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Про підсумки обласного 
етапу Всеукраїнської акції 
«День юного натураліста»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 
№12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік», наказу 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 
05.04.2018 №142 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнської акції «День 
юного натураліста», Плану роботи комунального закладу «Чернігівська обласна 
станція юних натуралістів» на 2018 рік, з метою активізації роботи щодо 
формування екологічної культури, залучення здобувачів освіти до практичної 
природоохоронної роботи, підвищення ефективності навчально-дослідної 
роботи на навчально-дослідних земельних ділянках, задоволення потреб у 
професійному самовизначенні та творчій самореалізації; виявлення та 
підтримки учнівських ініціатив, направлених на розвиток шкільної демократії і 
самоврядування у вересні 2018 року проведено обласний етап Всеукраїнської 
акції «День юного натураліста».

В обласному етапі акції взяли участь колективи здобувачів освіти 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти Городнянського, 
Новгорода-Сіверського, Носівського, Талалаїського районів, Бобровицької, 
Корюківської, Куликівської, Остерської, Сновської, Семенівської і 
Талалаївської об’єднаних територіальних громад, міст Новгород-Сіверський, 
Прилуки і Чернігів.

Долучившись до обласного етапу акції, здобувані освіти та педагогічні 
працівники провели низку природоохоронних масових заходів. Серед них: 
дослідження, впорядкування та благоустрій територій закладів освіти; 
пропагандистська робота -  проведення в класах та гуртках виховних годин, 
круглих столів, конференцій з питань охорони природи та збереження 
біорізноманіття; проведення в закладах освіти свят квітів, виставок дарів осені, 
благодійних ярмарків; робота на навчально-дослідних земельних ділянках



освітніх закладів; екскурсії для ознайомлення з флорою та фауною рідного 
краю.

Так, у Бобровицькому ЗЗСО І-ІИ ст. №1 Бобровицької міської ради і 
Новгород-Сіверському районному будинку дитячої та юнацької творчості 
Новгорода-Сіверської районної ради проведено шкільні науково-практичні 
конференції, під час яких відбулися наукові доповіді учасників про проведену 
науково-дослідницьку роботу, захист ними результатів своїх досліджень, 
диспути. Здобувані освіти отримали консультації, пропозиції та поради вчених.

У ході акції вихованці гуртка «Юний еколог» Новгорода-Сіверського 
районного будинку дитячої та юнацької творчості Новгорода-Сіверської 
районної ради створили відео-презентацію «Із літопису натураліста», 
популяризували Деснянський біосферний резерват.

Здобувані освіти Автуницької ЗОНІ І-ІІ ст. Городнянської районної ради 
провели годину відкриттів «Мурашиними стежками» у 3, 4 класах, упродовж 
якої діти вивчили особливості життя мурашок.

Активно ", долучилися до акції здобувані освіти Прилуцької 
ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Прилуцької міської ради. Педагогічним та учнівським 
колективами проведено трудові десанти під гаслом «За життя без сміття» з 
впорядкування території закладу освіти та мікрорайону. У результаті 
проведеної роботи було зібрано 60 кг ПЕТ -  пляшок та 14 кг скла.

У Харківській ЗОШ І-ІІІ ст. Талалаївської районної ради проведено 
Михайлівський благодійний ярмарок з продажу овочевої та ягідної продукції. 
Виручені кошти використані на потреби закладу освіти, виготовлення стенду 
«Він загинув за Україну!», присвяченому Володимиру Кунденку, подарунки 
дітям учасників АТО, підтримку благодійної акції «Збір коштів 
військовослужбовцям Талалаївського району», а також спрямовані у 
Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця».

Відповідно до рішення журі обласного етапу акції н а к а з у ю :

1. Нагородити дипломами переможців обласного етапу Всеукраїнської 
акції «День юного натураліста» за успішне виконання завдань акції:

- дослідницьку групу «Юний натураліст» Автуницької ЗОШ І-ІІ ст. 
Городнянської районної ради;

- членів гуртка «Юний еколог» Смяцької ЗОШ І-ІІІ ст. Новгорода- 
Сіверської районної ради;

- колектив здобувачів освіти Плугатарської ЗОШ І-ІІІ ст. Талалаївської 
районної ради;

- колектив здобувачів освіти Харківської ЗОШ І-ІІІ ст. Талалаївської 
районної ради;

- членів гуртка «Юні натуралісти» Бобровицького ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 
Бобровицької міської ради;

- колектив здобувачів освіти Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Корюківської 
міської ради;

- членів гуртка «Юні екологи» центру позашкільної освіти Куликівської 
селищної ради;



- колектив здобувачів освіти опорного закладу - Остерської гімназії 
Остерської міської ради;

- членів гуртка «Юний еколог» Прилуцької ЗОНІ І-ІІІ ст. №10 Прилуцької 
міської ради;

- колектив здобувачів освіти гімназії №31 гуманітарно-естетичного 
профілю І-ІІІ ст. Чернігівської міської ради;

- Сича Іллю, здобувала освіти 8 класу Смяцької ЗОШ І-ІІІ ст. Новгорода- 
Сіверської районної ради;

- Щербак Вікторію, здобувана освіти 7 класу Смяцької ЗОІІІ І-ІІІ ст. 
Новгорода-Сіверської районної ради.

2. Оголосити подяку Управління освіти і науки облдержадміністрації 
учителям та керівникам творчих учнівських об’єднань за ефективну 
організацію та проведення акції «День юного натураліста» в закладах загальної 
середньої та позашкільної освіти:

- Новик „Оксані Анатоліївні, учителю початкових класів Автуницької 
ЗОШ І-ІІ ст. Городнянської районної ради;

- Матюк Валентині Василівні, учителю біології та екології Смяцької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Новгорода-Сіверської районної ради;

Скороход Раїсі Миколаївні, учителю біології Плугатарської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Талалаївської районної ради;

Хатіповій Аллі Федорівні, педагогу-організатору Харківської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Талалаївської районної ради;

- Головко Валентині Михайлівні, учителю географії та біології 
Харківської ЗОШ І-ІІІ ст. Талалаївської районної ради;

- Ярош Ларисі Володимирівні, учителю біології Бобровицького 
ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 Бобровицької міської ради;

- Краснянській Людмилі Миколаївні, учителю біології Корюківської 
ЗОІІІ І-ІІІ ст. №1 Корюківської міської ради;

- Виниченко Аллі Михайлівні, керівнику гуртка «Юні екологи» центру 
позашкільної освіти Куликівської селищної ради;

- Никитенко Галині Володимирівні, учителю біології опорного закладу - 
Остерської гімназії Остерської міської ради;

- Юрченко Юлії Миколаївні, учителю біології, екології та основ здоров’я 
Прилуцької ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Прилуцької міської ради;

- Горшок Наталії Миколаївні, заступнику директора з навчально-виховної 
роботи гімназії №31 гуманітарно-естетичного профілю Чернігівської міської 
ради.

3. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадмінісірацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

3.1 Проаналізувати підсумки участі здобувачів освіти в обласному етапі 
Всеукраїнської акції «День юного натураліста» та довести їх результати до 
відома керівників закладів освіти.



3.2 Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, які 
підготували переможців обласного етапу Всеукраїнської акції «День юного 
натураліста».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИИ


