, вихованець гуртка “Юні екологи” комунального 

позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” 

Криворізької міської ради, учень 5 класу закладу освіти “Криворізька гімназія № 27” 

Криворізької міської ради (керівник: Пархоменко Наталія Новомирівна, керівник гуртка). У 

звітних матеріалах міститься інформація про життєвий стан, обміри охвату стовбурів, 

орієнтовний вік та місцезростання 13 вікових дубів в парку Веселі Терни і 11 вікових дубів 

на мікрорайоні рудника Тернівського. 

Найкращі звітні роботи юних екологів направлені до Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді для участі у всеукраїнських профільних заходах: 

еколого-натуралістичному поході “Біощит”, конкурсах “Ластівка міська – птах року 2022” та 

“Вчимося заповідувати”. 

 
 

Григор’єв Д.В., завідувач відділу біології та екології КЗО “ОЕНЦДУМ” 
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Патріотична акція "Екологічно-корисний гаджет своїми рукам "Свічка перемоги" 

була проведена в Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі 

 Листопад 29th, 2022 

 
25 листопада в рамках Тижня екології у Полтавському обласному еколого-натуралістичному 

центрі учнівської молоді для педагогів і працівників закладу була проведена патріотична 

акція “Екологічно корисний гаджет своїми руками “Свічка перемоги”. Акція проведена з 

метою активізації та формування екологічної свідомості громадян та допомоги воїнам ЗСУ. 

Сутність проєкту полягає у творчому використанні того, що могло стати сміттям і псувати 

навколишнє середовище. Виготовлені окопні свічки будуть передані захисникам України, які 

знаходяться у зоні бойових дій. Цим ми зможемо підняти бойовий дух та наблизити нашу 

Перемогу. Все буде Україна! 
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Воркшоп "Використання екологічних ігор на заняттях гуртка" 

 Листопад 29th, 2022 

 
23 листопада в рамках тижня екології у Полтавському обласному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді було проведено воркшоп 

“Використання екологічних ігор на заняттях гуртка”. Для педагогів Центру 

була організована зустріч із Криворучко Мариною Олександрівною, фахівцем з 

екологічної просвіти комунальної установи природно заповідного фонду 

регіонального ландшафтного парку «Диканський». Захід було проведено з 

метою поглиблення знань про використання в освітньому процесі 

різноманітних дидактичних ігор, їх можливе застосування на заняттях гуртків 

різних профілів еколого- натуралістичного спрямування. що допоможе 

активізувати пізнавальну діяльність здобувачів освіти. 
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На Чернігівщині проведено заходи із вшанування пам'яті жертв Голодомору та 

політичних репресій в Україні 

 Листопад 30th, 2022 

 

26-28 листопада 2022 року з метою вшанування пам’яті жертв Голодомору та політичних 

репресій в Україні для здобувачів освіти гуртків комунального закладу «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів» організовано і проведено інформаційно-просвітницькі та 

тематичні заходи: «Вогонь скорботи у серці навіки», «Свічка, яка ніколи не згасне», «Що я 

знаю про голодомор», «Незгасаюча біль народу», онлайн-подорож літературними сторінками 

«Голодомор очима письменників України». 

Цьогоріч інформаційна кампанія Українського інституту національної пам’яті проходить під 

гаслом «Пам’ятаємо. Єднаємося. Переможемо.». Здобувачі освіти гуртків «Природа рідного 

краю» (керівник Ніна Солодка), «Юні валеологи» (керівник Олена Чала) переглянули 

відеоролик про передумови та причини голодомору «Голодомор як відповідь на селянські 

повстання» https://www.youtube.com/watch?v=K6ubTgkAduU 

. 

Здобувачі освіти гуртків «Екосвіт № 2» (керівник Анастасія Кожем’яченко), «Юні друзі 

природи №1» (керівник Юлія Ступак) та «Юні валеологи» (керівник Тетяна Корень) провели 

інформаційно-просвітницький захід «Жнива розпачу» (http://www.holodomor-

monuments.org/), під час якого ознайомилися з базою даних веб-сайту «Пам’ятники жертвам 

Голодомору в Україні». 

Здобувачі освіти гуртків «Юні флористи» (керівник Інна Куниця) та «Природа рідного краю» 

(Ніна Солодка) взяли участь у майстер-класах по створенню «Квітки Незабудьки» до 

вшанування пам’яті жертв Голодомору. 

26 листопада у День пам’яті жертв Голодомору здобувачі освіти приєдналися до акції 

«Запали свічку пам’яті» та загальнонаціональної хвилини мовчання. 

Під час проведення заходу гуртківці згадали тяжку долю українського народу, більше 

дізналися про Голодомор 1932-1933 років, його причини та наслідки, познайомилися з 

фактами та свідченнями очевидців голоду на Чернігівщині. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K6ubTgkAduU
https://www.youtube.com/watch?v=K6ubTgkAduU
http://www.holodomor-monuments.org/
http://www.holodomor-monuments.org/
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«Світ очима дітей» 

 Грудень 2nd, 2022 

 
У Львівському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

відбувся обласний конкурс дитячих малюнків «Світ очима дітей», приурочений до 

Всесвітнього дня дитини. 

Незважаючи на те, що сьогодні росія занурює нас у страх, темряву, жахіття війни, школярі 

активно взяли участь у конкурсі. Кожна дитина розкрила у своєму малюнку свої творчі 

вміння, показала те, що найбільше хвилює, що її оточує, про що мріє. Малюнки креативні, 

цікаві, виконані різною технікою малювання. Ми ще раз переконалися, що талановитих дітей 

в Україні багато, які постійно потребують уваги, турботи, любові, захисту та миру. 

Ми маємо мету – вистояти та перемогти! 

 
 

 
 

Завідувачка оргмасового відділу Галина Матющенко 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/2-1.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/316139374_5663159990406347_8864840390876585110_n.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/316136215_516986756985514_3179350877385723265_n.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/316039418_490122696254897_3500222405346832517_n.jpg
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Заквітчуємо землю нашого рідного краю власними руками 

 Грудень 5th, 2022 

 
Квіти — одне з найпрекрасніших творінь природи. Квіти ваблять і милують наші очі 

дивовижною барвистою красою, зігрівають наші серця своєю надзвичайністю, ніжністю, 

тендітністю. 

Семикласники Гуківського ліцею Чемеровецької ТГ, що на Хмельниччині, цього року 

висадили на своєму квітнику більше 5 кг цибулин тюльпанів та нарцисів! Адже ж хочеться 

їм, щоб і ліцей, як і вся Україна, був заквітчаний найпрекраснішими весняними квітами в 

усіх його куточках. 

Саме тому, з ініціативи учнів та батьків 7 класу, вчителька біології Марія Йосипівна 

Лиськова подала заявку від ліцею на участь у проекті «Квітковий рай у кожній школі 

України» або «Flowers 4 school». Цей благодійний освітній проект спрямований на 

озеленення українських шкіл квітами від асоціації квіткових виробників Нідерландів і 

України. 

Минулого тижня Марія Йосипівна і її підопічні ліцеїсти отримали від флористів-

благодійників омріяний набір цибулин весняних квітів – нарцисів, гіацинтів, тюльпанів, 

крокусів та інших. На допомогу у висаджуванні цих квітів, не дивлячись на прохолодну 

погоду,  семикласникам прийшли учні 10 класу – юннати гуртка «Юні валеологи», що нині 

діє на базі ліцею під патронатом хмельницьких педагогів-натуралістів. 

Очолювані керівником гуртка М.Й. Лиськовою, юні гуківські природолюби висадили майже 

500 цибулин весняних квітів на квітниках ліцею! Навесні місцеві діти зможуть на власні очі 

побачити, як з’являються з квіткових цибулин пагони і дають дивовижно красиві квіти, 

завдячуючи організаторам благодійного освітнього проекту «Квітковий рай у кожній школі 

України» або «Flowers 4 school». Ось тоді ліцеїсти й побачать, яку барвисту красу вони самі 

змогли виростити власними руками, і будуть у захваті від неї та результатів своєї праці. 

Очікуємо усі разом цвітіння наших квітів навесні та перемоги Збройних Сил нашої країни 

над ворожим військом агресивних російських окупантів і вигнання їх за межі нашої 

української держави, адже наша Україна така ж прекрасна, як і її квіти, що зростають на 

нашій рідній українській землі! 

 
За матеріалами ФБ «Юннати Хмельниччини» 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-5.jpg
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У Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі проведено тиждень 

біології 

 Грудень 6th, 2022 

 
З 28 листопада до 2 грудня у Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі 

учнівської молоді проведено тиждень біології. Для вихованців гуртків організовано ряд 

цікавих пізнавальних заходів. 

Керівник гуртка «Лікарські рослини» Боєва А.М. вчила вихованців виготовляти аромасвічки 

«Лаванда» у техніці декупаж, створювати лепбуки на тему «Світ рослин», провела 

віртуальну екскурсію до живого куточка. 

Вихованці гуртка «Цікава зоологія» (керівник гуртка Костюк О.А.) взяли участь у квесті 

«Тварини у моєму житті», у вікторині «Що я знаю про птахів?», вивчили кімнатні рослини, 

які очищують повітря. 

 

Вихованці гуртка «Світ тераріума» (керівник Варига Н.Г.) підготували цікаві міні-проєкти, 

вихованці гуртка «У світі тварин» познайомилися з корисними та шкідливими комахами, з 

життям мурашника, взяли участь у конкурсі малюнків. 

