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Натуралісти Хмельниччини побували в 
Тернополі на навчальній природничо-

краєзнавчій екскурсії 
В перший день жовтня юннати Хмельницького обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді – вихованці 

гуртків валеології, ботанічного й аграрного напрямків діяльності, 
побували в місті Тернополі на навчальній природничо-краєзнавчій 

екскурсії, яка проводилася відповідно до річного плану масових 
заходів закладу та з метою вивчення природи заповідних 

територій рідного Подільського краю, поглиблення еколого-
краєзнавчих знань та формування екологічної культури 

особистості. 

   
 
Під час екскурсії, що проводилася за підтримки туристичної 

агенції «Ніка-Тур Вояж» (директор Наталія Стрельбіцька), юні 
природолюби із захопленням проходили по давніх вулицях міста, 

відвідували історичні місця та пам’ятки архітектури, дізнавалися 
багато нового та цікавого, їх вразила краса та неповторність 

міської архітектури, буяння осінніх квітів, доброзичливість та 
привітність мешканців. 

Юннати не лише побачили більшість відомих пам’яток, а й 
змогли пізнати життя селян, що жили тут задовго до нас, 

насолодитися красою і величчю кількох храмів, серед яких Костел 
монастиря домініканців з келіями 1749-1779 рр. (нині – 
кафедральний собор Тернопільсько-Зборівської архієпархії 

Української греко-католицької церкви) та Воздвиженську церкву 
кінця XVI століття. 

Під час оглядової пішохідної екскурсії вони відвідали палац 
Тернопільського замку 1540-го року, вулицю Валова – одну з 

найстаріших вулиць міста, Тернопільський академічний обласний 
драматичний театр імені Т.Г.Шевченка, пам’ятник відомої оперної 

української співачки Соломії Крушельницької, унікальний 
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наземний трьохсторонній годинник, скульптурну композицію 

«Випадкова зустріч», знамените Тернопільське озеро і парк імені 
Тараса Шевченка та етногалерею «Спадок», в якій ознайомилися із 

різновидами українських вишивок, національного одягу і обрядів 
наших предків. 

У колекціях «Спадку» юннати побачили понад 2000 
експонатів не лише Тернопільщини, а й усієї України. Там 

знаходяться не лише вишивки та вишивані речі, але ще є і жіночі 
прикраси, різні віночки, обереги та предмети побуту. Особливо 

захоплюючою для них стала оглядова прогулянка на «кораблі» 
центральною водоймою міста, яка є його символом та історичним 
осередком Тернопільщини. 

На екскурсії гуртківці спостерігали й детально знайомилися 
за флорою та фауною міста і одночасно з умовами їх проживання, 

що сприяло у них формуванню первинних уявлень про 
взаємозв’язки в природі. 

Знайомство із Тернополем для юннатів Хмельницького 
ОЕНЦУМ стало цікавим, змістовним, пізнавальним і корисним, 

адже почуте й побачене під час екскурсії вони зможуть 
використати у навчальному процесі. 

 

 
 

Обласний зліт юних екологів 
Кіровоградщини 

З метою формування екологічної культури особистості, її 
підготовки до цілісного сприйняття сучасних екологічних проблем, 

свідомого розуміння процесів, що відбуваються в результаті 
людської діяльності 01 жовтня 2019 року педагогічним колективом 
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комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» спільно з 
працівниками департаменту екології та природних ресурсів 

Кіровоградської облдержадміністрації було проведено обласний 
зліт юних екологів Кіровоградщини. 

На обласному зльоті з вітальним словом виступила Тимко 
Ольга Миколаївна – головний спеціаліст відділу фізичної культури, 

спорту та позашкільної освіти управління освіти, науки, молоді та 
спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

Програма обласного зльоту передбачала: 
o виставку досягнень юних екологів свого регіону; 
o творчий звіт; 

o презентацію робіт переможців обласного конкурсу «Свій 
голос віддаю на захист природи» в номінації «Літературний твір»; 

o презентацію-звіт учасників Всеукраїнських 
експедиційно-польових зборів команд юних екологів і 

натуралістів. 
У виставці досягнень юних екологів Кіровоградщини взяли 

участь 16 команд. 

    
 
На обласний зліт були запрошені переможці обласного 

конкурсу «Свій голос віддаю на захист природи», які мали 
можливість продекламувати свої вірші та твори. 

В екологічному зльоті наукові роботи презентували учасники 
Всеукраїнських експедиційно-польових зборів команд юних 

екологів і натуралістів: 
Годованюк Софія та Балабушка Уляна, вихованці гуртка 

«Юні лісівники» комунального закладу «Кіровоградський обласний 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі 

комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне 
об’єднання» Компаніївської селищної ради, переможці ІІ 

фінального етапу Всеукраїнського юннатівського 
природоохоронного руху «Зелена естафета»; 
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Бурлуцька Дарія, вихованка гуртка «Обрій» Маловисківського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості на базі 
Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради, переможці VІІІ Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору юних ботаніків; 

Огаренко Анна, вихованка гуртка «Юні квітникарі» та Завада 
Валерія, вихованка гуртка «Юні орнітологи» комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді», переможці Всеукраїнському конкурсі 

«Мала річка моєї батьківщини». 

    
 
Команди юних екологів під час творчих виступів займають 

активну життєву позицію, не байдужі до екологічних проблем в 
Україні та рідному населеному пункті, успішно проводять роботу з 

оздоровлення довкілля, пропагандистську та агітаційну роботу. 
По завершенню заходу всіх учасників обласного зльоту було 

нагороджено призами та диплом департаменту екології та 

природних ресурсів Кіровоградської обласної державної 
адміністрації. 

 

 
 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/8942.jpg
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Інформаційний бюлетень НЕНЦ                         Номер 10, жовтень, 2019 

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

Юннати підтримали Всеукраїнську 
акцію „Захистимо тварин разом”  
Рішення відзначати Всесвітній день захисту тварин прийнято 

4 жовтня на Міжнародному конгресі прибічників руху на захист 
природи, який проходив у Флоренції в 1931 році. Дата 4 жовтня 

вибрана не випадково. Це день Франциска Ассизського – 
католицького святого, якого вважають покровителем тварин. За 

переказами святий міг спілкуватися з довколишньою 
природою: тваринами і рослинами, ріками і горами. В Україні 

День захисту тварин, які є однією з важливих складових 
довкілля, відзначають також щороку 4 жовтня. 

   
 
Згідно з планом роботи ЗОЕНЦ на 2019 навчальний рік з 

метою залучення юннатів до природоохоронної діяльності, 
спрямованої на охорону та вивчення тваринного світу, 
підвищення екологічної обізнаності учнівської молоді щодо 

зникаючих видів тварин 1-4 жовтня відділом екології та 
природоохоронної роботи проведено тиждень гуманного та 

відповідального ставлення до тварин. 
Враховуючи складну ситуацію, що склалась сьогодні в 

Україні щодо поводження з домашніми тваринами та регулюванні 
чисельності безпритульних тварин та з метою реалізації статті 6 

Закону України. 
„Про захист тварин від жорстокого поводження” благодійний 

фонд „Щаслива лапа” закликає долучитись до проведення „ІІ 
Всеукраїнського уроку доброти”. Його мета –виховання любові до 

тварин, поваги до вірності, відданості домашнім улюбленцям; 
почуття відповідальності за приручених тварин, розумінн 

яцінності та недоторканості іншого життя. На базі нашого закладу 
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проведено 15 уроків доброти, які юннати запам’ятають, і кожен 

усвідомить свою роль в житті тої чи іншої тваринки. 
Методистка відділу екології Мирослава Копча підготувала до 

уроку презентацію „Подорож у світ тварин”, де ознайомила 
юннатів з історією свята, законодавчою базою та організаціями, 

які займаються захистом тварин і по можливості відновлюють 
флору та фауну навколишнього світу. 

