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І.Вступ 

Координаційний Центр екологічного виховання є ініціатором, 

організатором та пропагандистом підвищення рівня екологічної освіти, 

виховання і культури серед учнівської молоді міста. 

Керує роботою Рада координаційного Центру екологічного виховання, до 

складу якої входять методисти управління освіти і науки, науковці вищих 

навчальних закладів та педагоги  ПНВО (відділ ЕНЦУМ)  та шкіл міста. 

Координаційний Центр  екологічного виховання спрямовує роботу 

загальноосвітніх навчальних закладів по питаннях проведення масових 

природоохоронних заходів,  екологічних конкурсів, акцій, операцій.  

Протягом звітного року Рада Центру створювала тимчасові робочі комісії, 

які вивчали та оцінювали конкурсні роботи. Всього в координаційний Центр  

екологічного виховання протягом року надійшло 110 конкурсних робіт зі всіх 

шкіл міста, з них 35 визнані переможцями міського етапу та направлені  на 

огляд обласного етапу. 

Координаційний центр  екологічного виховання щороку працює за 

окремим планом, який забезпечує безперервне екологічне навчання і виховання 

дітей та учнівської молоді міста у системі.   

Протягом 2019- 2020 навчального року гуртковою роботою природничого 

напряму охоплені  майже всі заклади загальної середньої освіти міста. 

При координаційному Центрі екологічного виховання протягом багатьох 

років працює консультативний пункт, який надає практичну та методичну 

допомогу по організації проведення конкурсів, акцій, операцій, тижнів біології, 

експедицій, екскурсій, організації куточків бережливого ставлення до хліба, 

природничих музеїв, екологічних студій, проведення свят та виховних 

екологічних заходів.  

Центр екологічного виховання протягом року забезпечив проведення 

інструктивно-методичних заходів еколого-натуралістичного та 

природоохоронного спрямування з різними категоріями педагогічних працівників 

закладів освіти: проводились методичні наради з питань організації екологічних 



операцій "Птах року",  "Батарейкам. утилізація", "Охорона зимуючих птахів", 

"Первоцвіти", " Посади дерево" та інші. 

У звітному році Центр екологічного виховання  забезпечив участь  в 

обласному зборі юних натуралістів – учасників Всеукраїнської школи 

передового досвіду юннатівської роботи та Обласній дитячій науково-

практичній конференції з питань виконання науково-дослідницьких робіт 

школярами під керівництвом науковців в галузі екології, біології, сільського і 

лісового  господарства. Учасники збору та конференції, нагороджені грамотами 

та дипломами. 

З метою отримання додаткових знань з природознавства, зоології, 

біології, географії педагоги  Центру екологічного виховання провели 200 

екскурсій в Музей хліба, міні-зоопарк при відділі ЕНЦУМ для 2300 дітей д/с, 

учнів шкіл та гостей міста.  

Центр  екологічного виховання є ініціатором створення Кам'янець- 

Подільського осередку Всеукраїнської спілки "Екологічна варта".   

Зокрема, "Екологічна варта"  міста разом з членами Всеукраїнської 

екологічної ліги проводить різні заходи у рамках акції "Збережи ялинку", 

спрямованої на популяризацію ідеї збереження ялинових насаджень, серед яких 

- виготовлення і розповсюдження листівок, участь у конкурсі "Замість ялинки - 

зимовий букет", складання святкових букетів з вічнозеленого гілля, що створює 

святкову атмосферу без знищення живого дерева. 

7 листопада 2019 року в позашкільному навчально-виховному об’єднанні 

відбулось перше заняття "Школи вартового лідера", у якому взяли участь 

представники шкільних екологічних загонів. "Школа вартового лідера" 

спрямована на активізацію й удосконалення індивідуального досвіду кожного 

учасника, на усвідомлення ними своїх особливостей і ресурсів, допомагає 

кожному визначити індивідуальні цілі в навчанні для удосконалювання себе і 

свого середовища, мати активну громадянську позицію щодо охорони 

навколишнього середовища. 



До складу міського Кам’янець-Подільського осередку Всеукраїнської 

дитячої спілки "Екологічна варта" входять 18 шкільних загонів. 

Багаторічною традицією вартівців нашого міста стала участь в екологічній 

Всеукраїнській акції "Допоможемо зимуючим птахам".  