Керівник гуртка «Екологія для допитливих» Петренко В.Ю. провела майстер-клас на тему 

«Зелена природа на підвіконні», познайомила вихованців з різноманітністю живої природи. 

Для дітей з міського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю проведено 

заняття з вивчення різноманіття рослинного світу. 

Перед педагогами закладу з презентацією «Екологія і здоров’я людини» виступила 

Почерняєва В.Ф., доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри онкології та 

радіології Полтавського державного медичного університету. 

 
 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/IMG-2ec5e2a0cd291089c182a2cc8f2cfb76-V.jpg
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Інформація від КЗО “ОЕНЦДУМ” Дніпропетровської обласної ради до 300-річчя з дня 

народження Григорія Сковороди 

 Грудень 6th, 2022 

 

3 грудня 2022 року виповнюється 300 років з дня народження Григорія 

Сковороди – видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, 

педагога. Керівник гуртка комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 

ради (далі КЗО “ОЕНЦДУМ”) (директор Юрій Педан) Ольга Раковець 

підготувала інформаційні матеріали до цієї дати. 

Метою заходу є залучення юннатів до активного вивчення, популяризації 

творчої спадщини Григорія Сковороди та його ідей; сприяння формуванню 

історичної пам’яті та ідентичності підростаючого покоління. 

Пропонуємо переглянути інформаційні матеріали “Постать Григорія Сковороди 

очима художників” за 

посиланням: https://drive.google.com/file/d/1H03oOWMHHjJTnOJOy3_E5OOaiw

dSkFIM/view?usp=share_link . 

До вашої уваги пізнавальне відео “Як Сковорода із матриці вийшов” від 

українського проєкту Ukraїner “Книга мандрівка.Україна” перейшовши за 

посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=nTCY6Y_skVk . 

Матеріали розміщені на сайті закладу КЗО “ОЕНЦДУМ” 

На сторінці закладу у Facebook –

 https://www.facebook.com/groups/233955728003987 

На сторінці “Позашкілля Дніпропетровщини” –

 https://www.facebook.com/PozashkillyaDniproODA 

Завідувач відділу організаційно-масової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” Надія 

ШПІТЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1H03oOWMHHjJTnOJOy3_E5OOaiwdSkFIM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1H03oOWMHHjJTnOJOy3_E5OOaiwdSkFIM/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=nTCY6Y_skVk%20
https://www.facebook.com/groups/233955728003987
https://www.facebook.com/PozashkillyaDniproODA
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Золотою та срібними медалями нагороджено Полтавський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді – призера ХІII Міжнародної виставки 

"Сучасні заклади освіти" 

 Грудень 6th, 2022 

 
Цього року в умовах воєнного стану Тринадцята Міжнародна виставка ,,Сучасні заклади 

освіти – 2022” та виставка освіти за кордоном ,,World Eduˮ проводилась 22-25 листопада у 

дистанційному форматі. 

Колектив Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

вкотре долучився до цієї унікальної події, яка об’єднала багатьох представників освітянської 

галузі та стала майданчиком для презентації інноваційних досягнень в освітянському 

просторі України. 

Організатори виставки – компанія ,,Виставковий Світ” за інформаційної та методично-

організаційної підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії 

педагогічних наук України, Державної наукової установи ,,Інститут модернізації змісту 

освітиˮ. 

Для участі у номінації ,,Сучасний заклад освіти – територія збереження та зміцнення 

здоров’я” була надіслана робота ,,Обираємо здоров’я’’. В номінації ,,Система роботи закладу 

освіти з виявлення і розвитку інтелектуально обдарованих дітей та молоді’’представлена 

робота на тему ,,Система роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді з виявлення і розвитку інтелектуально обдарованих дітей та молоді’’. 

За результатами участі у виставці колектив закладу нагороджений срібною та золотою 

медалями,дипломом Національної академії педагогічних наук України за активну участь у 

розбудові національної освіти й популяризацію освітніх, наукових та інноваційних 

досягнень. 

На рахунку обласного еколого-натуралістичного центру це вже шоста золота та друга срібна 

медалі, здобуті на Міжнародній виставці. Це свідчить, що колектив закладу вміє мислити та 

діяти відповідно до вимог часу та дозволяє прямувати до нових звершень у професійній 

діяльності. 
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Допомога юннатів пернатим друзям взимку! 

 Грудень 6th, 2022 

 
Птахи — це наші друзі й помічники. Ось вже перше грудня – початок календарної зими. Коли настає 

зима, наші пташки перебираються ближче до людей. Адже для птахів зима – важка пора. Вони 

страждають не тільки від холоду, а й від голоду. Взимку, з настанням холодів, не встигнувши 

протягом короткого дня добути собі необхідну кількість поживи, пернаті залишаються на ніч 

напівголодними і, не дочекавшись дня, гинуть. 

 

Саме тому юннати Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру вирішили допомогти 

своїм пернатим друзям! Керівниця гуртка „Юні лісівники” відділу екології Курак Юліанна 

Степанівна розповіла юннатам як важливо підгодовувати пташок у холодну пору року. Усе життя 

птахів узимку підпорядковане пошукам їжі, адже світловий день короткий, а втрати сил і енергії 

значні. Птахи майже весь час тримаються поряд зі своїми кормовими ділянками. Деякі з них, синиці, 

сойки, горіхівки ще з осені роблять запаси насіння, ховаючи його під корою, в тріщинах гілок. 

Зимова підгодівля птахів має корисні наслідки для людини. Наприклад, вона дозволяє відвернути 

увагу птахів від видзьобування бруньок на плодових деревах. Але найголовніше, служить для 

приваблення пернатих у місця, де вони можуть принести велику користь у період вигодовування 

пташенят комахами-шкідниками. 

Методистка відділу екології та природоохоронної роботи Стрічко О. П. ознайомила юних 

натуралістів з цікавою інформацією про пернатих друзів. Різним видам птахів потрібна й різна 

допомога взимку. Зерноїдним птахам (чижам, щигликам тощо) дійсно необхідна підгодівля лише в 

роки неврожаю природних кормів. Водночас комахоїдні (синиці, золотомушки), потерпають 

найбільше через відсутність корму. Корми повинні бути досить різноманітними. Комахоїдних птахів, 

які зимують у нас, краще підгодовувати сирим насінням соняшника, гарбуза, дині, коноплі. Його 

потрібно спершу розчавити, інакше синиці витрачають занадто багато енергії, розкриваючи це 

насіння самотужки, а до того ж можуть зламати дзьоба. Синиці й дятли особливо люблять ласувати 

свіжим (несолоним) салом. Дятлів також можна підгодувати взимку горіхами, які викладайте просто 

на сніг. 

Отже, зима — важке випробування для всіх пернатих, тож погодуймо птахів взимку. На завершення 

природоохоронної акції юннати розвісили годівнички у саду екоцентру та насипали різних 

смаколиків у годівнички. 

 
Оксана СТРІЧКО, методистка відділу екології та природоохоронної роботи 
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«Український патріотичний смайл» 

 Грудень 7th, 2022 

 
З 24.08.2022 р. до 14.10.2022 р. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді МОН України до Дня українського козацтва та Дня захисника України ініціював 

проведення бліц-конкурсу українського патріотичного смайлу, з метою консолідації та 

формування історичної свідомості українського народу, збереження національної пам’яті, 

належного вшанування подвигу наших захисників. 

У бліц-конкурсі брали участь учнівська молодь закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти, студенти закладів середньої спеціальної і вищої освіти. На розгляд журі було 

представлено понад 1500 смайлів від конкурсантів з різних областей України. 

6 грудня 2022 р. до Дня Збройних сил України відбулася віртуальна виставка українського 

патріотичного смайлу. 

Роботи переможців бліц-конкурсу українського патріотичного смайлу будуть розміщені в 

науково-художньому журналі для дітей та юнацтва «Паросток» і на сайті НЕНЦ. 
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В Дніпропетровській області проведені конкурсні змагання юних садівників, 

аграрників, тваринників та лісівників 

 Грудень 7th, 2022 

 
Традиційно восени комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 

(директор Юрій Педан) проводиться обласний конкурс юних натуралістів, яким підводяться 

підсумки позашкільної еколого-натуралістичної роботи здобувачів освіти за календарний 

рік. 

В поточному році, враховуючи складні умови сьогодення: введення воєнного стану в Україні 

і карантинні обмеження щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19, конкурс було 

проведено у заочному форматі. 

Одним з напрямів конкурсу є “Експериментальна робота з біології, продуктивна праця та 

дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства”. 

До обласного журі, до складу якого входили фахівці КЗО “ОЕНЦДУМ” та науковці 

Дніпровського державного аграрно-економічного університету, було надано 54 роботи від 

індивідуальних та колективних учасників закладів освіти з 18 територіальних громад. 

Оцінка робіт проводилась із врахуванням теоретичних матеріалів та відеозахисту, а також 

форми подачі звітних матеріалів (колективна або індивідуальна) за номінаціями: 

 “Дослідницький марафон”; 

 “Живи, Земле”; 

 “Кролик”; 

 “Плекаємо сад”; 

 “Ліси для нащадків”. 

Звітні роботи учасників супроводжувались презентаціями, наочним матеріалом, що 

вплинуло на оцінку журі. 

В номінації “Дослідницький марафон” юннати вивчали перспективні сорти овочевих та 

польових культур, знайомились з новими агротехнічними заходами їх вирощування, впливом 

стимуляторів росту, мікродобрив на врожайність овочевих культур. 

Журі високо оцінило творчі роботи: “Порівняльна оцінка сортів сої за урожайністю” 

(Калетнік Маргарита, учениця 9 класу комунального закладу освіти “Володимирівський 

ліцей” Межівської селищної ради), “Підбір оптимальних умов для підвищення врожайності 

огірків” (Бурдюжа Денис, вихованець КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського 

району” Криворізької міської ради, учень 11 класу комунального закладу “Криворізький 

Покровський ліцей”). 

Під час виконання робіт, представлених для участі в номінації “Кролик”, юннати вивчали 

особливості догляду, раціони годівлі, строки вакцинації кролів, рекомендували, як зробити 

крільчатник з підручного матеріалу. Роботи з кролівництва були виконані як на базі закладів 
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позашкільної освіти, так і у сімейних кролефермах. 

Учасники номінації “Плекаємо сад” проводили сортовипробування нових сортів яблунь, 

груш, слив, горіхів, винограду, смородини, вивчали кліматичні умови їх вирощування та 

доглядали за ними. В цьому році багато закладів освіти приєдналися до Всеукраїнської акції 

“Сади Перемоги”, в ході якої учні та педагоги активно висаджували плодові дерева та кущі. 

В номінації “Ліси для нащадків” юними дослідниками проводилась робота по акліматизації 

павловнії, живцюванню ялівців, самшиту, вирощуванню церсиса канадського, збиранню 

насіння деревних та чагарникових культур. Юні лісівники працювали на території закладів 

освіти, розсадників та парків територіальних громад. 

 

 
 

Методист КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР Алла ІВАНУС 
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В Дніпропетровській області продовжилось дослідження стану популяції білого лелеки 

 Грудень 7th, 2022 

 
Білий лелека – зручний об’єкт для проведення різноманітних спостережень і досліджень: 

здобувачами освіти, орнітологами-початківцями, любителями природи тощо. 

Цей птах – широко розповсюджений вид; він гніздиться у населених пунктах, поряд з 

людиною, то ж його неважко знайти. Усі його добре знають, тому інформацію можна 

збирати не тільки шляхом особистих спостережень, а й опитуванням місцевих жителів. 

Нарешті, завдяки давньому і тісному контакту з людиною із білим лелекою пов’язані 

численні народні звичаї, прикмети, повір’я, він став героєм багатьох пісень, казок, легенд. 

Завдяки цьому робота з лелеками може бути цікавою не тільки біологам. Можна вивчати 

народні традиції, фольклор, місцеві звичаї та повір’я. Вивчення лелек може 

супроводжуватися виконанням різних розвиваючих та освітніх завдань. 

Тому, з метою розширення знань учнівської молоді про стан популяції білого лелеки в 

області, активізації громадської позиції щодо збереження природи рідного краю, розвитку 

естетичних відчуттів при спілкуванні з природою протягом квітня-листопада поточного року 

фахівцями комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”), за сприяння 

Публічного акціонерного товариства “ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО”, було проведено ІІ етап 

щорічного обласного конкурсу “Лелека” (далі – Конкурс). 

У Конкурсі взяли участь окремі учні, гуртки, об’єднання та колективи закладів освіти з 12 

громад області. 

Конкурс проводився за номінаціями: “Наукові дослідження” та “Еколого-просвітницька 

діяльність” з урахуванням вікових категорій та форми подачі робіт. 

При дотриманні заходів з безпеки під час воєнного стану в Україні юні орнітологи 

узагальнювали раніше зібраний матеріал стосовно стану популяції білого лелеки в області, а 

також: 

 візуально та опитуючи місцевих жителів виявляли місцезнаходження гнізд та 

кормових територій білих лелек; 

 спостерігали за поведінкою птахів в різні пори року відповідно до змін у природі; 

 досліджували харчовий раціон птахів (спостереження та аналіз палеток); фіксували 

стан гнізд; 

 описували стан кормових територій; 

 вигодовували та піклувались за птахами, які випали із гнізд; розробляли рекомендації 

по ремонту гнізд та відновленню лелечих ділянок; 

 переглядали презентації про життя і поширення лелеки білого; 

 брали участь у конкурсах (на кращий малюнок, поробку, вірш, оповідання), 

інформаційних хвилинках; 

 створювали листівки, брошури, буклети та аматорські відео про лелек; 
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 розміщували інформативні повідомлення у соціальних мережах тощо. 

Переможці щорічного обласного конкурсу “Лелека” будуть нагороджені грамотами 

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

 
 

 
 

Григор’єв Д.В., завідувач відділу біології та екології КЗО “ОЕНЦДУМ” 
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Допомога птахам взимку. Природоохоронна акція «Годівничка» 

 Грудень 8th, 2022 

 
Щорічно юннати Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді беруть 

участь у природоохоронній акції «Годівничка» і турбуються всю зиму про пташок. І цього 

року не залишилися осторонь. 

05 грудня керівники разом з вихованцями НЕНЦ розвісили на території дендропарку 

«Юннатський» годівнички, пригостивши смаколиками наших пернатих друзів. 

Ось і прийшла довгоочікувана зима. Наші «менші брати» в цей час чекають на нашу 

допомогу. Їм дуже важко пережити скорочений світловий день і за цей час знайти їжу. 

Тварини готуються до зими по-різному. Багато з них роблять запаси, дехто лягає спати, деякі 

птахи відлітають у теплі краї. А ось доля міських птахів багато в чому залежить від доброти, 

щедрості та милосердя людини. 

Особливо непросто птахам доводиться, коли випаде білий пухнастий сніг, покриваючи всю 

землю ошатним покривалом. Під снігом ховаються і небагаті джерела прожитку: розсипані 

по землі ягоди горобини і глоду, рештки насіння. Саме в цей нелегкий час пернатим співакам 

необхідна наша допомога. З якою радістю взимку, якщо спостерігати, оточують горобці і 

синиці годівниці з крихтами, шматочками хліба, пшоном, пшеничною крупою! 

Допоможіть птахам взимку, тоді влітку вони присвятять вам свої найкращі пісні, та 

допоможуть зберегти ваші врожаї від шкідників! 
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Завершився Всеукраїнський екологічний конкурс «X REALITY ECOLOGICAL HACK-

2022» 

 Грудень 9th, 2022 

 

06-09 грудня 2022 року, у дистанційному та онлайн форматах, відбувся фінал 

Всеукраїнського екологічного конкурсу «X REALITY ECOLOGICAL HACK-2022» (Eco-

Hackathon). Меседж цьогорічного заходу: ««Інноваційні технологічні рішення для 

підвищення ефективності екологізації лісогосподарського виробництва України»». Конкурс 

проведено Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з КЗ 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» за 

сприяння Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), Чернівецького 

обласного управління лісового та мисливського господарства, Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, лісогосподарських підприємств, установ і організацій, 

закладів освіти. Під час урочистого відкриття з вітальними словами до фіналістів, керівників 

творчих проєктів, представників журі та оргкомітету звернулись: ВЕРБИЦЬКИЙ 

Володимир Валентинович, директор Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, доктор педагогічних наук, професор; САКРІЄР Оксана Леонідівна, 

директор Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

(обласної військової адміністрації); ГОНЧАР Василь Борисович, начальник Чернівецького 

обласного управління лісового та мисливського господарства; Голова журі 

конкурсу ЧОРНЕЙ Ілля Ілліч, доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки, 

лісового та садово-паркового господарства Навчально-наукового інституту біології, хімії та 

біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; БІЛОКОНЬ 

Микола Васильович, начальник управління екології та природних ресурсів Чернівецької 

обласної військової адміністрації, представник журі. 

Загалом на конкурс подано 39 наукових індивідуальних і командних проєктів, авторами яких 

став 51 учень та вихованець закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

На І етапі журі відібрало 26 кращих проєкти. Критеріями для оцінювання описів проєктів 

були: 1)відповідність проєктів тематиці цьогорічного Хакатону за поданими описами 

(тезами), а саме – «Інноваційні технологічні рішення для підвищення ефективності 

екологізації лісогосподарського виробництва України»; 2)проєкти мали містити 

дослідження, експеримент, або спостереження; 3)при відборі пріоритет надавався 

інноваційним проєктам. Перший тур ІІ етапу, під час якого відбувалося представлення 

творчих проєктів пройшов у дистанційному форматі. Фіналістам запропоновано підготувати 

відеозапис захисту проєкту прикріпити до окремої реєстраційної форми під час додаткової 

короткої реєстрації. Відеоматеріали учасників Хакатону 2022 розміщені на окремому каналі 

відеохостингу YouTube. Журі оцінило здобутки молоді та сформувало п’ять команд для 

створення спільних проєктів у другому турі. 
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Другий тур ІІ етапу проведено в режимі онлайн конференції. Після завершення 

представлення командами спільних проєктів тривали дебати і обговорення складом журі 

результатів захистів. Зроблений відеозапис події та викладений на каналі конкурсу. 

Останнього фінального дня відбулося віртуальне нагородження переможців, призерів та 

активних учасників нагородними листами від установ-організаторів конкурсу та 

подарунками від партнерів змагання. Озвучував результати конкурсу ЧОРНЕЙ Ілля Ілліч, 

доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки, лісового та садово-паркового 

господарства Навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, Голова журі. Наприкінці онлайн 

зустрічі, за участі директора КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» ГОЛОВЧЕНКО Людмили Юріївни та представника 

журі ХУДОГО Олександра Олексійовича, студента II курсу Навчально-наукового 

інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, вихованця секції «Індивідуальна робота еколого-біологічного напряму з 

обдарованими дітьми» ОЗБШ, президента юннатівського парламенту КЗ «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», учасника попередніх 

Еко-Хакатонів, пройшла імпровізована передача перехідного Кубка естафети Еко-Хакатону 

юннатам Закарпаття. На цьому Всеукраїнський екологічний Хакатон «X REALITY 

ECOLOGICAL HACK-2022» (Eco-Hackathon) завершив свою роботу. 