    
Любові, співчуттю, милосердю людина також 

вчиться з дитинства. З любов’ю до тварин в її душу приходить 

повага до іншого життя, саме тому юним натуралістам під 
час презентації показали пам’ятники, встановлені у різних містах 

на честь тварин. 
Свої знання про домашніх улюбленців юннати 

продемонстрували, відповідаючи на питання вікторини про 
тварин. 

Бережливе ставлення до тварин засобами художнього 
мистецтва вихованц ірізних гуртків продемонстрували, готуючись 

до виставки-конкурсу малюнків на тему: „Мій домашній 
улюбленець”. 

2 жовтня юннати побували у притулку для тварин „Барбос”, 
яким опікуються волонтери Ужгородського товариства захисту 

безпритульних тварин. Діти прийшли не з 
порожніми руками, вони принесли тваринкам гостинці. Радості 

дітей не було меж від спілкування з мешканцями притулку. Діти їх 
носили на руках, гладили, гралися з ними. А маленькі цуценята 

притулку віддячили гостям веселим скавчанням і 
радісним ґавкотінням. Волонтери провели екскурсію 
вольєрами притулку, показали умови, в яких утримуються 

тварини, розповіли про самих мешканців. Це всього 70 собак, 60 
котів, 2 коники і 2 кози. 
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Висловлюємо подяку волонтерам Ужгородського товариства 

захисту безпритульних тварин за їхню турботу про друзів наших 
менших та цікаву екскурсію, проведену для нас. 

Дорогі діти! Ніколи не залишайте своїх друзів напризволяще і 
пам’ятайте: ми назавжди відповідаємо за тих, кого приручили. 

 

Міський конкурс-виставка “Краса 
рідного краю” 

3 жовтня у Сєвєродонецькому міському центрі еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді пройшов конкурс-
виставка з аранжування квітів та флористики “Краса рідного 

краю”, в якому взяли участь представники закладів освіти. На 
святі були присутні почесні гості. Це головний спеціаліст відділу 
освіти Наталія Гаввіна; методист обласного центру еколого-

натуралістичного творчості учнівської молоді Оксана 
Матвієвська; представники департаменту екології та природних 

ресурсів Луганської обласної державної адміністрації Галина 
Погорєлова та Анастасія Алпатова. 

   
 
Захід проходив за локаціями, згідно з номінаціями: 
1. “Горизонти Луганщини”- створення картини з живих 

рослин. 
2.”Україна на долоні”- створення композиції з живих квітів; 

3.”Вінок Слобожанщини”- український вінок з рослинного 
матеріалу, сухоцвітів, ягід тощо. 

4.”Букет вчителю”- створення каркасного букету. 
Учасники змагались між собою за обраною номінацією, яка 

визначилася при жеребкуванні. Керівники гуртків СМ ЦЕНТУМ 
Вікторія Хорунжа, Вікторія Туркевич, Наталія Шамигіна, Марина 

Винник з задоволенням продемонстрували свій досвід відповідно 
до своєї номінації. 
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Як добре, що наш захід відбувся напередодні дня вчителя. 

Виконані квіткові композиції стануть чудовим подарунком для 
шановних вчителів. 

Директор CМЦЕНТУМ Олена Зельська переможцям вручила 
грамоти відділу освіти Сєвєродонецької міської ради. 

Всі отримали досвід з аранжування квітів та задоволення від 
заходу, осінньої сонячної та теплої погоди, спілкування між собою! 

 

День захисту тварин в 
Дніпропетровському обласному 

еколого-натуралістичному центрі 
4 жовтня 2019 року комунальним закладом освіти “Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
директор Ю.Ф. Педан) проведено свято, присвячене Дню захисту 

тварин. У заході брали участь учні 2-А класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської 
ради (директор Г. О.Сазанська). 

   
 

Свято проводилося з метою формування у дітей гуманного 
ставлення до тварин, ознайомлення з рідкісними тваринами 

рідного краю, з пам’ятниками, що встановлені тваринам у світі, 
розвитку у дітей навичок правильного ставлення та поводження з 

тваринами, вміння аналізувати, спостерігати, робити висновки, 
виховувати любов до “братів наших менших”. 

Упродовж заходу дітям розповіли про гуманне ставлення до 
тварин, відбулася гра “Зоологічна вікторина”. 
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Вихованці взнали багато цікавого про тварин Червоної книги 

України, причини зникнення тварин та шляхи вирішення 
проблеми біорізноманіття. Були підняті питання про права 

тварин. 
Гуртківці з цікавістю взялися за оформлення плакату до Дня 

захисту тварин. На завершення заходу юннати відвідали 
зоокуточок та провели час на свіжому повітрі з його пухнастими 

мешканцями. 

 

Зустріч з Сергієм Горбачовим – 
першим освітнім омбудсменом 

Восьмого жовтня 2019 р. в рамках проведення курсів 

підвищення кваліфікації заступників директорів закладів 
позашкільної освіти до Національного еколого-натуралістичного 

центру завітав почесній гість – Сергій Іванович Горбачов – перший 
в Україні освітній омбудсмен. Сергій Іванович розповів слухачам, 

що буде займатись питаннями захисту прав здобувачів освіти, 
педагогічних та наукових працівників. 

За словами Сергія Івановича, впродовж 1984–1988 років 
працював у кількох запорізьких школах, був одним із творців 

ліцею «Логос» у м. Запоріжжі, одного з перших освітніх закладів 
для обдарованих дітей в Україні. З 2015 року, після виграшу в 

конкурсі на заміщення вакантної посади, став директором школи 
№148 у Києві. Тоді ж почав викладати зарубіжну літературу та 
медіаграмотність.  

 

 
 
Нагадаємо, 12 липня 2019 року Міністр освіти і науки 

України Лілія Гриневич повідомила про своє рішення щодо вибору 

освітнього омбудсмена. Вона відзначила, що всі три кандидати, 
яких рекомендувала спеціально створена комісія при МОН, є 
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фаховими людьми та мають свої переваги. Зокрема, Ірина 

Яковець – професійний юрист з досвідом роботи зі складними 
підлітками в межах системи пробації, а Олеся Ващук має досвід 

правозахисної діяльності. Проте фінальним фактором під час 
прийняття рішення стало основне – це знання системи освіти на 

різних, зокрема управлінських, рівнях, а також розуміння 
цінностей та суті реформ, які розпочаті в освіті. Це надзвичайно 

важливо, й саме з огляду на це освітнім омбудсменом став Сергій 
Горбачов. По-перше, він добре знає систему освіту зсередини, а 

також глибоко розуміє суть реформи “Нова українська школа”. 
“Сергій Іванович єдиний з кандидатів має сформоване розуміння 
того, що таке педагогіка партнерства. І нам дуже важливо, щоб ця 

посада, і він має це зробити, щоб вона не перетворювалась на ще 
один каральний орган, який шукатиме винних, а ця посада має 

стати осередком довіри та цивілізованого вирішення конфліктів”, 
– пояснила Лілія Гриневич. Вона додала, що цей кандидат також 

показав себе як успішний менеджер, про нього високої думки 
громадські та міжнародні організації, які залучені в упровадження 

реформи. Він має досвід успішної співпраці з Державною 
службою якості освіти, що повинна буде працювати в партнерстві 

з освітнім омбудсменом. 
 

