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У Всеукраїнському конкурсі «Вчимося
заповідувати» отримали ІІІ місце:
Паригін Артем, учень Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступ. №17
м. Житомира; учнівський колектив 
10-В класу Житомирського екологічного
ліцею № 24 м. Житомира та Свинчук
Діана, учениця 8-Б класу
Коростишівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступ. № 1.
У Всеукраїнській трудовій акції
«Плекаємо сад» отримали  ІІІ місце
Євтух Софія, учениця 7 класу
Коднянської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступ. за роботу: «Виноград: від
пагона до грона» і Дембіцька Юлія,
учениця 10 класу комунальної установи
освітнього навчального закладу
«Миропільська гімназія» за роботу:
«Оцінка продуктивності горіха
грецького вирощеного методом
щеплення в умовах Романівського
району». 
В еколого-натуралістичному поході
«Біощит» визнані переможцями: 
ІІ місце – учнівський колектив 11-В
класу Житомирського екологічного
ліцею №24 м. Житомира; ІІІ місце –
учнівський колектив 9-11 класів
Садківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступ.
Диплом ІІІ ступеня та бронзову медаль
Всеукраїнського турніру юних хіміків
імені академіка В. В. Скопенка отримав
Недашківський Віталій, учень 9 класу
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступ. № 19
м. Житомира. 

У Всеукраїнській дитячо-юнацькій
еколого-патріотичній грі «Паросток»
отримали ІІІ місце вихованці гуртка
«Юні охоронці природи» Центру
дитячої та юнацької творчості
Овруцької міської ради; учнівський
колектив Романівської ЗОШ І-ІІІ ступ.
та районна рада старшокласників
“Лідер” Романівського району.
У Всеукраїнській акції школярів та
учнівської молоді «Ліси для
нащадків», за відтворення лісових
ресурсів, допомогу у посадці лісу, збір
лікарської сировини отримали: 
І місце – Гулик Марія, учениця 
9-Б класу ЗОШ №26 м. Житомира;
ІІ місце – Бойчук Зоряна, учениця 
3 класу Коднянської ЗОШ І-ІІІ ступ.; 
ІІІ місце – вихованці Левківського
шкільного лісництва 
ДП «Житомирський лісгосп»; Шарова
Валерія, учениця 8-Б класу ЗОШ №28
м. Житомира ім. гетьмана Івана
Виговського. 
Житомирські юннати стали активними
учасниками Всеукраїнської трудової
акції школярів та учнівської молоді
«Юннатівський зеленбуд» та
отримали грамоти переможців. 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСІВ
ТА АКЦІЙ! Тамара Кочук-Ященко, завідувачка відділом

організаційно-масової роботи  КЗПО "ОЕНЦ" ЖОР

С
Т
О
Р
ІН

К
А

 4



У Всеукраїнському конкурсі «Новорічна
композиція» отримали:
І місце – вихованці гуртка «Майстерня
умілих рук» Харліївської філії І-ІІ ступ.
ОЗО «Андрушківський ліцей імені
А.Н. Вітрука»;
ІІ місце – Семенюк Аліна, учениця
Василівської філії І-ІІ ступеня 
ОЗО «Андрушківський ліцей імені
А.Н. Вітрука»; Бовсуновська Анастасія,
учениця Липниківської ЗОШ І-ІІІ ступ. та
Гаврилюк Варвара, вихованка Центру
дитячої та юнацької творчості
Попільнянської селищної ради.
ІІІ місце – вихованці гуртків
«Природознавство» та «Юні
рослинники» КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР;
Музика Назар, вихованець Центру
дитячої та юнацької творчості
Попільнянської селищної ради;
Куриленко Костянтин, учень
Білокоровицької ЗОШ І-ІІІ ступ. № 1;
Ополонець Анжеліна, вихованка КЗПО
«ОЕНЦ» ЖОР; Гарбузюк Зоя, учениця
Врублівської ЗОШ І-ІІІ ступ.; Демидюк
Надія, учениця Зарічанської ЗОШ І-ІІ
ступ.; Удовенко Еліна, учениця
Попільнянського ліцею; Осмоловська
Олександра, вихованка Центру дитячої
та юнацької творчості Попільнянської
селищної ради; Пискун Ангеліна,
вихованка КЗ «Центр учнівської
творчості» Любарської селищної ради. 
У Всеукраїнському конкурсі «Еко-Техно
Україна 2021» національного етапу
міжнародного конкурсу науково-
технічної творчості школярів ISEF 2021
дипломом ІV ступеня нагороджений
Шубін Михайло, учень 8 класу
Житомирського міського ліцею № 1.
У Всеукраїнському конкурсі
винахідницьких і раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного
напряму (вікова категорія