  

Підведення підсумків Всеукраїнського екологічного Хакатону «X REALITY 

ECOLOGICAL HACK–2022» (ЧОРНЕЙ Ілля Ілліч, доктор біологічних наук, професор 

кафедри ботаніки, лісового та садово-паркового господарства Навчально-

наукового інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, голова журі 

Передача Кубка естафети ЕКО-ХАКАТОНУ юннатам Закарпаття (ХУДИЙ Олександр 

Олексійович, студент II курсу Навчально-наукового інституту біології, хімії та 

біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, вихованець 

секції «Індивідуальна робота еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми» 

ОЗБШ, президент юннатівського парламенту КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді», представник журі) 

Список здобувачів освіти – переможців Всеукраїнського екологічного конкурсу «X 

REALITY ECOLOGICAL HACK-2022» (Eco-Hackathon) 
І місце – Диплом І ступеню та цінний подарунок 

Василець Павло, учень 11 класу КЗ «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 

Харківської міської ради Харківської області імені Харківських дивізій» 

Гайдаш Катерина, учениця 10 класу КЗ «Вінницький ліцей № 33» 

Красін Михайло, учень 11 класу Комунального закладу освіти «Дніпровський ліцей 

інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся 

Гончара» Дніпровської міської ради 

Осташевська Владислава, учениця 9 класу Ліцею «Фонтанський» Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

Чебан Богдан, учень 10 класу Чернівецького ліцею № 13 

Нестор Вікторія, учениця 11 класу Чернівецького ліцею № 3 медичного профілю 

ІІ місце – Диплом ІІ ступеню та цінний подарунок 

Нестор Олександра, студентка І курсу Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Костенко Анастасія, учениця 9 класу Ліцею № 227 імені М.М.Громова м. Києва 

Савчук Андрій, учень 9 класу Ліцею № 2 Ладижинської міської ради Гайсинського району 

Вінницької області 
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Несінов Єгор, учень 9 класу КЗ «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 

Харківської міської ради Харківської області імені Харківських дивізій» 

Печенюк Артур, учень 9 класу Житомирського ліцею № 30 

ІІ місце – Диплом ІІ ступеню та цінний подарунок 

Дячишин Андріана, учениця 11 класу Сколівського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2 ім. Стефанії Вітрук 

Сонько Анна, учениця 11 класу, вихованка Переяславського будинку художньої творчості, 

дітей, юнацтва та молоді 

Савченко Маргарита, учениця 9 класу Черняхівського ліцею № 1 Черняхівської селищної 

ради Житомирської області 

Кирій Марина, учениця 8 класу Житомирського ліцею № 30 

Стецько Ярина, учениця 9 класу Чернівецького ліцею № 8 імені Т.Г. Шевченка 

ІІІ місце – Диплом ІІІ ступеню та цінний подарунок 

Кисельова Катерина, учениця 10 класу Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської ради 

Полтавської області 

Зелінська Соломія, учениця 10 класу Оженинського ліцею ім. Т.Г.Шевченка Рівненської 

області 

Ткач Діана, учениця 9 класу Костянтинівської гімназії Рівненської області 

Безпала Поліна, учениця 8 класу Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської ради 

Полтавської області 

Берідзе Раймонд, вихованець гуртка “Юні дослідники” Одеського комунального 

позашкільного закладу Еколого натуралістичного центру “Афаліна”,  гуртка ” Юні науковці. 

Екологічний напрям” Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 

вихованняу, чень 8 класу Одеського ліцею № 2 Одеської міської ради (Одеський навчально-

виховний комплекс “Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови” Одеської міської ради Одеської області) 

ІІІ місце – Диплом ІІІ ступеню та цінний подарунок 

Кіпер Артем, учень 11 класу Ліцею № 3 Ладижинської міської ради Гайсинського району 

Вінницької області 

Хомяк Денис, учень 10 класу Вовковиївського ліцею Демидівської селищної ради 

Рівненської області 

Костильов Роман, вихованець гуртка “Основи екологічного моніторінгу” Донецького 

обласного еколого – натуралістичного центру, здобувач освіти Краматорського вищого 

професійного торгово-кулінарного училища Донецької області 

Мерлан Володимир, учень 9 класу Тернівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

рівнів Джулинської сільської ради Гайсинського району Вінницької області 

Волк Владислав, учень 10 класу Ліцею № 3 Ладижинської міської ради Гайсинського району 

Вінницької області 
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В Дніпропетровській області пройшов обласний конкурс з озеленення та благоустрою 

закладів освіти “Школа – мій рідний дім” 

 Грудень 14th, 2022 

 
Вагомим напрямом позашкільної еколого-натуралістичної роботи в області є покращення 

озеленення закладів освіти, ознайомлення дітей та молоді з новими тенденціями в галузі 

ландшафтного дизайну та декоративного садівництва, вивчення пріоритетних напрямів у 

формуванні сучасного інтер’єру, а також підвищення рівня еколого-естетичної культури 

учнів. 

З цією метою комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 

та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (директор Юрий ПЕДАН) щорічно 

проводиться обласний конкурс з озеленення та благоустрою закладів освіти “Школа – мій 

рідний дім”. 

Конкурс традиційно проводиться за номінаціями: “Школа – мій рідний дім”, “Музей 

кімнатних рослин”, “Саду мого дивосвіт” і вже понад два десятиліття не втрачає своєї 

популярності. 

В 2022 році на конкурс в цьому році було надано 53 роботи від закладів загальної середньої, 

професійно-технічної та позашкільної освіти з 27 ОТГ області, з них 26 робіт були 

нагороджені членами журі за творчий підхід та неординарне рішення в озелененні 

пришкільних територій, дбайливий догляд за рослинами та залучення до цієї справи 

учнівської молоді. 

В роботах учасників були представлені план-схеми з розташуванням клумб, алей, 

дендропарків, інформація про колекцію кімнатних рослин, обґрунтування наукового підходу 

щодо догляду за рослинами, а також шляхи практичної реалізації проєктів, які втілюються в 

практику не один рік. 

Незважаючи на воєнний стан, педагогічні колективи закладів освіти разом з учнями та 

батьками висаджували багаторічні квіти, дерева та декоративні чагарники, проводили 

реконструкцію пришкільних територій з використанням елементів ландшафтного дизайну, з 

урахуванням народних традицій, використовуючи групові та солітерні посадки рослин, 

проводили сезонні роботи по догляду за вже існуючими насадженнями. 

В багатьох закладах освіти були проведені різні акції, наприклад, в комунальному закладі 

освіти “Середня загальноосвітня школа №6” Дніпровської міської ради – “Подари школі 

хризантему”, в філії “Петрівська гімназія Миколаївського ліцею” Миколаївської сільської 

ради – “Чиста територія – нашими руками”, в комунальному закладі “Данилівська гімназія” 

Лозуватської сільської ради – “Посади дерево”, “Ландшафтний дизайн” та інші. 

В Дубовиківській сільській раді було запроваджено акцію “100 лілій в 100 громад заради 

Перемоги”. 
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У комунальному закладі “Добровільський навчально-виховний комплекс “загальноосвітній 

навчальний заклад” Дубовиківської сільської ради під час літнього етапу працівники школи 

спільно з внутрішньо переміщеними особами, які проживають на території Дубовиківської 

сільської ради, та представниками громади висадили біля школи рабатки з лілій та доглядали 

за зеленими насадженнями. 

Кращі роботи за профільними конкурсами будуть відправлені до Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

 
 

Методист КЗО “ОЕНЦДУМ” Алла ІВАНУС 
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Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр запрошує всіх на новорічно-

різдвяну виставку 

 Грудень 16th, 2022 

 
Вже традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят у Закарпатському обласному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді проводиться обласний етап Всеукраїнських 

виставок-конкурсів „Новорічна композиція” та „Український сувенір”. 

Метою і завданням виставки є пропаганда серед молоді бережливого ставлення до природи, 

розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності молоді, формування практичних умінь 

та навичок учнів по виготовленню новорічно-різдвяних композицій, які символізують та 

відображають новорічно-різдвяну флористику, сприяння розвитку флористичного мистецтва 

в Україні, виховання громадянина України на багатовікових культурних традиціях народу. 

Роботи на виставку представлено у номінаціях: 

 стилізована ялинка; 

 новорічна композиція; 

 новорічний вінок; 

 новорічний подарунок; 

 новорічна картина чи колаж; 

 новорічний букет; 

 сюжетна композиція. 

Відрадно, що вже надійшло близько 450 дитячих робіт із закладів загальної середньої, 

позашкільної професійно-технічної освіти області. 

Всіх, хто бажає відчути справжню атмосферу свята, запрошуємо на виставку, яка триватиме 

до 15 січня 2023 року на Будителів,1, що в Ужгороді. 

 
 

Відділ організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_viber_2022-12-15_10-24-01-164.jpg
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У Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі юннати виготовляли 

чарівні чобітки для святого Миколая, даючи життя старим речам 

 Грудень 16th, 2022 

 
Наближається День святого Миколая – одне з найулюбленіших дитячих свят, коли малеча 

чекає солодощів, подарунків і чудес. Адже дива трапляються, коли у них віриш. 

