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Всеукраїнський конкурс  

«Новорічна композиція» 
Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді МОН України 

В переддень Нового року традиційно розпочинається 
щорічний Всеукраїнський конкурс ”Новорічна композиція”. 
Основними завданнями Конкурсу є: пропаганда серед молоді 
бережливого ставлення до природи; розвиток творчої ініціативи та 
пізнавальної діяльності молоді; формування практичних умінь та 
навичок учнів у виготовленні новорічно – різдвяних композицій, 
які символізують і відображають новорічну та різдвяну 
флористику; сприяння розвитку флористичного мистецтва в 
Україні; формування високого рівня еколого-естетичної культури 
учнів, вихованців, слухачів. 

   
 
З усіх куточків України на конкурс надходять роботи учнів, 

які відвідують творчі учнівські об’єднання еколого-
натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів, Будинків 
дитячої та юнацької творчості та загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

Конкурсні роботи створюють феєричну новорічно-різдвяну 
галерею творчих робіт – виставку «Новорічна композиція». 

На експозицію представлено різностильові роботи в різних 
номінаціях: – Стилізована ялинка; – Новорічний букет; – 
Новорічна композиція; – Новорічний вінок; – Сюжетна 
композиція; – Новорічна колаж чи картина; – Новорічний 
подарунок. 
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Виставка «Новорічна композиція» створила справжню 
атмосферу свята за допомогою гарно складених святкових 
композицій, власноруч виготовлених ялинок та новорічних 
композицій, колажів, вінків і прикрас. 

Запрошуємо насолодитися справжнім новорічним настроєм, 
красою та творчістю. 

КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

В комунальному закладі «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» розпочала роботу обласна новорічно-різдвяна 
виставка «Новорічна композиція» та І (обласний) етап 
Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір», на які 
представили творчі роботи колективи здобувачів освіти 
Чернігівської області. 

 

      
 
Бажаючі упродовж грудня 2019 – січня 2020 року можуть 

побачити розмаїття новорічно-різдвяної атрибутики, виготовленої 
дітьми: стилізовані ялинки, новорічні віночки і букети, сюжетні та 
новорічні композиції, картини, колажі; зразки традиційних 
іграшок (ляльки, фігурки людей, тварин, птахів), дзиґи, кулі, коні-
качалки, калатала, тарахкала, деркачі, брязкальця, фуркала, 
вітрячки (так звані технічні, техніко-механічні іграшки), меблі, 
посуд; копії стародавніх іграшок, збережених в родинах протягом 
декількох поколінь; предмети вжитку, що можуть бути зразками 
традиційної української продукції, сучасні дизайнерські вироби та 
саморобні іграшки, виготовлені з батьками та родичами за 
давніми родинними традиціями. 

 
Луганський обласний Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді  

Всеукраїнський конкурс «Новорічна композиція» вже багато 
років постіль проводиться Національним еколого-натуралістичним 
центром учнівської молоді МОН України в місті Київ. Ніякі 
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політичні події ніколи не заважали митцям Луганської області 
приймати участь у всеукраїнських конкурсах. Декілька років, 
поки не працював Луганський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості роботу координатора виконував 
Сєвєродонецький міський екологічний центр під керівництвом 
Олени Зельської. Навіть в ці непрості для регіона часи 
природоохоронна освітня діяльність була на достатьньо високому 
рівні. 

    
 

    
 
З 1 березня відтворив свою роботу Луганський обласний 

екологічний центр, керівником якого є досвідчений освітянин 
Володимир Яковлєв. З’явилися нові можливості для подальшого 
розвитку натуралістичної діяльності в регіоні. 

Напередодні Дня Святого Миколая офіцери групи цивільно-
військового співробітництва оперативно-тактичного угруповання 
«Північ» на запрошення директора Луганського обласного Центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Володимира 
Яковлєва відвідали своїх друзів – юннатів Сєвєродонецького 
міського Центру та їх наставників. 

Офіцери ООС передали юним натуралістам до Дня Святого 
Миколая яскраві книжки, а у свою чергу діти передали значну 
кількість новорічних та різдвяних композицій, авторських ялинок, 
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сувенірів, прикрас. Як сказали офіцери Командування Об’єднаних 
сил, вже 18 грудня, на День Святого Миколая перші подарунки від 
юних натуралістів Луганщини будуть доставлені на передову 
нашим захисникам. Сподіваємось, що ці дитячі роботи та 
прикраси створять для них атмосферу родинного свята та будуть 
виконувати роль оберегів, бо до бажань дітей Господь 
прислухається ретельніше. 

  Закарпатський обласний еколого-натуралістичний 
центр 

Напередодні Нового року традиційно Закарпатський 
обласний еколого-натуралістичний центр проводить ІІ (обласний) 
етап Всеукраїнських виставок-конкурсів „Новорічна композиція” 
та „Український сувенір”. 