Всеукраїнський зліт юних аграріїв у 
Львові 

КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» спільно з Національним еколого-

натуралістичним  центром учнівської молоді, департаментом 
освіти і науки Львівської облдержадміністрації  07 – 09 жовтня 

2019 року провів ІІ етап Всеукраїнського зльоту учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти. 
Участь у Зльоті взяли команди учнівських виробничих 

бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти із 20 областей України: Вінницької, 
Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, 
Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, 

Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, 
Чернігівської  та Чернівецької. 

У перший день школярі відвідали зоологічний музей 
біологічного факультету ЛНУ ім.І.Франка, де гостей ознайомили із 
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унікальною експозицією музею, розповіли про історію його 

створення, показали унікальні експонати. 

   
 
Урочисте відкриття ІІ етапу Всеукраїнського зльоту 

учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти відбулося в 

актовій залі Львівського національного аграрного університету. З 
вітальним словом до учасників Зльоту звернулися Боярчук В.М., 

перший проректор ЛНАУ, професор, кандидат технічних наук, 
Вербицький В.В., директор Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки України, доктор педагогічних наук, професор, Гайдук І.Г., 

в.о. директора департаменту освіти і науки Львівської ОДА, 
Кульчицька О.І., в.о. директора КЗ ЛОР «Львівський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», 
Бальковський В.В., декан факультету агротехнологій та екології 
ЛНАУ, доцент, кандидат с/г наук. 

Урочисте відкриття завершилося концертом студентів – 
учасників художньої самодіяльності університету. 

В рамках Зльоту пройшов відкритий захист науково-
дослідницьких робіт у трьох секціях: «Рослинництво», 

«Овочівництво», «Садівництво». Юні аграрії представили 
результати наукових досліджень у вигляді цікавих доповідей, 

презентацій, постерів. 
До складу журі увійшли: Пінчук М. О., завідувач відділу 

аграрних досліджень та рослинництва Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України – голова журі; Бойко Л.Ф., завідувач методичного 
відділу КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» – секретар журі; 
Лихочвор В.В., завідувач кафедри технологій у рослинництві, 

доктор с/г наук, професор; Дидів О.Й., завідувач кафедри 
садівництва та овочівництва імені професора  І.П. Гулька, 

кандидат с/г наук; Новикова Н.І., завідувач кафедри природничо-
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математичної освіти КЗ ЛОР «Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», кандидат педагогічних наук; 
Борисюк В.С., доцент кафедри технологій у рослинництві, 

кандидат с/г наук; Гулько Б.І., доцент кафедри садівництва та 
овочівництва імені професора  І.П. Гулька, кандидат с/г наук; 

Рожко І.С., доцент кафедри садівництва та овочівництва імені 
професора І.П. Гулька, кандидат с/г наук; Дидів І.В., доцент 

кафедри садівництва та овочівництва імені професора І.П. Гулька, 
кандидат с/г наук; Кульчицька О.І., в.о. директора КЗ ЛОР 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді». 

Одним з важливим етапів проведення Зльоту були педагогічні 

читання на тему «Формування підприємницької компетентності в 
умовах закладів загальної середньої та позашкільної освіти», 

участь у яких взяли керівники команд, науково-педагогічні 
працівники ЛНАУ та гості. 

Насиченим був і другий день роботи зльоту. Юні аграрії 
презентували досягнення своєї роботи у експозиції  виставки 

«Щедрість рідної землі» та взяли участь у відкритому творчому 
звіті. Оглянувши виставку, члени журі були приємно вражені – 

кожна експозиція була неповторною та унікальною. 
Родзинкою дня стала екскурсія до фермерського 

господарства  «Західний равлик». Учасники Зльоту залишилися 
приємно здивовані і вражені від почутого і побаченого 

на родинній фермі Ірини та Івана Юськевичів, які з 2017 року 
активно займаються вирощуванням і розведенням їстівних 

равликів. Діти із захопленням слухали розповіді про равликів. Пані 
Ірина професійно і цікаво ознайомила  присутніх з вирощуванням 

равликів в умовах місцевої равликової ферми. Школярі  не лише 
познайомилися з вихованцями ферми – равликами, а й успішно 
позмагалися у «равликових перегонах». На згадку про екскурсію 

юні  учасники зльоту отримали смачні подаруночки – пряники у 
формі равлика. 

Але на цьому день не завершився. Гості були в захопленні від 
екскурсії вечірнім Львовом, під час якої ознайомилися з його 

архітектурою, пройшлися вуличками міста Лева, відвідали 
копальню кави, майстерню шоколаду та багато інших цікавих 

історичних об’єктів. 
9 жовтня відбулося урочисте закриття Всеукраїнського зльоту 

учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань та 
нагородження переможців і призерів. 

Дипломом Гран-прі нагороджена команда ЗОШ І-ІІІ ст. 
с.Забороль Луцького району Волинської області. Перше місце 

виборола команда юних аграріїв філії ЗСО І- ІІ ступенів  



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                         Номер 10, жовтень, 2019 

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

с.Цекинівка опорного навчального закладу загальної середньої 

освіти І–ІІІ ступенів с.Велика Кісниця Ямпільського  району 
Вінницької області; друге місце розділили: команда комунального 

закладу освіти «Володимрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Межівської селищної ради Межівського району 

Дніпропетровської області, команда Мар’їнської  районної станції 
юних натуралістів Мар’їнської районної державної адміністрації 

Донецької області та команда Ямпільської районної станції юних 
натуралістів Сумської області; третє місце отримали: трудовий 

загін «Світанок» комунального закладу «Станція юних натуралістів» 
Рівненської обласної  ради (Бронницька ЗОШ І-ІІ ступенів 
Рівненської районної ради), команда Задарівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Монастириського району 
Тернопільської області, команда Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Великоолександрівського району Херсонської області та команда 
Репужинецького навчально–виховного комплексу Заставнівської 

РДА Чернівецької області. 

     
 

Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді нагороджені переможці та призери виставки-

презентації «Щедрість рідної землі», проведеної у рамках ІІ 
етапу Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, 

трудових аграрних об’єднань. 
Дипломами НЕНЦ нагороджені переможці та 

призери конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів. 

Завершився Зліт виступом  творчих колективів Центру 
дитячої та юнацької творчості МЖК-1 Сихівського району  м. 

Львова: зразкового ансамблю народного танцю «Вишиванка» 
(кер.Богдана Лелів); ансамблю сопілкарів «Джерельце» (кер. 
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Володимир Паламар); колективу сучасної хореографії «СинАт» (кер. 

Володимир Синдега); зразкового вокального колективу «Ілюзія» 
(кер. Олена Небрех). 

   
 

   
 

Проведено курси підвищення 
кваліфікації директорів закладів 

позашкільної освіти 
З 16 вересня по 11 жовтня Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді було проведено курси 

підвищення кваліфікації директорів закладів позашкільної освіти 
України. 

Навчально-тематичний план був розрахований на 150 годин і 

складався із трьох модулів, які є типовими для навчальних планів 
гуманітарно-соціального, професійно-орієнтованого та 

діагностично-аналітичного із розрахунку: очна частина становила 
34 год, заочна частина – 116 год. Модель курсів за формою 

проведення – очно-заочна. 
Учасниками курсів стали 30 керівників та педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти із 11 регіонів України та 
м. Києва. 
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Схемою очно-заочної моделі курсів було передбачено: 

 ознайомлення з теоретичним матеріалом відповідно до 
навчально-тематичного плану курсів підвищення кваліфікації; 

 лекції, навчальні тренінги з фахової підготовки; 
 проведення конференції з обміну досвідом; 

 моніторинг та діагностування навчальної діяльності 
слухачів курсів підвищення кваліфікації; 

 захист творчих випускних робіт. 
Очна частина курсів була проведена в період з 07 по 11 

жовтня ц.р. 