Напередодні свята діти пишуть листи до святого Миколая зі своїми побажаннями, моляться 

до святого Чудотворця, просячи передусім здоров’я собі, батькам та миру нашій ненці 

Україні. 

В чарівну ніч Миколай дарує дітям подарунки, які кладе малечі в чобітки. А чарівні чобітки 

створені своїми руками, приносять ще більше задоволення. 

Так для гуртківців екоцентру проведено майстер клас з виготовлення чудових паперових 

сувенірів, а саме чарівних чобітків до головного християнського свята. 

Оксана Кремінь, завідувачка відділу організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ, показала, як за 

допомогою звичайного паперу можна створити маленькі шедеври. І діти поринули в 

творчість. А потім із захопленням демонстрували створені власними руками вироби. 

Приємною несподіванкою для учасників заходу були солодощі, які дітки відразу заховали в 

свій виріб. 

Важливо, що для виготовлення чарівних рукотворів застосовували макулатуру та попередньо 

використаний кольоровий папір. Тобто „дали нове життя старим речам” з метою збереження 

довкілля. 

Оксана Іванівна звертала увагу дітей, щоб вони замислилися над тим, як можна зменшити 

свій екологічний слід та спробувати перетворити відходи у творчий процес. Якщо кожен 

замислиться над власною відповідальністю за екологічну ситуацію в країні, то забруднення 

природи зменшиться бодай на трішки. 

Магічна творча атмосфера та незабутні емоції під час майстер класу якнайкраще сприяли 

створенню чудових прикрас. 

Захід не пройшов даремно, учасники поглибили свої знання з екології, замислились про 

особисту відповідальність за охорону довкілля та долучились до збереження українських 

традицій. Створені вироби учасники забрали із собою. Чобіток для подарунків обов’язково 

надасть святкового настрою рідній оселі. 

 

 

 

Оксана Кремінь, завідувачка відділу організаційно-масової роботи 
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«Ой, хто, хто Миколая любить» 

 Грудень 22nd, 2022 

 
В Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

для вихованців та їх батьків було проведено сімейне свято «Ой, хто, хто Миколая любить», 

на якому лунали колядки та вірші, цікаві вікторини, ігри. 

Завітав на захід Святий Миколай, який закликав школярів поважати своїх батьків та любити 

Україну, допомагати ближнім і тим, хто зазнав втрат в ході війни рф проти України. Дітки 

отримали подарунки від Святого Миколая. 
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«Миколай у камуфляжі» 

 Грудень 22nd, 2022 

 
Свято Миколая – це своєрідний початок різдвяно-новорічних дійств. З метою створення 

різдвяного простору для захисників України, які святкуватимуть на передовій, на базі 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді був 

проведений майстер-клас «Миколай у камуфляжі». Захід відбувся в рамках проєкту 

«Наблизим перемогу разом» спільно з Тернопільським обласним комунальним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти. 

Педагог-організатор, Тетяна Любачівська, з Острівської ЗОШ І-ІІІ ступеня 

Великоберезовицької ОТГ поділилась майстерністю виготовлення окопних свічок. 

Керівники гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Галина Гевко і Ольга Павлусик продемонстрували виготовлення 

Різдвяного дідуха та оберегів – ангелів-охоронців. 

Сувенірні вироби, а також листівки дітей з привітанням Різдва Христового, будуть 

відправлені нашим відважним захисникам. 
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«Замість ялинки - зимовий букет» 

 Грудень 22nd, 2022 

 
З метою формування у школярів національної свідомості, соціальної відповідальності, 

екологічного виховання, відродження та збереження традицій та звичаїв українського 

народу, 14-15 грудня 2022 року на базі Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді відбулась обласна виставка-конкурс «Замість 

ялинки-зимовий букет» у трьох номінаціях: Новорічна композиція «Різдвяна казка», 

«Галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика», «Дідух – різдвяний дух». 

В заході взяли участь понад 100 закладів загальної середньої та позашкільної освіти із 35 

об’єднаних територіальних громад. Школярі та педагоги представили понад 250 експонатів, 

які поєднали практичну природоохоронну роботу в рамках акції «Ялинка» та вироби 

різдвяно-новорічної тематики. 

Цього року творчі дитячі роботи вирізнялись високою майстерністю, творчим підходом, 

художньо-естетичним рівнем, умілим використанням природного матеріалу, збереженням та 

відродженням глибинних традицій українського народу та проблемою сьогодення. В роботах 

спостерігалась біль та тривога, спричинена жорстокою війною, яку розв’язала рф проти 

України. 
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Юні природолюби - переможці та учасники конкурсу "Новорічна фантазія" отримають 

відзнаки від адміністрації НПП "Мале Полісся" 

 Грудень 22nd, 2022 

 
Національним природним парком «Мале Полісся» завершено Конкурс «Новорічна фантазія», який 

проводився поліськими природоохоронцями й лісівниками спільно з освітянами для учнів і 

вихованців місцевих закладів освіти у двох номінаціях: «Ялинкова прикраса» та «Новорічна листівка 

для Захисників України» з метою пропагування в дитячому середовищі національно-патріотичних 

ідей, виховання в дитячих серцях почуття любові до Батьківщини і природи рідного краю, 

поширення знань про довкілля і потреби в його охороні й збереженні, реалізації завдань екологічної 

освіти і виховання та формування екологічної культури підростаючого покоління. 

 

Участь у Конкурсі взяли діти з 24-х закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти 

Хмельниччини. Юні природолюби Малого Полісся, творчо втілюючи власні мрії, вигадували, 

фантазували й виготовляли свої новорічні прикраси та новорічні листівки для Захисників нашого 

рідного краю від російських окупантів. 

А кожному з членів журі, які оцінювали їх роботи, було дуже складно обрати найкращі з них, адже на 

конкурс надійшло 197 робіт і кожна з них була гарною, цікавою та оригінальною. 

Відповідно до результатів роботи конкурсного журі, яких з нетерпінням і сподіваннями на успіх 

очікували юні виконавці творчих робіт, визнано кращими конкурсні роботи із закладів освіти 

Шепетівсього району. 

Адміністрація НПП «Мале Полісся» для усіх переможців конкурсу «Новорічна фантазія» надає 

грамоти та заохочувальні подарунки, а усім його учасникам – подяки за активну участь у ньому. 

Вітаємо переможців, активних учасників та організаторів з успішним завершенням Конкурсу і 

зичимо результативного проведення нових таких тематичних заходів спільними зусиллями 

природоохоронців, лісівників та освітян Хмельниччини! 

 
 

За матеріалами сайтів «Юннати Хмельниччини» і Хмельницького ОУЛМГ та прес-служби 

НПП «Мале Полісся» 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/photo_2022-12-19_16-41-22-3-855x1024.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-1..jpg


                      Міністерство освіти і науки України 

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

Майстер-клас "Вчимося сортувати" педагога-новатора Лариси Левко для учнів 

молодшого шкільного віку та юних натуралістів у ліцеї Старої Ушиці 

 Грудень 23rd, 2022 

 
Тематика навчання підростаючого покоління роздільному збиранню, сортуванню, переробці 

й утилізації побутових відходів є одним із важливих завдань освітнього процесу в закладах 

освіти Хмельницької області, що нині ставить державна влада перед педагогічними 

працівниками всієї нашої країни, адже вирішення проблеми зі сміттям у довкіллі є однією із 

обов’язкових і безальтернативних умов, які нині стоять перед Україною для прийняття її у 

Європейський Союз. 

Прикладом раціональної реалізації цього завдання педагогами Хмельниччини на рівні 

населеного пункту став Староушицький ліцей, що на Кам’янеччині, де навчанню дітей 

роздільному збиранню сміття та догляду за довкіллям приділяють серйозну увагу, 

починаючи це з початкових класів. А ще юні природолюби цього ліцею активні учасники 

еко-проєктів Всеукраїнського молодіжного руху Let`s do it Ukraine, що проводяться під 

патронатом Міжнародного молодіжного руху «School Recycling World». 

В контексті пропагування в дитячому середовищі ліцеїстів цього напрямку роботи успішно 

працює активна учасниця екологічних проектів і масових заходів на теренах 

Наддністрянщини, вчителька початкових класів, керівник гуртка юннатів молодшого 

шкільного віку «Природа рідного краю» Лариса Афанасіївна Левко. 

Проведений нею нещодавно майстер-клас «Вчимося сортувати» для учнів молодшого 

шкільного віку та гуртка юннатів, що діє у ліцеї Старої Ушиці під патронатом хмельницьких 

педагогів-натуралістів, в черговий раз засвідчив її високий рівень професіоналізму, 

педагогічної майстерності та вміння творчо досягати мети освітнього процесу як в урочний, 

так і в позаурочний час. 

Вона доступно й переконливо пояснила дітям, що у природі немає ніякого сміття, а усе, що 

створила природа, є початком чогось нового. Але ми, люди, у процесі нашої життєдіяльності 

створюємо надзвичайно багато сміття, яке не знаємо куди потім подіти і що з ним робити. 

На жаль, сьогодні звичайне побутове сміття оточує нас скрізь: воно валяється під нашими 

ногами, в лісі, в кущах, в річках, морях, ярках, степах, садах, на полях, ланах і на городах та 

під вікнами багатоповерхівок. 

В Україні під цілими горами сміття вмирає родюча земля, на якій можна було б вирощувати 

хліб та плодові сади. Люди сьогодні стурбовані й тим, що небезпечні речовини зі 

сміттєзвалищ можуть потрапляти до ґрунтових вод, створюючи проблеми для майбутнього. 

