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Свято «День Десни» 

08 вересня 2018 року у місті Чернігів, у сквері імені Богдана 
Хмельницького, з ініціативи Деснянського басейнового управління 
водних ресурсів Держводагентства України та громадської 
організації «За відродження Десни» за підтримки Державного 
агентства водних ресурсів України, Чернігівської 
облдержадміністрації та Чернігівської міської ради відбулося свято 
«День Десни».  

 

       
 
Участь у заході взяли педагогічні працівники Чернігівської 

обласної станції юних натуралістів. 
У рамках заходу було організовано роботу юннатівського 

аквамістечка, де відбулися майстер-класи із виготовлення поробок 
на річкову тематику. Усі гості свята мали можливість узяти участь 
в інтерактивній вікторині «Збережемо водойми», під час якої і 
дорослі, і діти жваво розгадували завдання та отримували 
відзнаки «найрозумніший». 

Освітньо-пізнавальна експозиція «Життя в краплині води» 
включала в себе мікроскопи, за допомогою яких, відвідувачі з 
великою зацікавленістю спостерігати за різними живими 
мікроорганізмами мікрофауни річки Десна. Маленькі дослідники з 
подивом розуміли, який великий і загадковий світ нас оточує, а їх 
батьки й самі згадували – і дивувалися разом з дітьми як рухає 
віями інфузорія-туфелька, як б’ється серце планктонного рачка та 
інше. 

Педагогами станції разом з учасниками свята виготовлено 
плакати «Збережемо річку для прийдешніх поколінь» та «Наші дії 
за чисту Десну». 

На завершення заходу відбувся яскравий флешмоб 
«Збережемо річку для майбутніх поколінь». 
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Усі учасники були задоволені та отримали незабутні 
враження від свята. 
           

           

«Школа в природі» – освітня платформа 
для сталого розвитку 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді МОН України створив освітній простір для учнівської 
молоді міста Києва – «Школа в природі». 

«Школа в природі» – це інноваційна форма роботи для 
креативної, конкурентоспроможної молоді, яка впроваджується з 
метою формування екологічної культури і світогляду засобами 
формальної та неформальної освіти. Основна ідея школи – 
екологічна освіта як інструмент соціалізації підлітка, його 
адаптації до життя в урбанізованому середовищі. 

Освітня платформа «Школа в природі» створена на зламі 
стереотипів про навчання сучасного підростаючого покоління. 
Вона розрахована на 4 роки навчання. Учні 8-11 класів, впродовж 
чотирьох років, навчаються за навчальними програмами, 
рекомендованими МОН України. Освітній процес відбувається на 
базі НЕНЦ, а саме: в дендрологічному парку місцевого значення 
«Юннатівський», декоративно-квітковому комплексі «Зимовий 
сад», аквакомплексі, Народному музеї хліба, Школі народних 
ремесел, на тваринницькій фермі, метеорологічному майданчику, 
навчально-дослідних земельних ділянках. 

Фундаментом освітньої платформи «Школа в природі» є 
компетентнісний підхід в екологічній освіті. В освітньому процесі 
наші педагоги використовують інноваційні та інтерактивні методи 
навчання (кейс-метод, тренінгові вправи, мозкова атака, 
ситуаційний аналіз, мікрофон, аналіз дилеми). Екологічна наука в 
«Школі в природі» реалізується через низку предметів: екологія 
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душі, громадянське виховання, культура, економіка знань, 
біоетика, урбоекологія. 

Наші випускники отримують не тільки сертифікати, а й 
безцінний життєвий досвід розв’язання екологічних проблем та 
підвищення рівня якості життя. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Освітній кластер в НЕНЦ 

              

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді проводить активну роботу щодо реалізації на терені 
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позашкільництва ключової реформи Міністерства освіти і науки 
України – «Нової української школи». Головною метою є створення 
освітнього простору, в якому дітям буде приємно навчатись, і яка 
даватиме не лише теоретичні знання, а й вміння застосовувати їх 
у житті. У вересні цього року створено авторську програму та 
розпочато роботу «Освітнього кластеру», в якому інтегровано 
досвід багаторічної позашкільної практики. 