   
 
З метою організації дистанційного навчання слухачів курсів 

на сайті НЕНЦ був створений розділ з дистанційної освіти курсів 

підвищення кваліфікації (відповідно до затвердженого навчально-
тематичного плану курсів підвищення кваліфікації). Цей розділ 

включає блок теоретичного матеріалу та тестові завдання, які 
направлені на перевірку рівня засвоєння знань курсистами. 

В рамках програми курсів за участю Державної служби 
якості освіти, Державної фінансової інспекції України, 

Міністерства освіти і науки України, Асоціації об’єднаних 
територіальних громад для учасників були проведені круглі столи з 

актуальних проблем позашкільної освіти. 
Зацікавлення викликали дискусії з тем: «Фінансовий аудит 

закладів позашкільної освіти» за участю представника 
Держаудитслужби та «СТОП булінг: згуртованість класу» за участю 

представників початкової школи «КМДШ». 
В рамках програми роботи курсів підвищення кваліфікації 

була проведена ділова зустріч з освітнім омбудсменом України 
Сергієм Горбачовим та: 

Литвинчуком Андрієм Олександровичем – заступником 
директора Державної наукової установи «Інститут освітньої 
аналітики МОН України»; 

Гребень Світланою Євгеніївною – заступником директора 
департаменту-начальником відділу інспектування в галузі освіти, 

науки, спорту та інформації Держаудитслужби; 
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Грімовичем Юрієм Васильовичем – начальником відділу 

електробезпеки навчально-виробничого центру «Професійна 
безпека». 

Під час заходу обговорювалися наступні питання: 
можливості для посилення інформаційно-культурної та 

просвітницької роботи завдяки FCS-урокам; 
 моніторинг системи освіти; 

 комплексна безпека життєдіяльності в закладах освіти; 
 особливості здійснення публічних закупівель ЗПО та 

перспективи розвитку; 
 особливості здійснення публічних закупівель ЗПО. 
До складу науково-педагогічного колективу, залученого до 

навчального процесу на курсах, були запрошені провідні фахівці у 
галузі освіти, науки, інноваційних технологій у позашкільній 

освіті. 
Після закінчення курсів учасники отримали свідоцтво 

встановленого зразка. 

   
 

Всеукраїнський стартап з підготовки 

до професійної сертифікації вчителів 
хімії 

Відбувся випуск слухачів навчального циклу стартапів 
(тренінгів) з підготовки вчителів хімії до професійної сертифікації. 

Упродовж грудня 2018 – жовтня 2019 років в Національному 
еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді та на базі 

хімічного факультету Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка, хіміко-технологічного факультету Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут ім. І. Сікорського», агробіологічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, тривала підготовка до професійної сертифікації вчителів 

хімії, започаткована як перший повний цикл навчальних тренінгів 
для керівників творчих учнівських об’єднань хімічного профілю. 
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І стартап відбувся у грудні 2018 р. за темою «Методика 

викладання технології хімічних виробництв у шкільному курсі 

хімії». Основні акценти стосувались обговорення: 1) Навчальних 
програм та підручників з викладання хімії від базового до 

академічного рівня; 2) Використання сучасних цифрових 
пристроїв для демонстрації хімічних процесів; 3) Методики 

викладання технологій хімічних виробництв в шкільному курсі 
неорганічної хімії, загальним об’ємом 12 годин. 

    
 

ІІ стартап «Особливості викладання окремих тем та методика 
розв’язування типових задач у шкільному курсі хімії» пройшов на 

початку квітня 2019 р. Розглянуто ключові питання: 1) Хімічні 
харчові добавки; 2) Гідроліз і гідратація в шкільному курсі хімії; 3) 

Водопідготовка та водоочищення в курсі хімії; 4) Методика 
розв’язання розрахункових задач з хімії.         Загалом – 16 годин. 

ІІІ вісімнадцятигодинний стартап відбувся 9-11 жовтня 2019 
р. — «Педагогічна майстерність та методи оцінювання 
професійних компетентностей учителя-предметника». Темами для 

обговорення стали: 1) Використання віртуальних ресурсів мережі 
Інтернет вчителем хімії ; 2) Виробництво кристалічного скла, 

кераміки, в’яжучих матеріалів; 3) Використання нанотехнологій в 
хімії; 4) Проведення якісних та кількісних аналізів при вивченні 

мінеральних добрив; 5) Нові теми в оновленій програмі з хімії: 
особливості викладання; 6) Завдання шкільних олімпіад та 

методика їх розв’язання; 7) Педагогічна майстерність та методи 
оцінювання професійних компетентностей учителя-предметника. 

Загальне число відпрацьованих навчальних годин за трьома 
стартапами склало 46 год. 
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В настановчих діалогах і практикумах для вчителів хімії 

взяли участь: від Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка – Попель Павло Петрович, кандидат хімічних 

наук, автор шкільних підручників з хімії, Теребіленко Катерина 
Володимирівна, кандидат хімічних наук; від Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут ім. І. Сікорського» – Лапінський Андрій Вікторович, 

кандидат технічних наук, Воробйова Вікторія Іванівна, кандидат 
хімічних наук, Косогіна Ірина Володимирівна, кандидат технічних 

наук, Нагірняк Світлана Валеріївна, кандидат технічних наук, 
Донцова Тетяна Анатоліївна, кандидат хімічних наук, Коваленко 
Юрій Олексійович, асистент кафедри хімічної технології 

композиційних матеріалів, Кримець Григорій Володимирович, 
асистент кафедри технології неорганічних речовин та загальної 

хімічної технології; від Національного університету біоресурсів і 
природокористування України – Бикін Анатолій Вікторович, 

 професор, доктор сільськогосподарських наук, завідувач 
кафедри, Бикіна Ніна Миколаївна, кандидат 

сільськогосподарських наук, Бордюжа Надія Петрівна, кандидат 
сільськогосподарських наук,  Бордюжа Ігор Петрович, кандидат 

сільськогосподарських наук, Літвінова Олена Анатоліївна, 
кандидат сільськогосподарських наук, Цизь Олександр 

Михайлович, керівник центру профорієнтації. До тренерського 
складу також були запрошені: Новікова Світлана Анатоліївна, 

начальник відділу змісту природничо-математичних навчальних 
предметів Українського центру оцінювання якості освіти; Бережна 

Юлія, голова Всеукраїнського водного товариства Waternet; 
Кравченко Катерина і Жукова Олена, провідні фахівці з 

інформаційно-консультаційних послуг ТОВ «Інтер-Системс», 
фахівці науково-виробничого об’єднання «Екософт». 

           
За підсумками проведених навчальних стартапів директор 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, 
професор Вербицький Володимир Валентинович вручив слухачам 

Дипломи про успішне завершення повного циклу підготовки 
вчителів хімії до професійної сертифікації. 
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З метою примноження портфоліо педагогічних працівників, 

які приймали участь у стартапах, готується електронна збірка 
методичних матеріалів та авторських розробок. 

 

Вихованці Полтавського обласного 
екоцентру – юні козачата 

У переддень свята Покрови, коли в Україні відзначається 

День захисника України і День українського козацтва, керівник 
гуртків Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Марченко Оксана Вікторівна провела для 
вихованців гуртка свято ,,День українського козацтва”. 