Мета конкурсу „Новорічна композиція” – пропаганда серед 
молоді бережливого ставлення до природи, формування 
практичних умінь та навичок учнів з виготовлення новорічно-
різдвяних композицій, які відображають новорічно-різдвяну 
флористику та формують високий рівень еколого-естетичної 
культури  вихованців. 

 

     
 

Мета виставки-конкурсу „Український сувенір” – виховання 
національного світогляду учнівської молоді через пізнання 
народних традицій, залучення молодого покоління до джерел і 
процесу творення українського народного мистецтва, що сприяє 
розвитку духовності та дитячої творчості. 

На конкурси надійшло 480 робіт – „Новорічна композиція”, 
130 робіт – „Український сувенір” від закладів загальної середньої 
освіти з міст Ужгород, Хуст, Чоп, а також з Великоберезнянського, 
Cвалявського, Іршавського, Міжгірського, Перечинського, 
Мукачівського, Рахівського, Хустського, Берегівського, 
Ужгородського районів, Вільхівської, Полянської, Іршавської, 
Перечинської ОТГ, Баранинської сільської ради, вихованців 
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Закарпатського палацу дитячої та юнацької творчості (ПАДІЮН), 
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді, Виноградівського та Тячівського райЕНЦ, 
Хустського районного еколого-туристичного центру, 
Мукачівського центру позашкільної освіти. 

Новорічно-різдвяна виставка створила справжню атмосферу 
свята не тільки для юннатів та педагогів екоцентру, а й для гостей, 
які завітали в ЗОЕНЦ милуватися дитячими шедеврами. 

КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Херсонської обласної ради  

Протягом листопада-грудня 2019 року в Херсонській області 
комунальним закладом «Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директор Вітренко 
Ельвіра Валентинівна)  було проведено I (обласний) етап 
Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір». Метою 
конкурсу є виховання національного світогляду учнівської молоді 
через пізнання народного мистецтва, сприяння налагодженню 
духовного контакту дитини та батьків через залучення їх до 
спільної творчості на традиційному ґрунті, стимулювання 
розвитку творчого пошуку, художнього смаку при виконанні 
креативних робіт з використанням традиційних матеріалів та 
технік. 

   
 
До обласного оргкомітету надійшло 112 робіт з Білозерського, 

Великолепетиського, Генічеського, Іванівського, Каланчацького, 
Каховського, Новотроїцького, Чаплинського районів та міст 
Херсона, Каховки, Нової Каховки, Скадовська. 

Переважна більшість конкурсних робіт обласного етапу 
відрізнялися якісним виконанням та творчим почерком авторів. 
Спостерігається індивідуальний підхід керівників робіт до роботи 
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з дітьми при виготовленні поробок, вироби декоративно-
ужиткового мистецтва відповідали своєму призначенню. Дитячим 
виробам була притаманна духовна наповненість, знаковість, 
характерність образів. 

Найбільш цікаві роботи будуть представлені на 
Всеукраїнській виставці «Освіта України» і на офіційному сайті 
Національного еколого- натуралістичного центру. Всі учасники 
виставки – конкурсу нагороджуються Дипломами комунального 
закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» Херсонської обласної ради. 

Також  було проведено обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу «Новорічна композиція». 

На Конкурс представлено 276 робіт від 414 учасників за 7 
номінаціями: «Стилізована ялинка», «Новорічний букет», 
«Новорічна композиція», «Новорічний вінок», «Сюжетна 
композиція», «Флористична новорічна картина чи колаж», 
«Новорічний подарунок». Учасники – здобувачі освіти, творчі 
колективи, вихованці закладів загальної середньої та позашкільної 
освіти з 14 районів Херсонської області: Бериславського, 
Білозерського, Великоолександрівського, Великолепетиського, 
Верхньорогачицького, Генічеського, Голопристанського, 
Горностаївського, Іванівського, Каланчацького, Каховського, 
Новотроїцького, Олешківського, Скадовського районів, 1 
об’єднаної територіальної громади  Кочубеївської сільської ради та 
міст Голої Пристані, Каховки, Скадовська, Херсона. 

               

Конкурсні роботи було виставлено для огляду в Департаменті 
освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної 
адміністрації, Центрі надання допомоги внутрішньо переміщеним 
особам у м. Херсоні, в адміністрації Херсонської обласної ради, 
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комунальному закладі «Херсонський обласний госпіталь інвалідів 
та ветеранів війни» Херсонської обласної ради. Деякі композиції 
передані на передову воїнам АТО через Громадську організацію 
«Справа громад Херсон», волонтерам Херсонського Центру 
допомоги військовим збройних сил України. 