В рамках цього проекту учні п’ятих класів вивчають 
природознавство, екологію, основи збереження здоров’я, що 
сприяє формуванню базових компетенцій в системі «людина – 
природа – життя». 
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День відкритих дверей в закладах 

позашкільної освіти екологічного 
напряму 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді МОН України 

01 вересня 2018 року Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді МОН України організував та провів День 
відкритих дверей в межах Всеукраїнської акції «День натураліста». 
Свято відбулося у парку Гірка Крістера (біля кінотеатра 
Шевченка). Педагогічні працівники НЕНЦ організували та провели 
майстер-класи для учнівської молоді з лозоплетіння, флористики, 
різьблення по дереву, вікторини, юннатівські змагання тощо. 
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Комунальний заклад “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Херсонської обласної ради 

08 вересня 2018 року на базі комунального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Херсонської 
обласної ради (далі – Центр, директор Е. В. Вітренко) в межах 
Всеукраїнської акції “День натураліста” відбувся традиційний 
захід “День відкритих дверей”. 

Цього разу свято справді порадувало не лише баготолюдністю 
(заклад відвідали в загальній кількості 150 дітей та батьків), але і 
віковою різноманітністю гостей – завітали ветерани юннатівського 
руху Херсонщини, випускники закладу – студенти Херсонських 
вузів, діти та батьки, небайдужі до питань екології рідного краю. 

З привітальним словом до усіх присутніх звернулася головний 
спеціаліст управління Департаменту освіти, молоді та науки 
Херсонської обласної ради Бачевська Ольга Іванівна та директор 
Центру Вітренко Ельвіра Валентинівна. Після урочистої частини 
розпочали свою роботу майстер-класи та екскурсії.  
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Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр  

Новий освітній рік стартував і в Закарпатському екоцентрі. 
Днями на його подвір’ї дружня юннатівська родина гостинно 
відчинила двері закладу для всіх бажаючих школярів, які свій 
вільний післяурочний час вирішили присвятити природі. В 
гуртках, які вони обрали, юннати, проводитимуть навчально-
дослідну роботу та здобуватимуть не лише додаткові природничі 
знання, а й розширюватимуть професійний вибір, ставатимуть 
екологічно культурнішими і свідомішими у питаннях охорони 
довкілля. 

А саме свято, яке  цього року присвячувалось і 100 – річчю 
позашкільної освіти України, розпочалось гучними оплесками, 
щирими усмішками, адже воно підготувало багато приємних 
несподіванок, палких привітань, незабутніх вражень та радісних 
хвилин у юннатівському колі  друзів, мудрих наставників-
педагогів та почесних гостей закладу 

Враховуючи, що згадане свято відзначається разом із Днем 
юного натураліста, тому далі гуртківці звітувалися про свою 
натуралістичну, природоохоронну та дослідницьку діяльність. 
Завершуючи захід, юннати та гості із задоволенням переглянули 
виставу лялькового театру «Екознайки плюс» під назвою «Колобок і 
сучасний світ». 
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Комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з 
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» 

13 вересня 2018 року комунальний заклад «Черкаський обласний центр 

роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» радо зустрів юних 

черкасців у своєму закладі. Вихованці гуртків Центру, учні Черкаських 

загальноосвітніх шкіл та Червонослобідської загальноосвітньої школи № 2 

завітали на екскурсію до Центру та мали змогу пройтися екологічними 

стежками, помилуватися альпійскими гірками і квітниками. Діти були вражені 

новоствореним голубником, де утримується різні породи голубів. 

У Музеї хліба школярі познайомитися з історією землеробства, з великою 

кількістю обрядово-ужиткових предметів побуту, колекцією вишитих рушників 

з різних районів Черкащини. Мали змогу доторкнутися до артефактів, які були 

знайдені влітку учнями-членами Малої академії наук, учасниками 

археологічної експедиції «Молюхів бугор» поблизу с. Новоселиця 

Чигиринського району. 

У живому куточку учнів оглянули виставку декоративних птахів та 

тварин. 

 

     

Міжнародна науково-практична 
конференція «Виховний потенціал 

закладів додаткової освіти дітей та 

молоді: досвід, проблеми, 
перспективи» 

3-8 вересня 2018 року Міністерством освіти Республіки 
Білорусь було проведено республіканський тиждень додаткової 
освіти дітей та молоді. 