 

    
 
Діти отримали інформацію про те, хто такі козаки, які 

традиції вони мали, якою зброєю володіли. А головне – козаки 
боронили рідну землю від ворогів. Патріотичному вихованню 

гуртківців в обласному екоцентрі завжди приділяється велика 
увага. 

Вихованці виконували козацькі пісні, танці, грали у козацькі 
розваги, розповідали про звичаї козацьких куренів. 

Наприкінці свята його маленьких учасників посвятили в 

козачата. 
 

Проведено ІІ етап Всеукраїнського 
конкурсу «Шкільний сад» 

З 16 по 17 жовтня 2019 року НЕНЦ провів ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу «Шкільний сад». 

Метою і завданнями конкурсу є створення мережі учнівських 
навчально-дослідних земельних ділянок та виявлення і підтримка 

шкіл сільської місцевості, які зацікавлені в створенні освітніх 
майданчиків на своїх пришкільних земельних ділянках; залучення 
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учнів, учителів, батьків, сільськогосподарських та інших 

організацій до розвитку пришкільних земельних ділянок з метою 
набуття учнями сучасних навичок праці, трудового виховання і 

профорієнтації учнівської молоді; допомога школам, які мають 
учнівські навчально-дослідні земельні ділянки, оцінити та 

реалізувати потенціал навчально-дослідних ділянок задля 
досягнення освітньої мети. 

    
До участі в заході були запрошені представники закладів 

середньої освіти, які пройшли відбірковий етап. 
Участь у фінальному етапі конкурсу взяли наступні заклади: 

1. Копайгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт. 
Копайгород Барського району Вінницької області (Відповідальна 
особа: Демчук Ольга Володимирівна); 

2. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Івча 
Літинського району Вінницької області (Відповідальна особа: 

Заводяк Ольга Іванівна); 
3. Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів с. Черепашинці 

Калинівського району Вінницької області (Відповідальна особа: 
Смук Оксана Вікторівна); 

4. Сумівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Сумівка 
Бершадський район Вінницької області (Відповідальна особа: 

Бурянчик Анжела Іванівна); 
5. Заплавська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Заплавка 

Магдалинівської району Дніпропетровської області (Відповідальна 
особа: Сова Сергій Якович); 

6. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпровської 

районної ради Дніпропетровської області (Відповідальна особа: 
Тороп Тамара Василівна); 

7. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Мишів 
Іваничівського району Волинської області (Відповідальна особа: 
Цеголко Наталія Степанівна); 

8. Опорний заклад навчально-виховний комплекс 
«Колківської ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» Маневицького району 

Волинської області (Відповідальна особа: Світач Ольга Василівна); 
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9. Серединська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені В. 

М. Думанського Бершадського району Вінницької області 
(Відповідальна особа: Данильченко Галина Степанівна); 

10. Плебанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Теребовлянської міської ради Тернопільської області 

(Відповідальна особа: Розум Володимир Микитович). 
Перемогу в конкурсі вибороли: 

В номінації «науково-дослідницька діяльність» – Опорний 
заклад навчально-виховний комплекс «Колківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-ліцей» Маневицького району Волинської області 
(Відповідальна особа: Світач Ольга Василівна); 

В номінації «Впровадження освітніх навчально-виробничих 

проектів» – Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів с. Черепашинці 
Калинівського району Вінницької області (Відповідальна особа: 

Смук Оксана Вікторівна); 
В номінації «Впровадження агробіологічних інновацій в 

освітній процес» – Плебанівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Теребовлянської міської ради Тернопільської області 

(Відповідальна особа: Розум Володимир Микитович). 

    

 

Відбулася осіння сесія «Всеукраїнської 
школи методистів закладів 

позашкільної освіти» 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді з 17 по 19 жовтня ц.р. у м. Києві провів другу очну сесію 

Всеукраїнської школи методистів закладів позашкільної освіти. 
Науковими керівниками проекту є Вербицький Володимир 

Валентинович, директор НЕНЦ, доктор педагогічних наук, 
професор та Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних 

наук, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти 
Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. 
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Форма організації роботи школи – очна-дистанційна. Термін 

навчання – п’ять місяців; кількість сесій – чотири (дві сесії – очні, 
дві – дистанційні в он-лайн режимі). 

Учасниками Всеукраїнської школи методистів стали 
педагоги-позашкільники із різних регіонів України. 

Для слухачів було прочитано цикл лекцій з теорії та практики 
управління аналітико-експертною діяльністю у сфері методичної 

служби, проведено творчі діалоги та тренінги з наступних питань: 
«Науково-дослідницька діяльність у позашкільній освіті. Розвиток 

креативного мислення педагогів у закладі позашкільної освіти»; 
«Використання аналітики та експертизи в управлінні методичною 
роботою»; «Прийняття управлінського рішення: принципи, форми 

та технології»; «Моделювання науково-методичного середовища 
позашкілля. Організаційна культура закладу позашкільної освіти»; 

«Моніторинг як до дослідницька технологія. Методи статистичної 
обробки інформації»; «Модель іміджу методиста та освітньої 

установи»; «Моделювання альтернативних управлінських рішень за 
визначеними проблемами»; «Наукові підходи до моделювання 

планів та розпорядчих документів. Аналіз документації (наказ і 
план закладу позашкільної освіти)»; «Аналіз моніторингової 

інформації» тощо. 
Цікаво проведено презентацію слухачами Школи домашнього 

завдання на теми «Інноваційний методичний захід: структура та 
критерії» та «Проектування професійного розвитку методиста». 
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Фіналом роботи «Всеукраїнської школи методистів закладів 

позашкільної освіти» у 2019 р. стало підсумкове тестування та 
отримання слухачами свідоцтв встановленого зразка. 

 

Природничо-математичний квест 
«Пригоди у світі природи» 

В рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-
патріотичної гри «Паросток» 16 жовтня 2019 року на базі КЗ 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» педагогічними 
працівниками цього закладу та Методичного центру управління 

освіти Чернігівської міської ради було проведено квест «Пригоди у 
світі природи» на природничо-математичну тематику. У цьому 

заході взяли участь 13 учнівських команд з 12 закладів загальної 
середньої освіти міста Чернігова. Під час пригоди на природі 

учасники пройшли 13 станцій, виконуючи нестандартні завдання 
на логіку, мислення, встановлення відповідних зв’язків між 

елементами та явищами природи. 
 

    
 

В ході гри діти не тільки продемонстрували свої знання, а й 
відпочили на природі. Школярі познайомилися з рослинним і 

тваринним світом станції юних натуралістів. 
Швидше за всіх справилися із завданнями і проявили кращу 

кмітливість учні Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Чернігівської 
міської ради, які були нагороджені цінними подарунками. 

 

Проведено Всеукраїнський фестиваль 
“Україна – сад” 

З 16 по 18 жовтня Національний еколого-натуралістичний 

центр провів Всеукраїнський дитячий фестиваль “Україна – сад”. 
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Юні садівники з різних регіонів України обмінювалися 

досвідом, брали участь у науково-практичній конференції, 

майстер-класах за участю провідних наукових співробітників 
Національного ботанічного саду ім. Гришка, презентували свої 

досягнення на виставці, висаджували фруктові саджанці, 
закладали алею “Миру”. 

   
Існує добра традиція – під час проведення фестивалю 

учасники відвідали військовопоранених у Київському військовому 
госпіталі з дарунками садів, вирощених власними руками, з 

побажаннями швидкого одужання. Обов’язково культурна 
програма, відвідування театру. 