 

Обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу колективів екологічної 

просвіти «Земля – наш спільний дім» 
09 січня 2020 року в комунальному закладі «Черкаський 

обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної 
ради» відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу 
колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім». 
Конкурс проводиться щорічно з метою підвищення рівня еколого-
просвітницької та природоохоронної діяльності учнівських 
колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів. 

В обласному етапі конкурсу взяли участь 7 команд з різних 
районів області, а саме:  Драбівський, Лисянський, Черкаський, 
Чорнобаївський райони та міста –  Черкаси, Сміла, Корсунь-
Шевченківський. 

   
 
Учасників конкурсу привітала Людмила Давиденко, директор 

КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми 
Черкаської обласної ради» та Яна Володарська, спеціаліст відділу 
інклюзивної, позашкільної освіти та виховної роботи департаменту 
освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації . 

У відповідності до умов проведення Всеукраїнського 
конкурсу колективів екологічної просвіти та згідно з рішенням 
журі  право представляти Черкаську область на Всеукраїнському 
конкурсі екологічних колективів у м. Київ в травні 2020 року 
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виборола команда «Рубікон» Черкаської загальноосвітньої школи I-
III ступенів № 25 Черкаської міської ради. 

Учасники конкурсу були нагороджені грамотами та подяками 
КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми 
Черкаської обласної ради». 

  
І місце 
Команда «Рубікон» Черкаської загальноосвітньої школи  I-III 

ступенів № 25 Черкаської міської ради 
  
ІІ місце 
Команда «Екос» Великобурімської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів  Чорнобаївської районної ради. 
  
ІІІ місце 
Команда «Екошанс» Смілянської загальноосвітньої школи  I-III 

ступенів №6 Смілянської міської ради. 

    

 

Ласкаво просимо на екскурсії! 
Під час новорічно-різдвяних канікул у комунальному закладі 

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми 
Черкаської обласної ради» були проведені екскурсії для учнів 
загальноосвітніх шкіл міста та вихованців гуртка «Яскраві барви» 
Степанківської ОТГ. 

Діти відвідали Музей хліба, живий куточок, подорожували до 
теплиці, де побачили екзотичні рослини та завітали до голубиної 
ферми. 

Побували на виставці конкурсних робіт «Новорічна 
композиція» та «Український сувенір», в якій взяли активну участь 
та отримали нагороди. Отримали цікаву інформацію, задоволення, 
гарний настрій. 
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Екскурсія сприяла вихованню таких якостей особистості, як 
уважність, спостережливість, кмітливість, інтерес та любов до 
природи, тварин, птахів, позитивне ставлення до праці хліборобів 
та до хліба – найдорожчого скарбу на Землі. 

 
 

Пташина ялинка 
Для гуртківців комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» стало 
традиційним проведення новорічного свята «Пташина ялинка» 
(керівники – Ольга Галицька, Інна Шевчук) саме у святкові дні 
зимових канікул. Захід щороку проводиться у Центрі з метою 
вивчення і охорони зимуючих птахів нашого краю. Коли, як не в 
сніжні та морозні зимові дні вчити дітей доброти, милосердя і 
уваги до пташиного світу? Цьому заходу передувала неабияка 
підготовча робота. Діти за допомогою своїх старших наставників 
вивчали вірші та пісні. Під час свята усі присутні мали змогу 
ознайомитися з видовим складом, поведінкою, життям та 
біологічними особливостями зимуючих птахів рідного краю, 
завдяки участі в різноманітних конкурсах, іграх та вікторинах: 
«Впізнай птаха за описом», «Зимуючі і перелітні птахи», «Намалюй 
пташку», «Відгадай, хто прислав телеграму?», «Півнячі бої», тощо. 
Юннати із задоволенням брали участь в конкурсах, вікторинах, 
відгадували загадки про птахів. 
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На завершення заходу діти підсипали корм, який принесли із 
собою з дому у раніше виготовлені годівнички та спостерігали за 
пернатими «відвідувачами». 

Свято відбулося, а юннати, тим часом, дають поради з 
підгодівлі пташечок: 

Як підгодовувати міських пташок, щоб їм не нашкодити? 
 

Проведено зимову сесію обласної 
Природничої школи учнівської молоді 

09-10 січня 2020 року комунальним закладом освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
директор – Ю.Ф. Педан) проводилась зимова сесія для учнів 
обласної Природничої школи по секціях: психології та соціології, 
хімії, флористики та зеленої архітектури, біології та екології, 
агрономії, ветеринарії та зоотехнії, сучасних біотехнологій. 