У рамках Тижня відбулась Міжнародна науково-практична 
конференція «Виховний потенціал закладів додаткової освіти дітей 
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та молоді: досвід, проблеми, перспективи». Від Національного 
еколого-натуралістичного центру МОН України взяла участь у 
заходах та виступила з доповіддю «Розвиток екологічної освіти в 
системі позашкільної освіти України» Остапчук Валентина 
Адамівна, директор Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру, заслужений працівник освіти України. 

Учасники конференції обмінялися досвідом роботи з питань 
реалізації інноваційних підходів до оновлення змісту додаткової 
освіти дітей та молоді, еколого-біологічної діяльності, як засобу 
виховання у підростаючого покоління ціннісного відношення до 
охорони навколишнього середовища. 

У рамках тижня відбулась презентація кращих закладів 
додаткової освіти дітей та молоді м. Мінська. 

13.07.2018 року створено Євразійську Асоціацію 
співробітництва додаткової освіти дітей та молоді, презентація 
якої відбулася під час пленарного засідання. 

 

      
 

Вересневі студії вчителів біології та 
екології Шевченківського району  

міста Києва 
13 вересня 2018 року в рамках Серпневої конференції 

педагогічних працівників Шевченківського району міста Києва та 
проведення Вересневих студій голів районних методичних 
об’єднань Національний еколого-натуралістичний центр провів 
семінар-практикум з теми: «Інтеграція шкільної та позашкільної 
освіти в аспекті «Нової української школи». 

В роботі семінару взяли участь 35 вчителів вищої категорії. 
Педагогічними працівниками НЕНЦ були висвітлені 

наступні теми: 
«Методика позашкільної роботи з інтелектуально 

обдарованими учнями». 
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 «Розвиток екологічних компетентностей під час проведення 
позашкільних та позакласних масових заходів». 

Шляхи інтеграції позашкільної та шкільної біологічної освіти 
в аспекті «Нової української школи». 

Вчителі біології та екології отримали вичерпну інформацію 
щодо початку роботи творчих учнівських об’єднань НЕНЦ у 
новому навчальному році та висловили готовність до співпраці в 
напрямі комплектування гуртків кількісним складом учнів. 

По закінченні роботи була проведена презентація напрямів 
діяльності структурних підрозділів НЕНЦ. 

 

        

Проведено ІІ етап Всеукраїнського 
зльоту учнівських виробничих бригад, 

трудових аграрних об’єднань 

З 11 по 13 вересня 2018 року Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді спільно з 
Тернопільським обласним центром еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді було проведено ІІ етап Всеукраїнського 
зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань. 

Участь у заході взяли 18 команд з різних областей України. 
Учасників заходу привітали представники управління освіти і 
науки Тернопільської облдержадміністрації, Пінчук Микола 
Олександр – методист вищої категорії Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України – голова 
журі, науковці Тернопільського національного педагогічного 
університету – Пида Світлана Василівна, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри 
ботаніки та зоології хіміко-біологічного факультету, Конончук 
Олександр Борисович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
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ботаніки та зоології хіміко-біологічного факультету Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка та Черняк Володимир Максимович, доктор біологічних 
наук, професор, в. о. завідувача кафедри змісту і методик 
навчальних предметів Тернопільського обласного комунального 
інституту післядипломної педагогічної освіти – члени журі. 

Вітали учасників художні колективи комунального закладу 
Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та юнацтва». 

Учасники Зльоту поклали квіти до пам’ятника Небесній сотні, 
що на Площі Героїв Євромайдану. 

Юні аграрії представляли свою роботу під час конкурсу-
захисту науково-дослідницькі робіт у чотирьох секціях – 
«Овочівництво», «Садівництво», «Рослинництво» і «Тваринництво», 
виставки-презентації «Щедрість рідної землі» та відкритого 
творчого звіту учнівських виробничих бригад. 

В рамках Зльоту відбулися педагогічні читання 
«Компетентнісний підхід в роботі учнівських аграрних об’єднань 
та їх роль у допрофесійній орієнтації школярів» для керівників 
делегацій, на яких учасники обговорили питання діяльності 
учнівських аграрних об’єднань в умовах переходу до 
компетентнісного навчання. 