 
А ГРАН-ПРІ на фестивалі виборола команда Вінницької 

області. Вітаємо всіх переможців та бажаємо творчих успіхів! 

      
 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/8724.jpg
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/8724.jpg
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Відзначення ювілею комунального 
закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради 
18 жовтня 2019 року у комунальному закладі «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради пройшло відзначення 60-

річного ювілею закладу під назвою «Зустріч поколінь», до 
підготовки та проведення якого долучився весь колектив Станції. 

У концертній програмі «Всі разом ми – одна родина» та 
творчому спілкуванні взяли участь педагоги, юннати-випускники 

та вихованці гуртків закладу. 

   
 

   
В рамках заходу директори закладу позашкільної освіти 

КУРІЙ Анатолій та ОСТАФІЙЧУК Тетяна, які очолювали заклад, 

поділилися спогадами про основні етапи розвитку еколого-
натуралістичного руху на Рівненщині. Запрошені педагоги-

позашкільники та випускники у родинному колі ділилися своїми 
враженнями, зачитували власні вірші, виконували пісні та 

обмінювалися теплими побажаннями на майбутнє. 
Програма завершилася чаюванням з іменинним тортом, 

нагородженням ветеранів юннатівського руху почесними 
грамотами та подарунками. 
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Юннатівська толока в дендропарку 

«Юннатський» НЕНЦ 

16 жовтня 2019 року в рамках Всеукраїнського конкурсу 

«Парки – легені міст та сіл» в Дендропарку «Юннатський» 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

МОН України пройшла  юннатівська толока.   

   

   

Активними учасниками толоки були вихованці гуртків «Юні 

екологи» (керівники: О.А. Драган та В.П. Кацурак), учні  10 класу 

СШ № 3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій та 8 

класу СШ № 2 ім. Д. Карбишева з поглибленим вивченням 

природничих дисциплін  Подільського району м. Києва. 
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Проведено профільні курси 
підвищення кваліфікації для 

керівників учнівських лісництв, 
учителів біології – керівників гуртків 

лісівничого спрямування 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України спільно з Навчально-
науковим інститутом лісового і садово-паркового господарства 

Національного університету біоресурсів і природокористування 
України 28-30 жовтня 2019 року провели профільні курси 

підвищення кваліфікації для керівників учнівських лісництв, 
учителів біології – керівників гуртків лісівничого спрямування. 

Навчання пройшли 28 керівників учнівських лісництв, 
учителів біології – керівників гуртків лісівничого спрямування 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти із різних 
регіонів України. 

Курси проводилися із метою надання, оновлення та 
вдосконалення знань і вмінь, необхідних для ефективного 

вирішення завдань з питань лісового господарства під час 
професійної діяльності посадових осіб та фахівців закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти. 

Перший день курсів проведено 28 жовтня 2019 р. в 
Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України. Із вітальним словом перед 
учасниками виступили: 

Вербицький Володимир Валентинович, директор 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, 
професор; 
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Гузенко Руслан Володимирович, перший заступник 

начальника управління Київського обласного та по м. Києву 
управління лісового та мисливського господарства; 

Федорчук Михайло Ігорович, завідувач лабораторії 
дендрології НЕНЦ. 

Науковий зміст курсів забезпечили: 
Хрутьба Андрій Сергійович, експерт Національного 

представництва FSC в Україні з освітніх проектів (методичний 
семінар «Можливості для посилення інформаційно-культурної та 

просвітницької роботи завдяки FSC-урокам»); 
Санковська Ірина Мечиславівна, викладач кафедри методики 

та психології дошкільної і початкової освіти ІППО Київського 

університету імені Бориса Грінченка (тренінг: «Дитина у лісі: 
«Рейнджер чи споживач?»). 

29 жовтня 2019 р. навчання було продовжено в 
Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України та ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція». 

   
Із вітальним словом перед учасниками виступили: 
Лакида Петро Іванович, доктор сільськогосподарських наук, 

професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-
кореспондент НААН України, академік Лісівничої академії наук 

України та Міжнародної академії інформатизації, директор 
Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового 

господарства НУБіП України; 
Корнієнко Віктор Петрович, перший заступник Голови 

Товариства лісівників України. 
Науковий зміст курсів забезпечили науково-педагогічні 

працівники Навчально-наукового інституту лісового і садово-
паркового господарства НУБіП України та ВП НУБіП України 

«Боярська лісова дослідна станція»: заступник директора ННІ 
ЛіСПГ з навчальної та виховної роботи Свинчук В.А., к. с.-г. наук, 
доц. Левченко В.В., к. с.-г. наук, доц. Білоус В.М., зав. музею С.М. 

Шевченко, д. с.-г. наук, проф. Зібцев С.В., д. с.-г. наук. проф. 
Гойчук А.Ф., к. с.-г. наук, доц. Пузріна Н.В., доц. Сандонін С.Є., к. 

с.-г. наук, доц. Гуменюк В.В., к. с.-г. наук, доц. Маєвський К.В., к. 
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б. наук, доц. Курдюк О.М., директор Ботанічного саду Слива О.А., 

к. с.-г. наук, проф. Маурер В.М., доц. Іванюк І.В., к. екон. наук, 
доц. Павліщук О.П., проф. Рябченко В.І., начальник наукової 

частини ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція», к. 
с.-г. наук Мельник О.М. 

 

   
30 жовтня 2019 р. з навчально-методичним забезпеченням 

керівника учнівського лісництва, учителя біології – керівника 

гуртка лісівничого спрямування закладу загальної середньої та 
позашкільної освіти виступив Зведенюк Микола Андрійович, 

керівник гуртків «Юні лісівники» Хмельницького обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, керівник 

зразкового учнівського лісництва «Пліщинське», учитель хімії 
Пліщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шепетівської 

районної ради Хмельницької області. 
В роботі круглого столу профільних курсів підвищення 

кваліфікації взяли участь: 

Вербицький Володимир Валентинович, директор 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України, доктор педагогічних наук, 
професор; 

Корнієнко Віктор Петрович, перший заступник Голови 
Товариства лісівників України; 

Стукал Ніна Іванівна, голова Всеукраїнського об’єднання 
«Лісова громада», керівник учнівського лісництва Фастівського 

району Київської області; 
Фуштей Ілля Дмитрович, співголова об’єднання, директор 

Горошовецького НВК, вчитель біології, керівник Горошовецького 
учнівського лісництва Заставнівського району Чернівецької 

області; 
Заблоцький Олександр Васильович, головний лісничий ДП 

«Шепетівське лісове господарство» Хмельницької області; 
Підлісна Надія Анатоліївна, керівник Пилиповецького 

учнівського лісництва Бородянського району Київської області. 
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Було обговорено звіт, аналіз проведеної роботи, проєкти та 

пропозиції Всеукраїнського об’єднання «Лісова громада»; мережу 
учнівських лісництв закладів освіти України; організаційно-

правові засади діяльності учнівських лісництв в закладах освіти та 
лісогосподарських підприємствах; співпраця освітян і лісівників у 

контексті реалізації завдань лісової педагогіки: проблеми і 
перспективи; профорієнтаційна робота з учнівською молоддю та 

допрофесійна підготовка юних лісівників в учнівських лісництвах. 
По завершенню навчання учасники курсів отримали 

сертифікат про підвищення кваліфікації за категорією «Керівник 
учнівського лісництва, учитель біології – керівник гуртків 
лісівничого спрямування закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти». 
 