   
 
Участь в сесії взяли 123 учні закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти з міст: Дніпра, Кам’янського, Марганця, 
Павлограду та Синельникового; районів: Верхньодніпровського, 
Дніпровського, Новомосковського та Солонянського; об’єднаних 
територіальних громад: Вербківської, Могилівської, 
Слобожанської, Зайцівської, Томаківської та Васильківської. 

Зимова сесія проводилася на базі Дніпровського 
національного університету ім. Олеся Гончара та КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Для учасників заходу науковцями ЗВО були прочитані лекції: 
 Фітотерапія в ветеринарній медицині. Фіксація ссавців 

та птиці. Шляхи введення лікарських препаратів. (секція 
ветеринарії та зоотехнії, викладачі: Антоненко П.П., професор 
кафедри клінічної діагностики та ВХТ, Зажарський В.В., заст. 
декана факультету ветеринарної медицини ДДАЕУ); 
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 Вирощування агропромислової продукції. Строки посіву, 
види добрив, добір районованих сортів та гібридів. (секція 
агрономії, викладач Котченко М.В., доцент кафедри рослинництва 
ДДАЕУ); 

 Історія і виникнення регулярного стилю в 
ландшафтному мистецтві (секція флористики та зеленої 
архітектури, викладач Зайцева І.О., професор кафедри фізіології 
та інтродукції рослин ДНУ); 

 Оксигеновмісні органічні сполуки, а також генетичний 
зв’язок (секція хімії, викладач Коптєва С.Д., доцент кафедри 
органічної хімії). 

В секції хімії були проведені практичні заняття за темою: 
“Хімічні реакції у неорганічній хімії”. Розрахункові задачі за 
термохімічними реакціями. (провела Хмеловська С.О., кандидат 
хімічних наук, керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”). 

Під час навчання юні екологи знайомились з 
Червонокнижними рослинами України (викладач Барановський 
Б.О., старший науковий співробітник НДІ біології ДНУ). 

Юні біологи прослухали лекції: “Порівняльна характеристика 
голонасінних та покритонасінних рослин”, “Систематика 
квіткових рослин”, які презентувала Лісовець О.І., доцент кафедри 
геоботаніки та ґрунтознавства ДНУ ім. О. Гончара. 

Для учнів секції агрономії, ветеринарії та зоотехнії були 
проведені практичне заняття на базі тепличного комплексу КЗО 
“ОЕНЦДУМ” за темою: “Вирощування розсади овочевих культур у 
спорудженнях закритого ґрунту”, яке провела Іванус. А.В., 
методист КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Слухачі секції психології активно брали участь у тренінгу 
“Булінг у підлітковому середовищі”, де було розглянуто, хто жертва 
булінгу, а хто агресор (викладач Потапова Н.В., практичний 
психолог психологічної служби ДНУ). 

Учні секції флористики та зеленої архітектури взяли участь у 
проведенні майстер-класу по створенню новорічних композицій, а 
також пейзажних колажів. 
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Для учасників всіх секцій науковими керівниками були 
надані індивідуальні консультації з питань виконання 
контрольних робіт та підготовки науково-дослідницької роботи. 

Учні отримали листівки з інформацією про отримання вищої 
освіти на факультетах: хімічному, біолого-екологічному та 
психології ДНУ ім. О. Гончара, а також проведення днів відкритих 
дверей на базі закладів вищої освіти. 

Зимові канікули в комунальному 
закладі «Чернігівська обласна станція 

юних натуралістів» 
Кожна дитина з нетерпінням чекає свята Нового року. 

Ялинка, подарунки, здійснення мрій, святковий настрій – із 
такими словами асоціюється новорічне свято. 

Не обминув радісний, святковий настрій під час зимових 
канікул і вихованців гуртків комунального закладу «Чернігівська 
обласна станція юних натуралістів». Педагогічними працівниками 
ОБЛСЮН організовано і проведено ряд виховних традиційних 
святкових заходів: вітальне коло для дітей «Святий Миколай до 
нас завітай», круглий стіл, новорічний КВК, квест, інтелектуально-
розважальні ігри, конкурси-вікторини, працювали новорічні 
творчі майстерні. 

   
 
Під час проведення творчої майстерні «В український рідний 

край поспішає Миколай» вихованці гуртка «Природа рідного краю» 
взяли участь у святковій вікторині, виготовили чобітки та вітальні 
листівки з своїми побажаннями, велике задоволення здобувачі 
освіти отримали під час розв’язування новорічно-різдвяних 
кросвордів, позитивні емоції діти отримали від енергізатора 
«Передай далі». 