Вже сьогодні підземні води забруднюються настільки, що жителі деяких сіл черпають зі 

своїх колодязів не воду, а рідину непридатну для пиття й приготування їжі. 
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Щоб покращити стан навколишнього середовища, перестати засмічувати довкілля потрібно 

змінювати менталітет кожного із нас та вчитися з дитинства не завдавати шкоди тій домівці, 

в якій ми живемо. 

В процесі проведення майстер-класу «Вчимося сортувати» керівник гуртка «Природа 

рідного краю» Лариса Афанасіївна Левко розширила уявлення своїх вихованців про планету 

Земля як наш спільний дім, а юні природолюби укріпили свою дитячу громадянську позицію 

щодо необхідності захисту довкілля й потреби кожного з нас бути екосвідомим та 

небайдужими до проблем охорони навколишнього природного середовища, жити в гармонії 

з природою, а ще вони вчилися сортувати побутові відходи та дізнавалися де і як їх 

переробляють для повторного використання. 

Завдяки отриманим під час заняття новим знанням щодо поводження з побутовими 

відходами діти зрозуміли, що сортоване сміття можна переробити – воно автоматично 

перестає бути сміттям і натомість стає корисною сировиною та знову служить для потреб 

людям. 

Такі приклади результативної педагогічної творчості варті не лише уваги колег, а й гідного 

стимулювання педагогічної праці, її пропагування й наслідування в інших закладах освіти. 

 

 
За матеріалами сайту «Юннати Хмельниччини» 
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Проблема медичних відходів — тема дослідження юнната Гуківського ліцею і її 

суспільна популяризація в ОТГ 

 Грудень 23rd, 2022 

 
Проблема медичних відходів сьогодні є надзвичайно актуальною, адже наша країна 

перейшла зі стану пандемії Covid-19 у стан повномасштабних бойових дій на значній 

території східних українських земель, внаслідок чого ще більше ускладнилося збирання, 

тимчасове зберігання та утилізація медичних відходів, не кажучи вже про їх глобальне 

утворення. Ситуація зі збиранням, сортуванням та утилізацією різноманітних, а не лише 

медичних, відходів щоденно загострюється і стає все більш актуальною для українського 

суспільства, громадськості та влади і вимагає до себе їх серйозної уваги й вживання 

конкретних та ефективних заходів. 

 

За офіційною статистикою тільки кожне лікарняне ліжко в Україні, створює до 1,5 кг 

медичних відходів, що потребують утилізації! А скільки їх утворюється в польових умовах – 

важко уявити! 

Вивчаючи зазначену проблематику та проводячи відповідні тематичні дослідження в окремо 

взятому регіоні Хмельницької області, учень 11 класу Гуківського ліцею, що на 

Чемеровеччині, вихованець гуртка «Юні валеологи» і Малої академії наук Владислав 

Бернадін, разом зі своїм науковим керівником та керівником гуртка М.Й. Лиськовою 

провели для старшокласників ліцею семінар-практикум «Проблема поводження з медичними 

відходами на території Гуківської громади» у рамках апробації результатів їх дослідження, з 

яким вони працюють у форматі гуртка юннатів та Малої академії наук. 

Юннат Владислав, який навчається у профільному гуртку, що діє на базі ліцею під 

патронатом хмельницьких педагогів-натуралістів, ознайомив присутніх із проблемою 

поводження з медичними відходами у світі, Україні й місцевій громаді, роз’яснив способи їх 

класифікації та впливу на організм людини і навколишнє природне середовище, розповів про 

особливості маркування, зберігання та методи утилізації медичних відходів у Гуківській 

лікарській амбулаторії. 

Разом учасники семінару-практикуму відпрацювали навички безпечного сортування 

медичних відходів, які утворюються в побуті та визначили джерела створення проблеми, з 

якими пов’язана небезпека медичних відходів. 

Доповідач і його юні слухачі зазначили, що піднесена у науково- дослідницькій роботі та 

озвучена Владиславом проблема є досить цікавою і в процесі дискусії зробили висновки, що 

в побуті також утворюється чимало медичних відходів, які належать до різних класів 

небезпеки. Оптимальним варіантом було б збір таких відходів і передавання їх до медичних 

установ, звідки вони, згідно з нормативно-правовими актами, мають транспортуватися на 

утилізацію у спеціальних установках. 
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На Хмельниччині є лише одна така установка у селі Осташки Хмельницького району – 

інсинератор, яка шляхом піролізу утилізує медичні відходи, а всі медичні відходи місцевої 

громади утилізуються саме там. Тому для вирішення проблеми медичних відходів необхідно 

залучати громадськість та проводити просвітницьку роботу серед місцевого населення. 

Плідним та цікавим став семінар для вихованців гуртка «Юні валеологи» адже ця тема тісно 

пов’язана із напрямом та тематикою їх навчальної діяльності під керівництвом Марії 

Йосипівни. Тож бажаємо гарних успіхів юннату Владиславу і його керівнику у подальшій 

роботі та на конкурсі-захисті ним свого науково-дослідницького проекту в МАН України. 

 
За матеріалами сайту «Юннати Хмельниччини» 
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На Волині відбувся Всеукраїнський конкурс колективів екологічної просвіти "Земля - 

наш спільний дім" 

 Грудень 23rd, 2022 

 
Сьогодні в м. Луцьку Волинським обласним еколого-натуралістичним центром Волинської 

обласної ради (директор Валентина Остапчук) спільно з управлінням освіти і науки 

Волинської ОДА та Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

МОН України (директор Володимир Вербицький) був проведений фінальний етап 

Всеукраїнського конкурсу “Земля-наш спільний дім”. Попри військові дії в нашій державі у 

заході взяли участь колективи екологічної просвіти закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти з 12 областей, а саме: Харківщини, Одещини, Черкащини, Полтавщини, 

Житомирщини, Рівненщини, Кіровоградщини, Вінниччини, Закарпаття, Чернівецької та 

Івано-Франківської областей України. Волинь презентувала команда «ЕСОРЕОРLЕ» ліцею 

№ 1 смт Ратне ім. В.Газіна, яка здобула перемогу на обласному етапі конкурсу. 

 

Як зазначила Валентина Остапчук, директор ВОЕНЦ, заслужений працівник освіти України, 

що позашкільна освіта еколого-натуралістичного напряму, сьогодні, є другим фронтом, який 

допомагає Захисникам вибороти свободу та перемогу нашої держави. Просвітницька 

діяльність юних екологів спрямована на формування екологічної та національної свідомості 

населення засобами художньої культури, залучення учнівської молоді до вирішення 

місцевих екологічних проблем, формування етичних взаємовідносин людини з довкіллям. 

Серед гостей заходу був присутній Сергій Радомський, головний спеціаліст проектно-

інвестиційної діяльності Колодяжненської сільської ради, завдяки якому утворився 

партнерський місток між Республікою Польща та Волинським обласним еколого-

натуралістичним центром Волинської обласної ради. Також серед поважних гостей заходу 

були декани закладів- партнерів вищої освіти. А саме: КІРЧУК РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ – 

декан факультету аграрних технологій та екології, кандидат технічних наук, професор 

Луцького національного технічного університету та ЖУРАВЛЬОВ ОЛЕКСАНДР 

АНАТОЛІЙОВИЧ – декан факультету біології та лісового господарства, доцент кафедри 

фізіології людини і тварин, кандидат біологічних наук Волинського національного 

університету імені Лесі Українки. 

Учасників конкурсу привітали: 

Юрій Поліщук – перший заступник голови Волинської обласної ради; 

Володимир Вербицький – директор Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді МОН України, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії 

наук вищої освіти України; 

Ян Вєсьолєк – президент Товариства приятелів дітей Сілезького регіонального відділення 

міста Катовіце Республіки Польща. 

Валентина Остапчук – директор Волинського обласного еколого-натуралістичного центру 

Волинської обласної центру. 

Програмою заходу передбачено урочисте відкриття- прегляд виступів природоохоронної 

діяльності колективів екологічної просвіти з теми «Клімат змінюється твої дії». Оцінювання 
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результативності діяльності колективів екологічної просвіти здійснювало компетентне журі 

у складі: 

ВЕРБИЦЬКОГО ВОЛОДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА – директора Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, доктора педагогічних наук, 

професора, академіка Академії наук вищої освіти України, голови журі. 

ЦЮНЯ СЕРГІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА – методиста відділу екології Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

ОСТАПЧУК ВАЛЕНТИНИ АДАМІВНИ – директора Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру Волинської обласної ради. 

ЛИСАК ОКСАНИ ВІТАЛІЇВНИ – начальника відділу екології Луцької міської ради. 

КОЦУН ЛАРИСИ ОЛЕКСАНДРІВНИ – доцента кафедри ботаніки і методики викладання 

природничих наук, кандидата біологічних наук Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 

ІВАНЦІВА ВАСИЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА – доцента, кандидата історичних наук, 

завідуючого кафедри екології Луцького національного технічного університету. 

МЕЗЕНЦЕВОї ІННИ ВАСИЛІВНИ – доцента, кандидата географічних наук, завідуючої 

кафедри фізичної терапії Академії рекреаційних технологій та права. 

Журі підведе підсумки і результати Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної 

просвіти «Земля – наш спільний дім» будуть висвітлені на сайті НЕНЦ та ВОЕНЦ. 