 
 

Осіння сесія у Природничій школі 
учнівської молоді НЕНЦ 

З 21 до 25 жовтня 2019 року у наукових відділеннях 

Природничої школи учнівської молоді пройшла осіння сесія. На 
навчання до Школи приїхали 122 учні 8-11 класів. 

Урочисте відкриття осінньої сесії Школи відбулось за участю 
Савицького Олександра Леонідовича – наукового співробітника 
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Інституту гідробіології НАН України, учасника українських 

антарктичних експедицій. 

   
Навчання у Школі проходило за такими напрямами: 
 наукове відділення «Біологія»: І курс – 31, ІІ курс — 35; 

 наукове відділення «Хімія»: І – 15, ІІ курс –6; 
 наукове відділення «Флористика і фітодизайн»: І курс – 

18, ІІ курс – 9; 
 наукове відділення «Народні ремесла»: І курс – 7, ІІ курс – 

1. 
Під час навчального процесу у всіх відділеннях проводились 

різноманітні форми навчально-виховної діяльності. Читалися 
лекції, проводились практичні заняття, майстер-класи, 

консультації з питань підготовки учнівських науково-
дослідницьких робіт. 

   
 

У секціях «Флористика та фітодизайн» і «Народні ремесла» 
організовано виставки творчих робіт учнів. 

Серед викладачів ПШУМ були науково-педагогічні 
працівники вищих навчальних закладів Києва та провідні 

співробітники академічних установ, методисти вищої категорії 
НЕНЦ. 

Для керівників учнівських делегацій  було організовано 
«Університет педагогічних знань». 
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Участь керівників учнівських 
делегацій ПШУМ у міжнародній 

виставці «Інноватика в сучасній освіті» 
Відповідно до затвердженої Вами програми «Університету 

педагогічних знань»  керівники учнівських делегацій Природничої школи 

учнівської молоді 22-24 жовтня 2019 року відвідали Одинадцяту 

міжнародну виставку «Інноватика в сучасній освіті». 

   
Відповідно до програми педагоги брали участь у таких заходах: 

Печа-куча «Інноваційна діяльність закладів позашкільної освіти в 

умовах реформування освітньої галузі».  

Модератори: Кріпак Тетяна Петрівна, директор департаменту освіти і 

науки виконкому Криворізької міської ради Дніпропетровської області; Кісель 

Олена Вікторівна, к.філос.н., практичний психолог Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 ім. Миколи Решетняка 

Дніпропетровської області. 

У форматі печа-куча (презентація коротких доповідей, спеціально 

обмежених за формою і тривалістю) презентовано позашкільну освіту м. 

Кривого Рогу. Сьогодні – це розгалужена мережа закладів позашкільної освіти, 

діяльність яких направлена на розвиток здібностей та обдарувань  дітей і 

учнівської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у 

професійному визначенні. 

Керівники учнівських делегацій ПШУМ взяли участь у обговоренні 

питань: державно-громадське управління закладами позашкільної освіти; 

організація та результати співпраці з промисловими підприємствами, 

громадськими організаціями; розвиток різних форм самоврядування в закладі 

позашкільної освіти, експериментальна й міжнародна діяльність педагогічних 

колективів закладів позашкільної освіти; організація позакласної роботи в 

закладі загальної середньої освіти.  
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Дискусійна панель «Інноваційні процеси в природничій освіті в 

контексті Нової української школи». 

Завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх 

викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти Віктор Шабанов ознайомив із сучасними способами використання 

інформаційно-комунікативних технологій для підвищення ефективності 

формування критичного мислення,  роль конкурсів, змагань, пізнавальних ігор 

у сучасному освітньому процесі.   

Кареба Олена Вікторівна, учитель біології вищої категорії комунального 

закладу «Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської ради 

Донецької області» презентувала проєкти:  

«Школи: партнери майбутнього» під егідою Гете-Інституту (Федеративна 

Республіка Німеччина) та Міністерства освіти і науки України; 

«Два міста біля моря: Маріуполь - Віттмунд» під егідою Гете-Інституту 

(Федеративна Республіка Німеччина) та Міністерства освіти і науки України; 

«еTwinning Plus» – новий проєкт європейського Союзу, який сприяє розвитку 

співробітництва між школами світу через використання інформаційно-

комунікаційних технологій; 

«Міст до навчання» - новий проєкт під егідою Гете-Інституту 

(Федеративна Республіка Німеччина), який дає можливість ліцеїстам отримати 

безкоштовну вищу освіту в Німеччині; 

Білінгвальні екологічні проєкти: «Дослідження якості ґрунтів м. 

Маріуполя», «Джерела енергії», «Сонце ліцею» (енергозберігаючі проекти), 

«Збережемо ліс»  ( спільно з учнями Львова) тощо. 

Керівники учнівських делегацій ПШУМ взяли участь у обговоренні 

питань: актуальні питання впровадження інновацій в сучасну шкільну 

природничу освіту; STEAM освіта; впровадження фахово-інтегрованих 

спецкурсів; предметно-мовне інтегроване навчання; використання цифрових 

лабораторій в шкільній природничій освіті. 

Науково-практичний семінар «Реалізація профільного навчання в 

умовах Нової української школи». 
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Доповідачі: Васьківська Галина Олексіївна, д.пед.н., професор, завідувач 

відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України; Замаскіна Поліна 

Іванівна, директор гімназії № 290 м. Києва; Шелестова Людмила 

Володимирівна, д.пед.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу 

дидактики Інституту педагогіки НАПН України; Кизенко Василь Іванович, 

к.пед.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту 

педагогіки НАПН України; Косянчук Сергій Володимирович, к.пед.н., старший 

науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України. 

Особливу увагу доповідачі звернули на: 

• метапредметні технології профільного навчання; 

• моніторинг умов функціонування освітнього середовища (якість 

кадрового забезпечення; рівень навчально-методичного, матеріально-

технічного забезпечення; рівень науково-методичної роботи; стан 

запровадження профільного навчання); 

• роль профільного навчання у формуванні комунікативних 

компетентностей особистості. 

Конференція «STEM світ інноваційних можливостей. Реалізація 

програми інноваційного освітнього проєкту «Я – дослідник». 

Модератор: Василашко Ірина Павлівна, завідувач сектору підготовки 

вчителів STEM-освіти відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти».  

Доповідачі: Патрикеєва Олена Олександрівна, начальник відділу STEM-

освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; Гущина Наталія Іванівна, 

старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України; Коршунова Ольга 

Вікторівна, методист вищої категорії відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

Метою реалізації інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня 

«Я – дослідник» є створення педагогічних умов для впровадження 

дослідницького методу навчання з використанням ІТ- та STEM-технологій. 

Керівники учнівських делегацій ПШУМ отримали сертифікати учасників 

конференції. 

Круглий стіл «Соціально-емоційне навчання як умова розвитку молоді 

з сильним характером». 

Доповідач: Дяченко Людмила Миколаївна, к.пед.н., старший науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України, національний тренер освітньої програми «Соціальні та емоційні 

компетентності ХХІ століття»  Lions Clubs International Foundation. 

Доповідач презентувала «Освітню програму позитивного розвитку 

“Соціальні та емоційні компетенції ХХІ століття”.  

Керівники учнівських делегацій ПШУМ також ознайомилися з 

організацією роботи лабораторії експериментальної біології  та хімічної 

лабораторії КПДЮ, презентацією сучасних засобів навчання, проєктами, 

програмами і рішеннями для сфер освіти та науки, видавництв, освітніх 
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порталів, зокрема: приватного акціонерного товариства «Литер», компанії 

«Інфол-сервіс», товариства з обмеженою відповідальністю «Бі-про», товариства 

з обмеженою відповідальністю «Інтер системс», наукового центру 

«Європейська дидактика» тощо. 