Для вихованців гуртків «Юні друзі природи» та «Юні 
валеологи» Чернігівської обласної станції юних натуралістів, які 
працюють на базі Чернігівського колегіуму №11 та 
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загальноосвітньої спеціалізованої школи І ступеня № 36 з 
поглибленим вивченням іноземних мов з метою створення 
новорічного настрою, виховання поваги до звичаїв свого народу, 
сприяння зближенню дітей в процесі творчої підготовки до Нового 
року, розвитку почуття прекрасного та естетичного смаку, 
формування практичних умінь і навичок з виготовлення 
новорічних прикрас було організовано творчі майстерні «Новорічні 
витинанки» та «Новорічні фантазії». В ході заходів діти 
познайомилися з історією витинанки та її видами, технікою 
виконання. Юннати старанно працювали, панувала творча, 
передсвяткова атмосфера. Результатом роботи стали власноруч 
виготовлені оригінальні сніговики, сніжинки та ажурні новорічні 
витинанки для вікон, які прикрасили вікна домівок та класу. 

В межах виховного заходу «Новорічний калейдоскоп» та 
новорічної інтелектуально-розважальної гри «Новорічний 
серпантин» юні квітникарі ознайомилися з історією новорічно-
різдвяних свят, взяли участь в різноманітних феєричних 
конкурсах, вікторинах, майстер-класі з виготовлення новорічних 
композицій. Під час засідання в клубі «Сімейне коло» «Щедрий 
вечір, добрий вечір добрим людям на здоров’я» гуртківці 
підготували вірші, колядки, пісні, легенди про українські народні 
традиції та обрядові страви, взяли участь у майстер-класі із 
виготовлення різдвяної зірки та віночка із сіна. 

Метою виховного заходу «Зимові свята» було: виховання у 
дітей поваги до традицій українського народу, прищеплення 
почуття причетності до історії нашого народу, його духовних 
цінностей. Вихованці гуртків «Основи екологічного дизайну» під 
час заходу поринули в історичне минуле України, чарівний світ 
давніх українських звичаїв та вірувань, пригадали різдвяні 
колядки, познайомилися з зимовими святами. 

    
 
Під час проведення конкурсу-гри «Зимові вітання 

мешканцям зоопарку» вихованці гуртка «Юні зоологи», який 
працює на базі Менського зоологічного парку загальнодержавного 
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значення, ознайомилися з видовим складом тварин зоопарку, 
долучилися до гри «Зимовий лабіринт», при цьому 
продемонстрували свої таланти та інтелектуальні здібності, за що 
отримали бонуси, які в кінці гри обміняли на цінні подарунки. 

В межах новорічного КВК здобувачі освіти гуртків «Основи 
екологічного дизайну», «Юні друзі природи» виконували 
різноманітні цікаві інтерактивні завдання, розгадували ребуси, 
загадки, оформили новорічну газету. 

В ході екологічної операції «Синичка» гуртківці Чернігівської 
обласної станції юних натуралістів заготовили корми для зимової 
підгодівлі птахів, виготовили та відремонтували годівниці, 
розвісили їх в саду ОБЛСЮН, провели облік чисельності зимуючих 
птахів своєї місцевості, провели спостереження за їх поведінкою, 
способом життя, утворенням зграй. 

В межах операції «Ялинка» юннати провели пропагандистку 
роботу, спрямовану на запобігання вирубці хвойних дерев, 
виготовили новорічні композиції та стилізовані ялинки, взяли 
участь у обласній виставці «Новорічна композиція». 

Проведені у закладі заходи стали чудовим завершенням І 
семестру навчального року та сприяли гарному настрою всіх 
учасників освітнього процесу під час зимових канікул. 

Великий зимовий облік птахів провели 

педагоги ЗОЕНЦ у філії ЗЦТКЕСУМ 
«Едельвейс» 

14 січня педагогами відділу екології та природоохоронної 
роботи вперше проведено екологічний квест із відпочивальниками 
нового оздоровчого табору „Едельвейс”, який нещодавно 
відкрився в селі Домбоки Мукачівського району, що на 
Закарпатті. Присвячувався він Великому різдвяному (зимовому) 
обліку птахів. І не випадково. Адже щороку облік проходить з 18 
по 25 січня. 
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Це наймасовіший захід для вивчення птахів у всьому світі, 
який проходить взимку. Тому його ще називають різдвяним. Сама 
традиція обліковувати птахів народилася ще у 1900 році у США. ЇЇ 
засновником є ФренкЧепмен. Завдяки простоті проведення та 
незначним витратам часу, Великий зимовий облік знайшов 
підтримку серед дітей та дорослих. 

Із вступним словом з історії проведення Великого зимового 
обліку птахів виступила методистка відділу екології та 
природоохоронної роботи Оксана Стрічко. Вона розповіла про 
життя птахів, та де вони живуть і на які основні групи 
поділяються. 