Велика подяка учасникам агітколективів, керівникам цієї титанічної праці, шановному журі, 

а також усім вболівальникам, дорогим гостям і друзям. Нехай в оселях ваших завжди панує 

мир, злагода, в серцях добро, в помислах мудрість, а нелегка ваша праця, завжди колоситься 

рясним урожаєм людської вдячності на шляху реалізації усіх задумів та подальших 

професійних здобутків. 
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«Новорічне родинне свято» - на підтримку ЗСУ 

 Грудень 23rd, 2022 

 
22 грудня 2022 року в Національному еколого-натуралістичному центрі відбувся захід 

«Новорічне родинне свято» для вихованців гуртків та їхніх батьків, на якому пройшла 

благодійна виставка-ярмарок, благодійний аукціон та майстер-клас з виготовлення 

подарунків для наших захисників. Всі кошти та подарунки, а також смаколики – яблука та 

мед буде передано до лав ЗСУ. 
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Проведено обласний конкурс “Новорічна композиція” в КЗО “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

 Грудень 26th, 2022 

 

Щорічно напередодні новорічних свят в комунальному закладі освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

(директор Юрій ПЕДАН) (далі КЗО “ОЕНЦДУМ”) відбувається конкурс “Новорічна 

композиція”, метою якого є формування у дітей та молоді екологічної свідомості, 

бережливого ставлення до природи, розвитку творчих компетенцій. 

Здобувачі освіти Дніпропетровщини готують флористичні композиції в номінаціях 

“Стилізована ялинка”, “Новорічний вінок”, “Новорічна композиція”. Цьогоріч для участі в 

конкурсі надано більше 350 робіт з 36 громад області. 

Найбільша кількість робіт представлена в номінації “Новорічна композиція”, тут і казкові 

будиночки, і годинники, і флористичні композиції, і новорічні персонажі, підсвічники та 

навіть об’ємні картини. 

Зважаючи на специфіку минаючого року, провідною темою є українські орнаменти та синьо-

жовті кольори. 

Найкращі роботи відібрані для участі у Всеукраїнському конкурсі (Національний еколого-

натуралістичний центр), а також виставлені для огляду в Департаменті освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації. 

Ознайомитись з роботами можна в групі КЗО “ОЕНЦДУМ” в фейсбуці, а також переглянути 

відео та фото матеріали за 

посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1_wV5E6jCDrzBWoeusGdoMQNtzRcQ7HTF

?usp=share_link 
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Новорічно-різдвяні вітання для захисників України 

 Грудень 27th, 2022 

 
Традиційно на Луганщині, починаючи з 2016 року, в рамках Всеукраїнського конкурсу «Новорічна 

композиція» проводиться акція «Подарунок захиснику». До 2022 року новорічно-різдвяні композиції 

та сувеніри передавались учасникам АТО/ООС на території Луганської області, які зустрічали це 

родинне свято на передовій. Тільки з обласного етапу конкурсу щорічно направлялось нашим 

захисникам від 800 до 2000 дитячих поробок, і це не рахуючи тих, які в індивідуальному порядку 

передавались навчальними закладами безпосередньо на передову, або військовим, які знаходились 

поряд. 

Педагоги та діти Луганщини вже майже дев’ять років знають, що таке «руський мир», і що наш 

найголовніший захисник – це ЗСУ! 

Цього року ми були впевнені, що юні луганчани і педагоги області, незважаючи на тимчасову 

окупацію, переселення, релокацію закладів освіти, навчання у дистанційному форматі, не забудуть 

про створення новорічного настрою для наших захисників. 

Бо до цього наші діти, як і діти всієї України долучались до волонтерської діяльності, постійно 

надсилали листівки, малюнки, поробки нашим воїнам. І так вже сталося, що тепер ці захисники не 

тільки в зоні Операції об’єднаних сил України, а по всій Україні боронять нашу землю і нас від 

рашистських орд. 

Враховуючи воєнний стан, заклади освіти та окремі учні, виходячи з регіону та ситуації, самостійно 

вирішують куди і як передавати новорічно-різдвяні композиції та сувеніри. Особливістю стало те, що 

практично всі діти до поробок добавляють малюнки, листівки, побажання. І обов’язково дописують 

«Луганщина – це Україна!». 

Окрема історія, як ці поробки потрапляють на фронт. Педагоги, діти та їх рідні передають їх  через 

волонтерські групи, рідних та їх побратимів, які боронять нашу Україну, військові частини, 

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, особисто приносять до шпиталів та 

лікарень де знаходяться поранені. Для дітей, які зараз за кордоном і не мають можливість передати 

свої новорічно-різдвяні поробки та вітання воїнам, стали у нагоді сучасні засоби комунікацій. Діти 

фотографуються з поробками та вітаннями і пересилають їх за відомими їм та їх друзям каналами 

нашим захисникам. Учні Попаснянського ліцею №24 всі малюнки та поробки відправили захисникам 

– бійцям 93 бригади «Холодний Яр». 

Найбільш активно, з того що відомо на теперішній час, участь у цій акції взяли участь учні закладів 

освіти міст Сєвєродонецька, Попасної, Рубіжного, Луганського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, Лиманського ліцею. 

Впевнені, що сотні, та навіть тисячі новорічно-різдвяних композицій, сувенірів та вітань від юних 

луганчан зігріють души наших українських лицарів та дадуть їм ще більше сил і натхнення, разом з 

молитвами та побажаннями близьких і рідних, всіх українців стануть своєрідним оберегом. 

Луганщина – це Україна! 

Україна переможе! 

Разом вистоїмо і переможемо! 

 

 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA-%D0%A1%D0%97%D0%9E%D0%A8-15.jpg
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Посилення комунікації в «Країні Юннатія» на Луганщині 

 Грудень 27th, 2022 

 
Є в Україні така чудова країна, як «Юннатія». Існував і чудовий її осередок на Луганщині, з центром 

в місті Кремінна, яка мала статус «Зеленої оази Донбасу». Саме тут, після захоплення росією міста 

Луганськ в 2014 році, у 2019 році поновив свою роботу Луганський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. За неповних три роки, попри «ковідний період», 

фактично був поновлений натуралістичний напрям позашкільної освіти в регіоні. І все завдяки 

спільній роботі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, Департаменту освіти і науки, 

колективу Луганського ОЦЕНТУМ, педагогів та учнівської молоді області. Заклад отримав сучасні 

меблі, оргтехніку, обладнання та лабораторії для досліджень природи рідного краю. Також було 

придбане все необхідне обладнання (намети, спальники, туристичні килимки, посуд, туристичні 

столи, павільйони для занять, генератор тощо) для обласного наметового екологічного табору 

«Зелений щит», який мав 25-ти річну історію своєї роботи до 2014 року. 

 

Долучились до посилення матеріально-технічної бази «Луганської Юннатії» Департамент 

комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів, обласне 

товариство лісівників України, екологічна програма ПРОООН, Проєкт USAID «Економічна 

підтримка Східної України» та інші організації. 

І ось, після 24 лютого 2022 року, внаслідок повномасштабної військової агресії росії проти України, 

всі ці надбання залишились на тимчасово окупованій території Луганщини, які вже безжально 

пограбовані представниками т.з. «руського світу» (точніше – темряви). 

Попри організаційні та фінансові труднощі, Луганський ОЦЕНТУМ з вересня 2022 року знову 

поновив свою роботу у дистанційному форматі. Тепер «Луганська Юннатія» разом зі своїми 

вихованцями та педагогами знаходиться практично у всіх областях України і навіть в країнах Європи 

та Америки. А колишній вихованець Луганського ОЦЕНТУМ, к.б.н. Сергій Глотов приєднав ще і 

шматочок Антарктиди, де він зараз працює у складі 27-ої антарктичної української експедиції на 

станції «Академік Вернадський». 

А щоб всі мешканці цієї чудової країни мали більше можливостей спілкуватись – педагогічний 

колектив Луганського ОЦЕНТУМ отримав хромбуки для всіх працівників закладу. Це стало 

можливим завдяки домовленостям Міністерства освіти і науки України з компанією «Google» та за 

підтримки Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО в рамках 

ініціативи «Ноутбук кожному вчителю». Дуже приємно, що Департамент освіти і науки, в цей 

складний час, не забуває і про заклади позашкільної освіти. Позашкілля – це дуже специфічна освітня 

країна, яка об’єднує дітей за їх інтересами, а тому і така дружня. І дуже добре, що у ХХІ столітті 

сучасні комунікації дозволяють спілкуватись дітям та педагогам дистанційно. 

Зараз є впевненість, що після Перемоги, у нас в області все поновиться на кращих європейських 

екологічних стандартах, включно і в освіті. 

А у юннатів Луганщини попереду, після деокупації області, дуже багато завдань. Це і фіксація 

злочинів агресорів перед природою нашої області. Це і великий багаторічний обсяг робіт і 

досліджень з відновлення лісів, природно-заповідного фонду Луганщини, інші малі і великі справи 

для того, щоб наш Світанковий край став справжньою перлиною рідної України. 

Завдяки цій оргтехніки процес підготовки піде швидше і ефективніше. Педагогічний колектив 

Центру дякує всім причетним до цього свята напередодні Різдва Христова! 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/%D0%9D%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83.jpg
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Майстер-клас з виготовлення різдвяного віночка 

 Грудень 27th, 2022 

 
Уже зовсім скоро у наші домівки завітають різдвяні свята та Новий рік. Кожна родина готується до 

цих особливих свят: прикрашає будинок, ялинку, готує рідним і друзям подарунки. А юннати та 

педагоги Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру полюбляють створювати 

різдвяні та новорічні вироби своїми руками. І, звичайно, як справжні природолюби, бережливо 

ставляться до хвойних дерев і використовують для створення своїх поробок використаний папір, 

пакувальний картон та штучні матеріали, даючи вживаним речам друге життя. Тим самим 

попереджаючи необдуману вирубку хвойних дерев. 