             
Відбувся екологічний тренінг 
«Моніторингові дослідження 

біорізноманіття: флора та фауна» 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді розпочав черговий, вже п’ятий, цикл екологічних тренінгів 
з моніторингу навколишнього природного середовища. З 29 по 31 

жовтня відбувся перший тренінг з цього циклу, що складався з 
двох блоків. 

Перший блок — спільно з Інститутом зоології ім. І. І. 
Шмальгаузена НАН України, Інститутом ботаніки ім. М. Г. 
Холодного НАН України та Національним науково-природничим 

музеєм НАН України (ботанічний музей і зоологічний музей) 
відбувся екологічний тренінг «Моніторингові дослідження 

біорізноманіття: флора та фауна». 

   



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                         Номер 10, жовтень, 2019 

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

Другий блок — педагогічний тренінг за темою «Цілі сталого 

розвитку: збереження озонового шару та адаптація до змін 
клімату» — спільно з Партнерською мережею «Освіта в інтересах 

сталого розвитку в Україні». 
Учасниками тренінгів були вчителі природничих дисциплін 

закладів загальної середньої освіти, завідуючі відділами екології, 
методисти та керівники творчих учнівських об’єднань 

екологічного напряму закладів позашкільної освіти з різних 
областей в кількості 32 педагогів. 

Тренінг відрив та звернувся до педагогів з вітальним словом 
директор НЕНЦ, доктор педагогічних наук, професор Володимир 
Валентинович Вербицький. Він окреслив завдання, що стоять 

перед педагогами в умовах нової української школи, та наголосив 
на нових напрямах діяльності закладів позашкільної освіти, й 

насамперед, в діяльності Національного еколого-натуралістичного 
центру. 

   
 
У Національному науково-природничому музеї НАН України 

педагоги ознайомились зі світовим різноманіттям рослинного і 
тваринного світу. Науково-пізнавальною, цікавою та 

захоплюючою була екскурсія від директора ботанічного музею 
ННПМ НАН України, доктора біологічних наук Валерія 
Васильовича Новосада. 

Провідні вчені Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН 
України провели навчання «Моніторингові дослідження 

біорізноманіття: фауна» за темами: 
– Мурашки як об’єкт моніторингу стану екосистем (Радченко 

Олександр Григорович, доктор біологічних наук, професор); 
– Перетинчастокрилі комахи-запилювачі, визначення 

різноманіття видів, методики обліку, приваблювання та охорона 
(Мартинова Катерина Василівна, кандидат біологічних наук); 

– Членистоногі прісних водойм України (Мартинов Олександр 
Володимирович, кандидат біологічних наук); 
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Також були проведені наукові роз’яснення для учасників 

еколого-натуралістичного походу «Біощит» за операціями: 
«Мурашка», «Джміль», «Махаон», «Реміза». 

Ботанічна частина тренінгу «Моніторингові дослідження 
біорізноманіття: флора» на базі Інституту ботаніки ім. М. Г. 

Холодного НАН України була представлена темами: 
– Методи дослідження біорізноманіття грибів-макроміцетів 

(Зикова Марія Олександрівна, кандидат біологічних наук). 
– Моніторингові дослідження прісноводних водоростей 

(Бурова Ольга Володимирівна, кандидат біологічних наук); 
– iNaturalist – платформа для організації регіональних 

флористичних досліджень (Давидов Денис Анатолійович, кандидат 

біологічних наук); 
– Моніторинг та кадастр рослинного світу. Можливості GIS-

технологій (Бурлака Марина Дмитрівна, кандидат біологічних 
наук). 

Для проведення зі школярами практичних робіт з 
дослідження біологічного різноманіття рослинного і тваринного 

світу в регіонах педагоги отримали означені методики в 
електронному вигляді та інтернет-ресурси для ботанічних і 

зоологічних досліджень. 
Педагогічний тренінг за темою «Цілі сталого розвитку: 

збереження озонового шару та адаптація до змін клімату» провели 
представники Партнерської мережі «Освіта в інтересах сталого 

розвитку в Україні»: Пруцакова Ольга Леонідівна, кандидат 
педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України; 
Санковська Ірина Мечиславівна, методист НМЦ координації 

методичної роботи та освітніх вимірювань, викладач Інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. Бориса Грінченка та 
Крижановська Ольга Тимофіївна, кандидат філологічних наук, 

фахівець відділу екологічної освіти Національного природного 
парку «Голосіївський», ГО «Екологічне майбутне». Педагогічний 

тренінг є формою спеціального навчання педагогів з 
впровадження у освітній процес закладів загальної середньої і 

позашкільної освіти міжнародного проєкту ПРООН-ГЕФ ПМГ 
«Поширення обізнаності щодо впливу глобального потепління та 

захисту озонового шару як запорука сталого розвитку». 
Після завершення кожного блоку тренінгу усім його 

учасникам були видані відповідні сертифікати. Завідуючій відділу 
методичної роботи комунального закладу «Черкаський обласний 

центр роботи з обдарованою молоддю» Ніні Петрівні Іващенко — 
за учасниці усіх екологічних тренінгів було вручено свідоцтво 

тренера з екологічної освіти. 
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Анонс 

у наступному номері: 

 Всеукраїнський біологічний форум учнівської та 
студентської молоді «Дотик природи» 

 ІІ етап тренінгу з громадянської освіти «Я – громадянин 

 Всеукраїнський екологічний тренінг з моніторингу стану 

навколишнього природного середовища на тему: 
«Моніторингові дослідження стану грунтів» 

 

                                                

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 

 

 

 

 

 

http://nenc.gov.ua/
mailto:nenc@nenc.gov.ua

	Натуралісти Хмельниччини побували в Тернополі на навчальній природничо-краєзнавчій екскурсії
	Обласний зліт юних екологів Кіровоградщини
	Юннати підтримали Всеукраїнську акцію „Захистимо тварин разом”
	Міський конкурс-виставка “Краса рідного краю”
	День захисту тварин в Дніпропетровському обласному еколого-натуралістичному центрі
	Зустріч з Сергієм Горбачовим – першим освітнім омбудсменом
	Всеукраїнський зліт юних аграріїв у Львові
	Проведено курси підвищення кваліфікації директорів закладів позашкільної освіти
	Всеукраїнський стартап з підготовки до професійної сертифікації вчителів хімії
	Вихованці Полтавського обласного екоцентру – юні козачата
	Проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільний сад»
	Відбулася осіння сесія «Всеукраїнської школи методистів закладів позашкільної освіти»
	Природничо-математичний квест «Пригоди у світі природи»
	Проведено Всеукраїнський фестиваль “Україна – сад”
	З 16 по 18 жовтня Національний еколого-натуралістичний центр провів Всеукраїнський дитячий фестиваль “Україна – сад”.
	Відзначення ювілею комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради
	Проведено профільні курси підвищення кваліфікації для керівників учнівських лісництв, учителів біології – керівників гуртків лісівничого спрямування
	Осіння сесія у Природничій школі учнівської молоді НЕНЦ
	Участь керівників учнівських делегацій ПШУМ у міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»
	Відбувся екологічний тренінг «Моніторингові дослідження біорізноманіття: флора та фауна»
	Анонс
	Швидко і зручно…
	Бажаючі можуть надсилати свої статті на електронну адресу: redakciya_parostok_nenc@ukr. net