Завідувачка відділу екології та природоохоронної роботи 
Мирослава Копча ознайомила з мультимедійною презентацією – 
„Зимуючі птахи нашої місцевості”, де показала види птахів, 
технологію виготовлення годівнички в зимовий період та як і чим 
підгодовувати пернатих взимку. Також наголосила, де краще 
спостерігати за птахами, як правильно рахувати їх та в яку пору 
дня краще обліковувати. Потім на практиці, з біноклем в руках, 
показала як це відбувається, учні мали змогу самостійно 
спостерігати за птахами і вивчати їх, радіючи їхньому польоту. 

Змістовно, жваво та насичено проходив і тематичний Квест. 
Відпочиваючі відразу долучилися до виконання завдання першої 
зупинки – “Дай правильну відповідь”. 

 

   
 
Цікаво учні розгадували орнітологічний “Кросворд” 
Наступна зупинка – “Зашифровані назви” дала дітям трохи 

помислити і із переплутаних букв утворювали правильні назви 
птахів. 

Щена двох зупинках діти пригадували прислів’я і загадки про 
пернатих друзів. Виконуючи завдання заключної, шостої 
зупинки,учні наввипередки за описом знаходили птаха на папері. 

Під час квесту відпочивальники отримали море позитивних 
емоцій, та їхні очі світилися радістю. Звичайно,завершальним 
етапом стало нагородження команд. Під час підрахунку балів, 
учасники екоквесту брали участь у грі “Вгадай, чий дзьоб”. 
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Значна частина дітей в підсумку зрозуміла, як важливо 
допомагати птахам саме в зимовий період, коли важко їм 
добувати корм. Неочікуваним сюрпризом для відпочиваючих і на 
згадку педагоги ЗОЕНЦ подаровали табору три годівнички, які 
разом із завідувачкою відділу організаційно-масової роботи 
Оксаною Кремінь розвісили на території „Едельвейсу”. 

Задоволені діти миттєво відгукнулись допомагати пернатим, 
насипаючи в годівнички насіннячко для пташок. 

Тож охороняйте і дбайливо ставтеся до братів наших 
менших, особливо взимку, а весною та влітку вони сторицею за це 
віддячать нам, людям! 

Виставка кращих учнівських робіт на 

різдвяно-новорічну тематику «Дідух – 
різдвяний дух» 

У період з 23.12.2019 р. по 22.01.2020 р. в Українському домі 
«Перемога» Тернопільський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді представив щорічну 
виставку кращих учнівських робіт на різдвяно-новорічну 
тематику «Дідух – різдвяний дух». На виставці були представлені 
новорічні композиції, дідухи та різдвяні павуки, стилізовані 
ялинки, вироби з природнього матеріалу. 

За організацію та проведення виставки колектив 
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді відзначений подякою міського голови 
Тернополя Сергія Надала. За період роботи виставки її відвідали 
тисячі жителів та гостей м. Тернополя. 

 

   
Третій Всеукраїнський турнір юних 

хіміків імені академіка В.В.Скопенка 
 21-24 січня 2020 року, відповідно до Плану всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 
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учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами 
позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 28.11.2019 р. № 1489, Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді спільно з хіміко-
технологічним факультетом Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», 
хімічним факультетом Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка та агробіологічним факультетом Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, за 
підтримки Союзу хіміків України проведено Третій 
Всеукраїнський турнір юних хіміків імені академіка 
В. В. Скопенка, як індивідуальне змагання для учнів 9-11-х класів 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 

У фіналі змагання прийняли участь тринадцять молодих 
обдарувань з Житомирської, Чернівецької, Полтавської, 
Хмельницької, Чернігівської областей та м. Києва. 

 

    
Мета Турніру — надання можливості учнівській молоді 

спробувати свої сили у вирішенні цікавих, дослідницьких, 
експериментальних завдань з хімії, отримати порівняльну оцінку 
своїх знань і умінь. 

Головні завдання Турніру: 
• розвиток пізнавальних інтересів учнів; 
• пропаганда додаткових знань з навчальних предметів 

турнірного циклу і формування стимулу до їх надбання; 
• активізація позакласної та позашкільної роботи з 

навчальних дисциплін, що входять в турнірний цикл; 
• створення оптимальних умов для виявлення обдарованих 

школярів, їх подальшого інтелектуального розвитку і професійної 
орієнтації. 