Гран-прі Зльоту здобула команда Краснопільської СЗШ І-ІІІ 
ст. Гайсинського району Вінницької області. 
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Збереження озонового шару, запорука 

існування всього живого на Землі 

16 вересня Генеральна Асамблея ООН проголосила 
Міжнародним днем захисту озонового шару, який відзначається з 
1995 року з нагоди підписання 16 вересня 1987 року 
Монреальського протоколу щодо необхідності збереження 
озонового шару, який фільтрує сонячне проміння і попереджує 
шкідливий вплив ультрафіолету на поверхню Землі, тим самим 
зберігаючи життя на планеті. 

До цієї події в Національному еколого-натуралістичному 
центрі відбулась тематична зустріч з дітьми за підтримки 
Департаменту з питань зміни клімату та збереження озонового 
шару Міністерства екології та природних ресурсів України, 
Сектору екології та природокористування Програми розвитку ООН 
в Україні, ДУ «Національний антарктичний науковий центр» 
Міністерства освіти і науки України, аналітичної групи 
Національного центру управління та випробувань космічних 
засобів Державного космічного агентства України. 

Вів зустріч Вербицький Володимир Валентинович, директор 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України. 

Серед почесних гостей були присутні: Василенко Валентина 
Григорівна, заступник директора Департаменту з питань зміни 
клімату та збереження озонового шару, начальник відділу 
моніторингу довкілля та захисту озонового шару Міністерства 
екології та природних ресурсів України; Тинкевич Алла Олегівна, 
програмний аналітик Сектору екології та природокористування 
Програми розвитку ООН в Україні; Дикий Євген Олександрович, 
В.о. директора ДУ «Національний антарктичний науковий центр» 
Міністерства освіти і науки України; Мороз В’ячеслав 
Саватійович, начальник аналітичної групи Національного центру 
управління та випробувань космічних засобів Державного 
космічного агентства України. 

Широку когорту підлітків представляли понад 100 юних 
екологів – гуртківців Центру, а також учнів шкіл Подільського і 
Оболонського районів, представників секції «Екології та аграрних 
наук» Київського територіального відділення МАН України. З 
перших хвилин роботи стало зрозуміло що дана проблематика 
цікавить всіх присутніх в актовій залі. Адже втрата озонового 
шару стратосфери, який захищає усе живе на землі від згубної дії 
ультрафіолетового випромінювання сонця, вважається однією з 
головних глобальних екологічних проблем. ЇЇ подолання можливе 
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лише завдяки скоординованим діям усіх націй та верств 
суспільства на глобальному рівні. 

Зустріч пройшла дуже цікаво. Виступи доповідачів 
доповнювалися актуальними відео сюжетами. А юні екологи ще 
довго не відпускали гостей, задаючи безліч питань. 

Для дітей було організовано солодкий стіл та кожному 
вручено цінні подарункові набори. 

 

«100 славних років Позашкіллю» 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки України, відповідно до Плану 
всеукраїнських та міжнародних організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік, з 17 до 19 вересня 
2018 року, провів щорічний Всеукраїнський конкурс з 
флористики та фітодизайну. Цьогорічний конкурс було проведено 
за темою «100 славних років Позашкіллю». 

Під час Конкурсу юні флористи та фітодизайнери втілювали 
свої проекти у двох номінаціях: «Квіткові килими» та «Флористична 
скульптура», використовуючи знання та навички, здобуті під час 
занять у гуртках або отримані за допомогою самостійного 
навчання. 

Участь у фінальному етапі прийняли 13 команд-переможців 
відбіркового етапу з різних областей України. Учасники конкурсу 
мали змогу не лише поділитися власним досвідом, та позмагатися 
за перемогу, а і самим здобути нові знання, вміння та навички. 
Так в рамках конкурсу відбулася зустріч з флористом, 
випускницею Міжнародної школи аранжування квітів Рити 
Гарансілс (Латвія), Міжнародної академії флористики Наталії 
Агеєвої (Україна) – Світланою Щербатою. Яка поділилася досвідом 
участі у командному проекті флористів України в Міжнародному 
конкурсі «Квіткові килими» що проходить щорічно у м. Венспілс 
(Латвія), де команди виборювали 3 та 1-ше місця. 