25 лютого 2020 року в ПНВО відбулося міське свято "Годівничка для 

зимуючих птахів".У святі взяли участь всі школи міста. Діти виготовили 

прекрасні годівнички для птахів з природного матеріалу. З приходом зими 

вартівці активізують роботу по  виготовленню годівничок для птахів, проводять 

виставки годівничок, рейди агітбригад, конкурси та вікторини, проводять 

інформування населення через пресу. В кожній школі організовані пташині 

їдальні та графіки підгодівлі птахів.  

22 березня 2020 року представники шкільних загонів міського осередку 

Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта" взяли участь дистанційно у 

святі "Екологія душі – екологія води",  присвяченому Всесвітньому дню води.  

Навесні та восени члени осередку "Екологічна варта" залучають всіх 

небайдужих до Всеукраїнської акції "Посади своє дерево", висаджуючи дерева 

та кущі у парках, скверах а також на пришкільних ділянках. Навесні цього року 

загін екологічної варти ЗОШ №17 та вартівці ліцею долучились до 

Всеукраїнської акції "Дерева миру". Так, на території відділу ЕНЦУМ було 

висаджено волоський горіх та липи, які люб'язно надали лісничі НПП 

"Подільські Товтри". Вартівці ЗОШ№6 щорічно висаджують дерева  на 

пришкільній ділянці. 

22 квітня до Дня Землі, вартківці проводили онлайн - челендж  "Зробимо 

Україну чистою разом». 

9 травня відбувся «Всесвітній день міграції птахів». Вартківці 

дистанційно в дуже цікавій формі презентували віночок віршів про «Птахів 

рідного краю». 

Загони вартівців навчальних закладів міста долучились до  

природоохоронної акції "Амброзія – небезпечна рослина", започаткованою 

Всеукраїнською екологічною лігою. В рамках акції проведено обстеження 



пришкільних територій та прилеглих до них автодоріг, дворових майданчиків, 

щодо виявлення, амброзії, розроблено агітаційні листівки, методичні 

рекомендації, щодо боротьби з амброзією полинолистою.  

Для поліпшення ситуації в Україні щодо поводження з відпрацьованими 

хімічними джерелами струму (батарейками) "Екологічна варта" міста в 2012 

році започаткувала громадську природоохоронну акцію "Батарейкам 

утилізація!".  

Підвищенню екологічної освіти та культури гуртківців та їх батьків 

сприяли виховні акції, конкурси, екскурсії, організовані координаційним 

центром  екологічного виховання: "День юного натураліста", "Збережемо 

ялинку", "Свято зимуючих птахів", "Свято зустрічі птахів", "Збережемо 

первоцвіти", "День захисту тварин", "День Землі", "День охорони 

навколишнього середовища», « Всесвітній день міграції птахів», «Всесвітній 

день птахів».  

Відповідно до завдань, на всіх напрямках еколого - натуралістичної діяльності 

Центр впроваджує регіональну програму розвитку додаткової екологічної освіти за 

напрямками: 

Еколого - природоохоронний напрям передбачає широке залучення до 

оздоровлення довкілля, ознайомлення та оволодіння методами екомоніторингу, 

формування екологічної свідомості учнівської молоді засобами масових заходів. 

Сільськогосподарський напрям забезпечує оволодіння елементами 

сільськогосподарської праці, спрямовані на осмислення і опанування учнями  в 

логічній послідовності певної системи знань, необхідних для формування 

практичних умінь і навичок або певних розумових операцій. 

Реалізація дослідно-експериментального напряму забезпечує створення  

умов для інтелектуального розвитку особистості 

Профорієнтаційний напрям спрямований на прискорення й оптимізацію 

соціальної адаптації учнівської молоді до творчої життєдіяльності в умовах 

ринкової економіки: участь у зборі учасників шкільних, трудових аграрних 

об’єднань, виставці. 



Реабілітаційно-оздоровчий напрям охоплює широкий спектр форм і методів 

превентивного виховання, спрямованих на формування здорового способу 

життя як першооснови творчої діяльності: участь в експедиціях, походах, 

екскурсіях, оздоровлення учнів під час новорічних і Різдвяних свят, літніх 

канікул. 

ІІ. Організаційно - масова робота 

 

№ п/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 

 

Примітка 

1. 

Пропагувати міжнародні, Всеукраїнські та 

обласні масові заходи, залучати до участі в 

них школярів через пресу, радіо, телебачення 

та під час виїздів у школи, проведення 

семінарів тощо. 