Турнірна програма складалася із: 
– теоретичного етапу «Хімічні старти» (виконання тестових 

завдань та розв’язання творчих завдань із хімії); 
– практичного етапу «Хімік-шоу»; 
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– лекцій від відомих вчених в хімічній галузі; 
– наукових дискусій, тощо. 
За результатами змагань, відповідно до зведеної суми балів, 

набраних у окремих турах, які проходили на базі профільних 
лабораторій університетів, журі визначило переможця та призерів 
Турніру, що стали лауреатами і отримали почесні медалі імені 
академіка В. В. Скопенка за зайняте І, ІІ і ІІІ місце відповідно. 
Ними стали: Віткуп Михайло, учень 9 класу Дніпровського 
Технічного Ліцею м. Києва (84 бали); Лабунець Артем, вихованець 
гуртка “Юний хімік” Житомирського міського центру науково-
технічної творчості учнівської молоді Житомирської області, учень 
10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира 
(81 бал); Соцька Ірина, учениця 10 класу Чернівецького ліцею № 3 
медичного профілю Чернівецької області (61 бал). 

 

     
 
Всім фіналістам вручені дипломи Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, а 
керівникам делегацій –  грамоти. 

Урочисте закриття турніру відбулось у Великій хімічній 
аудиторії хімічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка за участі декана факультету – 
Воловенка Юліана Михайловича, доктора хімічних наук, 
професора, Мешкова Володимира Васильовича, радника 
президента Союзу хіміків України, Новікова Івана Миколайовича, 
почесного директора Союзу Хіміків України, академіка галузевих 
академій: Академії інженерних наук і Академії технологічних наук, 
Літвінової Олени Анатоліївни, доцента кафедри агрохімії та якості 
продукції рослинництва ім. О. І. Душечкіна агробіологічного 
факультету Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, Теребіленко Катерини 
Володимирівни, доцента хімічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Хилі Ольги 
Володимирівни, доцента хімічного факультету Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка. Національний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді представляв 
Комендантов Володимир Федорович. 

Грамотами і Подяками МОН України відмічені науково-
педагогічні працівники, інженери та студенти закладів вищої 
освіти, які готували турнірну програму. 

Інформація про перебіг Всеукраїнського турніру юних хіміків 
ім. В. В. Скопенка поширена в мережі інтернет та у засобах 
масової інформації. 

 

Одна єдина на цілім світі! 
21 січня, в Закарпатському обласному еколого-

натуралістичному центрі відбувся масово-виховний захід з нагоди 
відзначення Дня Соборності України, проголошення Акту Злуки 
Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної 
Республіки. 

Відкрив захід директор ЗОЕНЦ Олександр Геревич, який 
привітав юннатів із святом та розповів про історію єднання 
народу на прикладі притчі „Пучка колосків”, зокрема, 
наголосивши, що один колосок легко зламати, а колоски з’єднані в 
пучок це незламна сила. 

Продовжуючи, ведучі святарозповіли присутнім заходу 
скільки всього героїчного та водночас трагічного випало на долю 
нашого народу, який протягом багатьох століть боровся за свою 
незалежність та єдність. Висвітили події 1919 року, коли збулася 
одна з найзаповітніших мрій українців, а саме, проголошено 
Універсал України, в якому говорилось про те, що„…однині 
воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини 
єдиної України”. 
 

    
 
З пізнавальної мультимедійної презентації учасники заходу 

дізнались про традиції святкування Дня соборності не тільки в 
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Україні, а й в різних куточках світу, де проживають українці. 
Оскільки це свято пов’язане з процесом об’єднання українських 
земель, заходи, що проводяться 22 січня, покликані відобразити 
саме його. Мабуть, найбільш знаковим з таких відбувся в 1990 
році і отримав назву „Живий ланцюг”. Тоді люди вишикувалися 
„живим ланцюгом” від Києва до Львова та Івано-Франківська. 
Відтоді ідея проведення „живого ланцюга” стала доброю 
традицією. 

Кінцевим етапом заходу став майстер-клас з виготовлення 
„браслета єдності” зі стрічок в кольорах нашого прапора, що 
символізує дружбу та єдність. Діти провели час в хорошому та 
творчому настрої, а зроблені ними браслети, стали патріотичною 
прикрасою на дитячих руках. 

 
Також 22 січня 2020 року педагоги ЗОЕНЦ приєднались до 

святкування Дня Соборності України в м. Ужгород. На площі 
Народній долучилися до акції-ходи з розгорнутим 100-метровим 
прапором України і урочисто попрямували до пам’ятника 
Августину Волошину. Віддавши шану президенту Карпатської 
України продовжили ходу до пішохідного моста, де символічно, за 
допомогою жовто-синього стягу містяни об’єднали лівий і правий 
береги Ужа, що символізує знак соборності та єдності Сходу і 
Заходу України. 

День Соборності України відбувся в 

КЗО “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради 

Напередодні Дня Соборності України 21 січня 2020 року в 
комунальному закладі освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 
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(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”, директор Педан Ю.Ф.) відбувся захід, 
присвячений Дню соборності України. 