Цьогорічний конкурс відрізнявся ще й дуже сильним складом 
журі, яке оцінювало створені килими та скульптури. Так, до 
складу журі входили флористи міжнародного рівня. 

Олена Бутко – майстер-флорист, викладач флористики, 
засновник і викладач «Фітоарт-студії Олени Бутко». Випускниця 
Міжнародної школи аранжування квітів Рити Гарансілс (Латвія), 
Міжнародної академії флористики Наталії Агеєвої (Україна), 
Міжнародної школи флористичного дизайну Араіка Галстяна 
(Росія), дипломант національних і міжнародних конкурсів 
флористів. 
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Айя Жагаріне – майстер-флорист, викладач Міжнародної 
школи аранжування квітів Рити Гарансілс (Латвія), суддя 
міжнародного класу. 

Роботи учасників Всеукраїнського конкурсу з флористики та 
фітодизайну отримали багато схвальних відгуків членів журі, в 
деяких роботах вони були приємно вражені талантом дітей, 
композиційним підбором матеріалів,  технікою виконання. 

Так, в номінації «квіткові килими» найсильнішими виявилися 
вихованці гуртка «Флористика» керівник: Марущак Оксана 
Анатоліївна, Івано-Франківської міської дитячої екологічної 
станції, з конкурсним проектом: «Станіславська мармуляда», що 
отримали найбільшу кількість балів і вибороли Гран-прі конкурсу. 

Перше місце посіла команда вихованців гуртка «Екологічний 
дизайн», керівники: Дужук Сніжана Андріївна, керівник гуртка – 
методист, Катюха Валентина Василівна, завідуюча відділом 
екології та квітникарства Комунального закладу «Станція юних 
натуралістів» Рівненської обласної ради з конкурсним проектом: 
квітковий килим «Від ідеї до успіху». 

Друге місце – посіли вихованці гуртка «Юні флористи та 
фітодизайнери», керівник: Корень Тетяна Іванівна КЗ 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» з конкурсним 
проектом «Ми набираємо оберти», команда вихованців гуртків 
«Флористика», керівник: Пузєєва Світлана Миколаївна, керівник 
гуртків, еколого-натуралістичного відділу Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», з 
конкурсним проектом: квітковий килим «Листівка «З Ювілеєм» та 
вихованки учнівського флористичного об`єднання «Флора» 
Комунальний заклад «Олешківська спеціальна загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. Херсонської обласної ради» з проектом 
«Юннатівський калейдоскоп». 

В номінації «флористична скульптура» перемогу отримала 
команда вихованців зразкового гуртка «Золоті пелюстки», 
керівник Іванкова Тетяна Анатоліївна, керівник гуртка 
Комунального позашкільного навчального закладу «Одеський 
центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт» з проектом «100 
років плекаємо творчість». 

Друге місце в даній номінації посіла команда вихованців 
Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської 
області з проектом «Обрядовий хліб». Керівники: Драгун Зоя 
Петрівна, директор, Бриль Вікторія Сергіївна, керівник гуртка. 

Третє місце зайняли вихованці гуртка «Фітодизайн з 
основами художньої майстерності», керівники: Крафт Анна 
Сергіївна, керівник гуртка «Юні квітникарі», Мокляк Аліна 
Олексіївна, зав. відділом екологія і охорона природи, керівник 
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гуртка «Фітодизайн з основами художньої майстерності 
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді, з конкурсним проектом: квіткова скульптура 
«Лелеки як символ любові до рідного краю». 

Також учасники Всеукраїнського конкурсу з флористики та 
фітодизайну мали змогу повчитись у дорослих флористів, 
спостерігаючи за їх роботою під час проведення Міжнародного 
семінару «Флористичні об’єкти» ФітоАрт-студії Олени Бутко. 

 

      
 

      
 

Відбувся еколого-мистецький пленер 
«Діалог з природою» 

При чудесній погоді і високій творчій атмосфері, в 
дивовижному дендропарку «Юннатський» Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, з 17 по 
19 вересня відбувся еколого-мистецький пленер «Діалог з 
природою». 