Протягом року 

 

2. 
Взяти участь у міжнародних науково-освітніх 

проектах: 

Протягом року  

3 Міжнародній науково- освітній програмі 

GLOBE 
Протягом року 

 

4.1 
Взяти участь в Всеукраїнських заочних 

конкурсах, акціях: 

Протягом року 

 

 

 

4.2 
Всеукраїнський конкурс «Земля - наш 

спільний дім» 

Вересень  

4.2   Всеукраїнській акції «День натураліста» Вересень  

4.3 

Всеукраїнському еколого-натуралістичному 

похіді «Біощит» 

 

Жовтень  

4.5 
Всеукраїнський конкурс «Українська 

паляниця» 

Жовтень  

4.6 
Всеукраїнському конкурсі  «Галерея 

кімнатних рослин» 
Листопад 

 

4.6 

Всеукраїнських трудових акціях:  

- «Юннатівський зеленбуд»;  

- «Дослідницький марафон»; 

- «Парад квітів біля школи»; 

- «Плекаємо сад»; 

- «Кролик»; 

Протягом року 

 



4.7 

Всеукраїнських природоохоронних акціях: 

-«День Землі»; 

-«День Довкілля»; 

-«Ліси для нащадків»; 

-«До чистих джерел»; 

-«Ліси для нащадків»; 

- «Птах року»; 

- «Годівничка  

Протягом року 

 

4.8 
Всеукраїнському конкурсі з квітництва і 

ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» 

 

Протягом року 

 

4.9 
Всеукраїнському конкурсі на кращу 

навчально-дослідну земельну  ділянку 

Грудень 

 

 

 

4.10 
Всеукраїнський конкурс «Новорічна 

композиція» 

Грудень  

4.11 
Всеукраїнському конкурсі «Зоологічна 

галерея» 

Квітень 

 

 

4.12 Всеукраїнський конкурс «Наша зооферма» Грудень  

4.13 
Всеукраїнський конкурс  «Енергія і 

середовище» 

Січень  

4.14 
Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і 

генетик» 

Лютий 

 

 

4.15 
Всеукраїнському конкурсі юних  зоологів 

тваринників 

Лютий 

 

 

4.16 
Всеукраїнський конкурс «Еко-клас» Березень  

4.17 
Всеукраїнський конкурс з флористики  

"Килимові доріжки" 

Травень  

4.18 

Всеукраїнському конкурсі дослідницько - 

експериментальних робіт із природознавства 

«Юний дослідник» ( 9-11 років)  

Травень 

 

 

4.19 

Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів еколого-

натуралістичного напряму ( 12-15 років) 

Травень 

 

 

5.  Взяти участь  в обласних  масових заходах: Протягом року 
 

5.1 

- обласна  науково- практична конференція з 

питань виконання науково-дослідницьких 

робіт школярами під керівництвом науковців, 

присвячена Дню юного натураліста. 

Жовтень 

 

5.2 - обласний збір юних натуралістів Квітень 
 



5.3 

- обласний етап Всеукраїнського 

екологічного конкурсу «Вчимося за 

повідувати» 

Жовтень  

5.4 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

навчально-дослідних земельних ділянок 
 

Листопад 

 

 

5.5 

- обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

фото-, відео-, слайдоробіт «В об’єктиві 

натураліста» 

Листопад  

5.6 
- обласний етап  Всеукраїнського конкурсу 

«Ліси для нащадків» 

Жовтень  

5.7 

Обласний екологічний конкурс «Природа 

України - очима дітей Хмельниччини» 

 

Квітень  

6 

 Проводити, в навчальних закладах міста, 

дитячі   масові еколого  - натуралістичні 

заходи:  

Протягом 

Року 

 

 

- "День юного натураліста" 

- «Свято квітів»; 

- « День захисту тварин»;  

-«Свято зимуючих птахів»; 

 -«День зустрічі птахів»;  

- «День охорони води»; 

 

-«День охорони навколишнього середовища». 

 

Вересень 

Вересень 

 Жовтень 

Січень 

Березень 

Березень 

5 червня 

 

7 
Зліт міського осередку"Екологічна варта" Квітень  

8 
Учнівський форум  

"Збережемо для майбутніх поколінь" 

Травень  

 

 

ІІІ. Інструктивно - методична робота 

 

№ 

п/п 

 

Назва 

Термін 

проведення 

Місце 

проведе 

ння 

Відповідаль

ний 

Приміт

ка 

1 Приймати участь в роботі 

обласних та міських 

методоб'єднаннях 

керівників гуртків,    

Протягом 

року                                                          

Відділ 

ЕНЦУМ 

 

Богомолова  

О.А. 