Літературно-музичну композицію “Любіть Україну всім 
серцем своїм” підготували та провели юннати гуртків “Юні 
квітникарі” та “Флористика” під керівництвом керівника гуртка 
КЗО “ОЕНЦДУМ” Лапіної О.П. На заході були присутні учні 4-А 
класу (класний керівник Пархоменко Н.І.) комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 76” Дніпровської міської 
ради (директор Г.О. Сазанська). 

Метою заходу було ознайомлення юннатів з історичними 
подіями народження соборної України, донесення до дітей 
поняття про соборність та злуку, виховання патріотизму, активної 
громадянської позиції, почуття любові до Батьківщини, 
українського народу, державної мови, розуміння того, що від 
сумлінної праці й навчання кожного, від усвідомлення себе 
часткою українського народу залежить майбутнє та сучасне нашої 
держави, а обов’язком кожного громадянина є збереження та і 
зміцнення рідної держави. 

    
В ході заходу юннати розповідали про події, які відбувались у 

1917-1919 рр., представили театральну мініатюру , присвячену 
нашій Батьківщині та ролі нашої молоді у становленні міцної 
держави, розповідали вірші, співали пісні. 
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Глядачі не залишилися байдужими – слухали та з 
захопленням підспівували артистам. Під час вистави діти 
зацікавлено та уважно дивились кліп-презентацію “Це моя 
Україна”, в якому були представлені всі обласні центри України. 

Завдяки заходу вихованці зрозуміли важливість історичної 
пам’яті, бо врахування досвіду минулого дозволяє з оптимізмом 
дивитись у майбутнє. 
  

 

Знайомство естонських 
позашкільників з Національним 

еколого-натуралістичним центром 
24 січня 2020 року в національному еколого-натуралістичному 
центрі учнівської молоді МОН України була проведена зустріч з 
естонськими позашкільниками. Педагогічні працівники НЕНЦ 
провели естонським колегам змістовну екскурсію по лабораторіям 
та кабінетам НЕНЦ. Керівництво НЕНЦ презентувало напрями 
діяльності НЕНЦ, стратегічні завдання та перспективи закладів 
позашкільної освіти еколого=натуралістичного напряму України.    
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Всеукраїнський турнір юних біологів 

«NEOBIO» 
З 28 до 31 січня 2020 року відбувся Всеукраїнський турнір 

юних біологів «NEOBIO». В Турнірі взяли участь учні 10-11 класів з 
Полтавської, Сумської, Одеської, Дніпропетровської областей. Під 
час відкриття Турніру з вітальним словом виступив директор 
НЕНЦ, доктор педагогічних наук, професор Володимир 
Валентинович Вербицький.  

 

   
 
Для учасників Турніру було проведено навчання на базі 

науково-дослідних Інститутів ботаніки, зоології, харчової 
біотехнології та геноміки НАН України. Школярі та їх педагогічні 
керівники ознайомились з напрямами наукової діяльності 
експериментальних лабораторій, прослухали лекції провідних 
українських вчених-біологів.  

Кандидат біологічних наук Алла Герасимівна Безусько 
провела майстер-клас з теми «Науковий метод в природничих 
науках».  
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Учасники взяли участь в біологічному брейн-рингу, під час 
якого кожен старшокласник мав можливість проявити свою 
ерудицію та кмітливість.   

Заслужений вчитель України Олена Вікторівна Соляник 
провела цікавий практикум з теми «Методи сучасного 
інструментального біологічного дослідження».  

Велику зацікавленість учасників викликала екскурсія в 
Національний природничий музей НАН України.   

За підсумками Турніру учасники та їх педагогічні керівники 
отримали почесні грамоти НЕНЦ.  
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Анонс 

у наступному номері: 

 Фінальний етап (очний) Всеукраїнського конкурсу «Eкo-Техно 
Україна 2020» - національного етапу міжнародного конкурсу 
науково-технічної творчості школярів ISEF-2020 

 Національний тур міжнародного конкурсу молодіжних проектів 
з енергозбереження «Енергія і середовище» 

 Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських 
проектів еколого-натуралістичного напряму 

 Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників 

 

 

                                               

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 

 

 

 

 



Інформаційний бюлетень НЕНЦ                            Номер 1, січень, 2020 

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

Контакти: 

Національний екологонатуралістичний центр 

учнівської молоді МОН України  

вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 

http://nenc.gov.ua 

nenc@nenc.gov.ua 

Директор НЕНЦ — доктор 

педагогічних наук, професор, 

академік  Національної академії  

наук вищої освіти України, 

Голова ГО “Спілка освітян 

України” Вербицький  

Володимир Валентинович 

тел. (044) 4300260 
 

Відповідальний за 
випуск:  

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

 

 

 

 

 

 

http://nenc.gov.ua/
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