В пленері взяли участь студенти міжнародного семінару 
«Флористичні об’єкти» з Білорусі, Молдови, Ізраїля, України, а 
також викладач Aija Zagarina з Латвії і організатор Олена Бутко. 

З презентацією міжнародних артоб`єктів з лози виступила 
куратор проекту «Діалог з природою», член Національної спілки 
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художників України, Спілки дизайнерів України Галина 
Дюговська. Валерій Федоров, завідувач Школи народних ремесел 
НЕНЦ, проводив майстер-класи з лозоплетіння та ділився 
секретами майстерності. Оглянувши виконані протягом пленеру 
творчі об`єкти, можна впевнено сказати, що всі сміливі задуми 
були успішно перетворені в натуру кожним з його учасників. 

     

     

Всеукраїнський семінар заступників 
директорів еколого – натуралістичних 

Центрів у Запоріжжі 

26 – 28 вересня 2018 року Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки разом з Запорізьким обласним центром еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Запорізької обласної 
ради проведено Всеукраїнський семінар-практикум для 
заступників директорів обласних еколого-натуралістичних центрів 
(станцій юних натуралістів) з теми «Створення цілісного освітньо-
виховного простору, спрямованого на розвиток пізнавального 
інтересу учнів до навколишнього середовища». 
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В заході взяли участь працівники Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки, керівники обласних закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напрямку з Київської, Полтавської, Харківської, 
Тернопільської, Житомирської, Дніпропетровської, Запорізької, 
Волинської, Рівненської, Черкаської, Вінницької, Чернігівської, 
Чернівецької, Херсонської, Одеської, Кіровоградської, Сумської, 
Донецької областей. 

Учасників семінару привітали Тетяна Ярославівна Озерова – 
директор Департаменту освіти і науки Запорізької обласної 
державної адміністрації, Володимир Володимирович Подорожко, 
керуючий справами виконавчого комітету Запорізької обласної 
ради. 

 

     
 

 
 
Під час роботи семінару ЗОЦЕНТУМ презентував системну 

діяльність з екологічної освіти всіх структурних освітніх 
підрозділів Запорізького краю. 

Під час проведення круглого столу «Створення цілісного 
освітньо-виховного простору, спрямованого на розвиток 
пізнавального інтересу учнів до навколишнього середовища» 
керівники позашкільних закладів підвели підсумки заходу, давши 
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високу оцінку діяльності Запорізького еколого-натуралістичного 
центру та закладів освіти області з екологічного виховання 
школярів. 

Неперевершені враження учасники семінару отримали під 
час екскурсії на металургійний комбінат «Запоріжсталь», де мали 
змогу ознайомитись з процесом виплавки металу, екологічною 
модернізацією та з освітніми проектами заводу. 

Учасники ознайомились з історичними пам’ятками міста 
Запоріжжя, з Історико-культурним комплексом «Запорозька Січ». 

       

ХІІ Всеукраїнський зліт учнівських 

лісництв закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти 

28 вересня 2018 року підбито підсумки ХІІ Всеукраїнського 
зльоту учнівських лісництв закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти. За результатами конкурсних заходів зльоту ІІІ 
місце посіли команди юних лісівників Рівненської та Київської 
областей, ІІ місце – команди юних лісівників Волинської та 
Рівненської областей, І місце – учнівське лісництво «Совенятко» 
Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Сумської 
області. Володарем Гран-прі стали юні лісівники Чернігівщини. 

       

https://nenc.gov.ua/?p=17167
https://nenc.gov.ua/?p=17167
https://nenc.gov.ua/?p=17167


Інформаційний бюлетень НЕНЦ                          Номер 9, вересень, 2018 

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

     

Проведено тренінг із національно-

патріотичного виховання за 

програмою «З Україною в серці» 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді з 25 до 27 червня ц.р. провели другий етап тренінгу із 
національно-патріотичного виховання за програмою «З Україною в 
серці». 

Автором тренінгової програми є Інститут проблем виховання 
НАПН України. 

Організатор тренінгу – Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді МОН України. 

Навчальна програма тренінгу розрахована на 120 годин. 
Учасниками тренінгу стали 27 педагогічних працівників 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти, методисти 
інститутів післядипломної освіти, методичних кабінетів із різних 
регіонів України. 