 



вчителів біології і 

природознавства з питань 

дослідницько-

натуралістичної роботи, 

екологічної освіти і 

виховання підростаючого 

покоління. 

2. Продовжити роботу 

консультативного пункту  

з питань організації 

дослідництва, вивчення 

та поліпшення екології 

навколишнього 

середовища, серед 

учнівської молоді 

Протягом 

року                                                               

Відділ 

ЕНЦУМ 

 

Богомолова 

О.А. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Координувати роботу 

експедиційних загонів 

школярів по вивченню 

місцевої флори і фауни, 

збереженню природних 

реліктів, виявленню 

джерел та місць 

забруднення 

навколишнього 

середовища. 

Протягом 

року       

Відділ 

ЕНЦУМ 

 

Богомолова 

О.А. 

керівники 

гуртків 

 

4 

 

Вивчати, узагальнювати 

та пропагувати кращий 

педагогічний досвід 

екологічної освіти та 

виховання учнівської 

молоді. 

Протягом 

року       

Навчальні 

заклади  

 

Богомолова 

О.А.. 

 

5 Забезпечити   проведення 

заходів   еколого-

натуралістичного та 

природоохоронного 

спрямування з різними 

категоріями  

педпрацівників закладів 

освіти:  

Протягом 

року       

Протягом 

року       

Богомолова 

О.А.. 

 

5.1 

 

Круглий – стіл 

"Екологічне виховання 

учнівської молоді з 

використанням об'єктів 

природно-заповідного 

фонду" 

22.10.2020 Відділ 

ЕНЦУМ 

 

Богомолова 

О.А., 

керівники 

гуртків 

 



5.2 Круглий стіл керівників 

гуртків 

"Методи, засоби і форми 

патріотичного 

виховання"   

 

 

10.12.2020 

Відділ 

ЕНЦУМ 

 

Богомолова 

О.А., 

керівники 

гуртків 

 

5.3 

 

 

Методичне об'єднання  

" Формування екологічної 

свідомості гуртківців 

засобами неформальної 

екологічної освіти " 

 

19.03.2021 

Відділ 

ЕНЦУМ 

 

Богомолова 

О.А. 

керівники 

гуртків., 

 

6 Продовжити роботу 

лекторію, на базі НПП 

«Подільські Товтри» - 

«Заповідні перлини 

Хмельниччини» 

Протягом 

року       

Відділ 

ЕНЦУМ 

 

Богомолова 

О.А 

 

 

 

План проведення виховних заходів з вихованцями екологічного 

відділу ПНВО на  2020 - 2021н.р. 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Місце 

проведен

ня 

Відповідальн

і 

Приміт

ка 

1  

Організувати та провести 

День відкритих дверей 

гуртків ЕНЦУМ з метою 

ознайомлення дітей з 

роботою гуртків 

 

До  

15.09.2020р

. 

Відділ 

ЕНЦУМ 

Керівники 

гуртків  

 

2 « День захисту тварин» 05.10.2020 Відділ 

ЕНЦУМ 

 

Богомолова 

О.А. 

Керівники 

гуртків 

 

3 Міжнародні дні 

спостереження за птахам. 

30.09.2020 Відділ 

ЕНЦУМ 

Керівники 

гуртків 

 

4 Конкурс "На кращу 

пташину годівничку" 

20.01.2021 Відділ 

ЕНЦУМ 

Керівники 

гуртків  

 



5  

Фотовиставка "Охорона 

первоцвітів" 

 

18.03.2021 Відділ 

ЕНЦУМ 

Богомолова 

О.А. 

Керівники 

гуртків 

 

6 "День зустрічі птахів» 24.03.2021 Відділ 

ЕНЦУМ 

Богомолова 

О.А. 

Керівники 

гуртків 

 

7  

Свято "День Землі" 

22.04.2021 Відділ 

ЕНЦУМ 

Богомолова 

О.А. 

Керівники 

гуртків 

 

8  

"День охорони 

дитинства" 

01.06.2021 Міський 

парк 

Керівники 

гуртків 

 

9 «День охорони 

навколишнього 

середовища». 

05.06.2021 Відділ 

ЕНЦУМ 

Керівники 

гуртків  

 

 

 

 

 

 