 

Так, напередодні католицького Різдва для юннатів проведено майстер-клас із виготовлення 

різдвяного віночка. 

Ольга Величканич, завідувачка відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи, експертка 

Інституту еколого-релігійних студій, ознайомила дітей із історією появи різдвяних віночків та їх 

символікою. 

Відомий усім різдвяний віночок є символом адвенту. Спочатку було прийнято встановлювати його на 

столі, а вже з часом ним почали прикрашати вхідні двері до оселі. 

Появу перших різдвяних віночків пов’язують з ім’ям лютеранського богослова Йогана Хінріха 

Вихерна, який жив у середині ХІХ століття і займався вихованням дітей-сиріт. У Адвент діти 

постійно запитували вихователя, коли ж настане Різдво. Щоб вони могли відраховувати дні до Різдва, 

в 1839 році Віхерн змайстрував зі старого дерев’яного колеса вінок, на якому встановив 28 свічок і 

запалював їх щодня. 

Звичні для нас вінки, скручені із ялинкових та ялицевих гілочок, з’явилися значно пізніше. Їх 

прикрашали не тільки чотирма свічками, а й червоними стрічками, яблуками та солодощами. Коло, в 

формі якого заплетений віночок, означає вічне існування Бога та вічну Надію. Зелений домінантний 

колір є втіленням життя та розвитку. А шишки, фрукти та горіхи нагадують про народження та 

відродження. 

Під час створення віночків діти розповідали про традиції підготовки до Різдва Христового, які 

передаються в їх родинах з покоління в покоління. І, звичайно, про подарунки, які вони мріють 

знайти під ялиночкою. 

Люди вірять, що за допомогою різдвяного вінка можна покращити власні справи, втілити бажання й 

навіть начаклувати собі нареченого. Для здійснення мрій радять прикріпляти до віночка стрічку або 

невеличкий папірець, на якому написано ваше потаємне бажання. Важливо, аби листочок був 

прихований від очей серед інших прикрас. 

Наші маленькі майстри, виготовляючи віночки, також загадали свої бажання. І ми впевнені, що 

кожен з них попрохав Ісусика про найшвидшу перемогу і мир для нашої рідної України! 

Захід проведено у співпраці Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді з Інститутом еколого-релігійних студій в рамках проєкту „Відповідальність за Творіння та 

жінки Карпат”, що реалізується Interreligious and environmental civil forum of Eastern Europe – IRCEF 

(керівник Alexander Bokotey). 

 

Ольга Величканич, завідувачка відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_viber_2022-12-22_15-03-00-718.jpg
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Про здорове харчування йшлося на грудневому онлайн засіданні методичного дня у 

ЗОЕНЦ 

 Грудень 30th, 2022 

 
У згаданому засіданні, крім керівників гуртків еколого-натуралістичного напряму Ужгорода, 

взяли участь і педагоги з Хустського району. 

О. П. Стрічко, методистка відділу екології та природоохоронної роботи, зупинилася на 

розкритті теми з формування навичок здорового способу життя у традиціях українського 

народу на заняттях гуртка „Юні валеологи”. 

Виступаюча вказала, що традиції та звичаї українського народу охоплюють весь спектр 

здорового способу життя: харчування, рухову активність, гігієну, загартовування, 

дотримання режиму праці і відпочинку. 

Основними засадами харчування українців завжди були збалансованість, різноманітність, 

висока біологічна цінність, простота приготування. Як приклад цього – харчування 

запорозьких козаків. Козаки зазвичай харчувалися соломахою (густо зварене на воді житнє 

борошно), тетерем (не дуже густо зварене на квасі житнє борошно та пшоно). 

Ласували козаки й м’ясом, полюбляли дичину та рибу. Не відмовлялися і від вареників, 

сирників, гречаних галушок із часником. 

Простота і різноманітність козацької їжі забезпечувала їм високу працездатність і міцне 

здоров’я. 

Оксана Павлівна за допомогою світлин продемонструвала практичні заняття юних 

валеологів, під час яких гуртківці ліпили вареники з різноманітними начинками. 

Дбаючи про фізичний розвиток дитини, наші предки всіляко заохочували її до рухів. „Як 

дитина бігає та грається, то їй здоров’я усміхається” – казали вони. 

„У традиційні рухливі ігри – гуси-лебеді, піжмурки, третій зайвий, мисливці й качки, квач – 

юннати і зараз люблять пограти, – продовжила Оксана Стрічко. – Адже ці ігри спрямовані на 

розвиток фізичної витривалості дітей, виховання спритності, рішучості, ініціативи, 

товариської взаємовиручки, привчали долати психічні навантаження, створювали бадьорий 

настрій.” 

У своїй презентації педагогиня розповіла про традиції відзначення українцями Різдва, одного 

з найулюбленішого свят дітвори, яка залюбки колядує та віншує. 

О. Стрічко наголосила, що варто дотримуватися прекрасних українських звичаїв і не 

забувати про них, оскільки це найцінніший скарб нашого народу, який отримали у спадок. 

Завершуючи, педагогиня запропонувала всім присутнім пройти тест „Чи правильно ми 

харчуємось”. 
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Підсумовуючи, В. Ю. Кузьма, заступник директора з навчально-виховної та методичної 

роботи, вказав, що виступаюча порушила надзвичайно цікаву тему, оскільки Закарпаття 

багатонаціональне і Різдво – одне з найулюбленіших свят наших краян. У нас кожний район 

має свої особливості святкування, тому, якщо допрацювати і розширити розкриття теми 

традиціями і звичаями різних національних меншин, то вийде хороша методична розробка. 

Далі О. М. Величканич, завідувачка відділу біології та дослідницько-експериментальної 

роботи ЗОЕНЦ, презентувала авторський комплект роздаткових матеріалів для проведення 

занять з тем „Поводження з відходами”, „Птахи” та „Кажани”. Так, Ольга Михайлівна 

сказала: „Вищезгадані роздаткові матеріали являють собою розмальовки із навчальним 

матеріалом, кросвордами, головоломками, творчими завданнями і лабіринтами, які підібрано 

за темами. Набір до кожної теми складається з 5 аркушів формату А3, кожен з яких можна 

використовувати окремо як роздатковий матеріал персонально для кожної дитини з метою 

закріплення знань та виконання завдань на логіку. 

Зокрема, закріпити знання щодо відходів та способів їх сортування можна в ігровій формі, 

використавши комплект з теми „Поводження з відходами”. Під час виконання завдань на 

сторінках „Знайомтесь: сміття”, „Вчимося сортувати сміття”, „Знайомтеся: контейнери для 

сміття”, „Черв’ячок вчить сортувати органічні відходи”, „Як поводитися із сміттям у лісі”, 

діти розв’язують кросворди, філворди, складають прислів’я, вчаться правильно сортувати 

сміття. 

Під час опрацювання теми „Птахи” діти можуть закріпити знання про таких птахів 

Закарпаття, як пугач, сипуха, лелека, беркут та снігур. Майже усі вони занесені до Червоної 

книги України і потребують охорони. Виконуючи завдання, діти дізнаються про особливості 

біології, харчування та поведінки цих птахів. 

Набір „Кажани” стане у нагоді при ознайомленні із таємничими ссавцями, що вміють літати 

– кажанами. До цього набору увійшли наступні сторінки: „Знайомтесь – таємничі володарі 

неба!”, „Нічні мисливці”, „Період зимового сну”, „Кажани в небезпеці!” та „Кажани 

Українських Карпат”. Виконуючи різноманітні завдання, діти дізнаються про біологічні 

особливості та спосіб життя вечірниці рудої, вуханя звичайного, нічниці великої, підковика 

великого, кажана пізнього. На жаль, усі вони занесені до Червоної книги України. 

Комплект стане у нагоді вчителям природничих наук, керівникам гуртків, вихователям груп 

продовженого дня під час занять на природоохоронну тематику,”- завершила О. Величканич. 

Педагогів закладу зацікавила запропонована новинка, яка стане у нагоді, оскільки темам 

грамотного поводження з відходами й охороні тварин і рослин, окремо, птахів і кажанів, 

приділяється на гурткових заняттях значна увага. 

Вже традиційно завершився методичний день оглядом фахової періодики та веб сайту 

ЗОЕНЦ, який провела Людмила Бокій, завідувачка відділу інформаційно-методичної роботи. 

Беручи участь у засіданні методдня, директор екоцентру Олександр Геревич, зауважив, що 

не зважаючи на оптимізацію в області закладів позашкільної освіти, „ми, педагоги еколого-

натуралістичного напряму повинні і надалі добросовісно виконувати свою роботу – 

забезпечувати якісний методичний супровід, займатися дослідницькою діяльністю з 

юннатами, екологічним вихованням молоді та охороняти і примножувати природні 

багатства. 

 

 

Людмила БОКІЙ, завідувачка відділу інформаційно-методичної роботи 
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«Ялинка дитячої творчості» 

 Грудень 30th, 2022 

 
30 грудня 2022 року в Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України для вихованців гуртків та їхніх батьків було проведено 

захід «Ялинка дитячої творчості». 

Діти прикрашали Ялинку Нескорених виробами, що зробили своїми руками. 

Всі діти, які взяли участь у заході, отримали подарунки. 
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