Метою тренінгової програми є: підготовка працівників освіти 
до організації і здійснення національно-патріотичного виховання 
дітей та учнівської молоді. 

Програма тренінгу складається з різних блоків, а саме: 
«Патріотизм як суспільна та особистісна цінність», «Концептуальні 
засади національно-патріотичного виховання», «Технологічне 
забезпечення національно-патріотичного виховання», «Форми 
патріотичного виховання з доведеною ефективністю: обмін 
досвідом», «Тренінг як ефективна інтерактивна форма навчання», 
«Діагностично-аналітичний модуль». 

Тренери-модератори: Просіна Ольга Володимирівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії освіти 
дорослих ЦІППО УМО НАПН України та Шкільна Ірина 
Миколаївна, старший науковий співробітник лабораторії 
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громадянського та морального виховання Інституту проблем 
виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук. 

Після закінчення тренінгу його учасники отримали свідоцтво 
«Тренер із національно-патріотичного виховання». 

    

      

Модернізація позашкільної еколого-
біологічної освіти: у діалозі з 

видатним українським педагогом 

28 вересня 2018 року виповнюється 100 років від дня 
народження Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1970), 
українського педагога, члена-кореспондента АПН РРФСР і АПН 
СРСР, заслуженого вчителя України, Героя Соціалістичної Праці, 
директора Павлиської середньої школи Кіровоградської області. 

Василь Сухомлинський  є автором 48 монографій, понад 600 
статей, 1500 оповідань і казок для дітей. Твори автора 
перекладені понад 50 мовами світу. 

Розроблена В.О. Сухомлинським педагогічна система 
збагатила педагогічну науку новаторськими ідеями й 
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положеннями, значно розширила теорію та освітню практику і 
заслуговує сьогодні на нове осмислення. 

Актуальними нині є ідеї В.О. Сухомлинського про 
вдосконалення освітнього процесу в початковій школі, де триває 
перехід на нову структуру і зміст навчання відповідно до 
Концепції Нової української школи. 

Особливо актуальними є ідеї педагога-новатора в умовах 
 розвитку та модернізації позашкільної освіти на принципах 
компетентнісного підходу, доступності, орієнтації на потреби та 
запити здобувачів та їхніх батьків. 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді системно впроваджує провідні ідеї педагогічної 
антропології Сухомлинського в педагогічну практику. На засадах 
компетентнісного підходу в екологічній освіті у Центрі створена 
освітня платформа «Школа в природі». Ефективність реалізації 
теоретико-прикладної моделі уроку мислення в  «Школі в природі» 
забезпечується переходом від вузької спеціалізації навчальних 
предметів до більш високого рівня інтеграції і систематизації 
знань. 

З метою реалізації цілей освіти в інтересах збалансованого 
розвитку Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді організовує масові екологічні заходи з школярами та 
молоддю: Всеукраїнський конкурс молодіжних проектів з 
енергоефективності “Енергія і середовище; Всеукраїнський 
конкурс «До чистих джерел», збір учасників екологічних 
експедицій, походів, польових практик; Всеукраїнський конкурс 
«Земля – наш спільний дім»; Всеукраїнський юнацький фестиваль 
«В об’єктиві натураліста». Проводить заочні заходи: Міжнародний 
конкурс «Збереження народних традицій»; Міжнародний еколого-
валеологічний конкурс (Польща); Всеукраїнський конкурс 
«Вчимося заповідувати»; Всеукраїнський конкурс «Біощит», 
Всеукраїнський юннатівський природоохоронний рух «Зелена 
естафета» тощо. Напрацьовано багаторічний досвід роботи 
Всеукраїнського наукового екологічно-природничого комплексу 
«Екологос». 

В.О. Сухомлинський розробляв продуктивні шляхи поєднання 
фізичної і розумової праці школярів на основі дослідницької, 
пошукової діяльності, прерогативи освоєння учнями засобів 
пізнання над власне знаннями. Специфічним було трактування 
Сухомлинським сільськогосподарської праці як основного засобу 
розвитку особистості, а не тільки шляху підготовки учнів до 
оволодіння професією. У його роботах і практичній діяльності 
домінувала настанова на переживання школярами радості 
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безкорисливої творчої праці і естетична спрямованість форм і 
методів виробництв, діяльності. 

У Павлиській школі  були створені умови для творчої праці і 
проведення дослідницької роботи: сад площею два гектари, дві 
теплиці (для квіткових та овочевих рослин та для цитрусових – 
лимонарій), кролеферма, пасіка, дендрарій). 

У школі організовані предметні гуртки (літературні, технічні, 
сільськогосподарські тощо). 

В. О. Сухомлинський писав: «Гуртки – важлива форма 
виховання підлітків. Цінність гурткової роботи полягає в тому, що 
кожен може протягом тривалого часу випробувати свої здібності, 
задатки, пробувати в конкретній справі свої схильності, знайти 
улюблену роботу. Без гуртків, в яких вирує допитлива думка, не 
можна уявити ні інтелектуального, ні емоційно-естетичного 
виховання». 

У НЕНЦ створені умови для здобуття якісної освіти, розвитку 
творчого потенціалу вихованців. Освітній процес відбувається в 
дендрологічному парку місцевого значення «Юннатівський», 
декоративно-квітковому комплексі «Зимовий сад», аквакомплексі, 
Народному музеї хліба, Школі народних ремесел, на 
тваринницькій фермі, метеорологічному майданчику, навчально-
дослідних земельних ділянках. Це дає змогу організувати 
дослідницьку роботу за науково-методичної підтримки галузевих 
інститутів НАН України та НААН України, залучити учнівську 
молодь до участі в конкурсах дослідницького характеру: 
Всеукраїнського конкурсу юних генетиків і селекціонерів, 
Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників, 
Всеукраїнського зльоту юних дослідників-природознавців, 
Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти, Всеукраїнського зльоту трудових 
аграрних об’єднань, трансформувати гуртки закладу в «центри 
творчої праці і повноцінного інтелектуального життя». 

У цьому році Національний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді долучився до творчого відзначення 100-річчя від 
дня народження славетного українського педагога Василя 
Сухомлинського. Організована тематична виставка у бібліотеці 
Центру,  подорож до світу маленьких казок В. О. Сухомлинського; 
огляд літератури «Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського». 

Традиційно наприкінці вересня відбудуться педагогічні 
читання – своєрідний діалог педагогів центрів еколого-
натуралістичної творчості з видатним українським педагогом 
В.О.Сухомлинським. 
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Шановні вчителі ! 

Вітаємо Вас з Днем вчителя ! 
 

Професія вчителя поєднує в собі мудрість і 
молодість душі, креативність і величезну 

енергію, доброту і суворість!  

Вашу працю неймовірно складно оцінити, 
їй просто немає ціни!  

Ви стільки сил вкладаєте в свою справу, що 
часом забираєте свою цінну увагу у близьких.  

Бажаємо провести це свято в колі сім'ї.  

Любові вам, терпіння, щастя і благополуччя! 
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Анонс 

у наступному номері: 

• Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад» 

• Навчальний стартап з підготовки вчителів біології до професійної 

сертифікації  

• Всеукраїнська Природнича школа 

• Профільні курси підвищення кваліфікації для керівників учнівських 

лісництв 
 

 

Швидко і зручно… 
В будь-якому поштовому відділенні Ви можете 

передплатити собі, своїм рідним та друзям у подарунок 

наш науково-художній журнал для дорослих та дітей 

«Паросток» за передплатним індексом 74561. Журнал 

виходить щоквартально. 

Видання допомагає збагнути таємниці природи, гармонію 

стосунків людини і довкілля. 

 

Бажаючі можуть надсилати свої статті на електронну 

адресу: redakciya_parostok_nenc@ukr. net 
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Контакти: 

Національний екологонатуралістичний центр 

учнівської молоді МОН України  

вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 

http://nenc.gov.ua 

nenc@nenc.gov.ua 

Директор НЕНЦ — доктор 

педагогічних наук, професор, 

академік  Академії  наук вищої 

освіти України, Голова ГО 

“Спілка освітян України” 

Вербицький  

Володимир Валентинович 

тел. (044) 4300260 
 

Відповідальний за 
випуск:  

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