16-23 років включно) отримали в
категорії (секції) «Ресурси
енергозбереження»:
диплом І ступеня – Шубін Михайло,
учень 9 класу Житомирського
міського ліцею №1;
диплом ІІІ ступеня – Лукашенко
Анастасія, учениця 9 класу
Житомирської ЗОШ І-ІІІ ступ. № 30.
Дипломами НЕНЦУМ нагороджено
призерів ІІ етапу ХХ Всеукраїнського
чемпіонату з інформаційних
технологій «Екософт 2021» і 
ХІІ національного етапу
Міжнародного конкурсу комп’ютерних
проєктів «INFOMATRIX 2021» за
ІІ місце: в категорії «Web-розробки»:
Ігумнов Олександр, учень 11 класу
ліцею № 25 м. Житомира; Ковтонюк
Анастасія, учениця 11 класу
Житомирська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступ. № 17; в категорії
«Комп’ютерне мистецтво»:
Малиновська Єлизавета, Маковицька
Вікторія, Новицька Світлана, учні
Житомирської загальноосвітня школи 
 І-ІІІ ступ. № 17; в категорії
«Короткометражний фільм»: Тарасюк
Корній, учень 5 класу Житомирська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступ. №17.
Дипломи, грамоти, сертифікати
фіналістів та учасників
всеукраїнських конкурсів отримали 
26 учнів та 4 учнівських колективів
закладів загальної середньої та
позашкільної освіти області.
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Школа акваріумістики надала більш
широкі можливості у наданні освітніх
послуг учнівській молоді. Її основною
діяльністю є: розширення науково-
методичної бази з питань
акваріумістики; навчання слухачів
школи методиці догляду за
декоративним акваріумом,
поглиблення знань з видового
різноманіття акваріумних риб і рослин-
гідробіонтів; удосконалення
проведення інструктажів з
обслуговування акваріумного
обладнання (фільтрів, обігрівачів,
ламп тощо); навчання методикам
проведення дослідницької роботи з
гідробіонтами та супроводження і
оформлення її для апробації на
учнівських науково-практичних
конференціях, участі в конкурсах
науково-дослідницьких робіт.
Діюча в закладі позашкільної освіти
обласна школа акваріумістики сприяла
удосконаленню рис професійної
діяльності акваріумістів-аматорів.
За цей час значно збільшилась
кількість акваріумістів-аматорів в
Житомирській області. Відкрились
гуртки юних акваріумістів при 
12 закладах позашкільної освіти та в
багатьох закладах загальної середньої
і дошкільної освіти області. 

Акваріумний комплекс, що складався протягом багатьох років в 
КЗПО "Обласний еколого-натуралістичний центр"  ЖОР заклав основу для
створення обласної школи акваріумістики. Заняття акваріумістикою – це
пізнання життя цікавих і різноманітних видів риб і водних рослин, вікно у
світ природи, а також хоббі на все життя.

ОБЛАСНИЙ КОНКУРС З
АКВАРІУМІСТИКИ ТА
АКВАДИЗАЙНУ «AQUASCAPE»

Іван Денисюк, керівник гуртків  КЗПО "ОЕНЦ" ЖОР
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У 2018 році за ініціативи директора КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР Бордюг Н.С. було
прийнято рішення щорічно проводити обласний очний конкурс з акваріумістики
та акваріумного дизайну. Методист Стадник О.О. спільно з Денисюком І.В.
розробили умови проведення цього конкурсу.
Завдання конкурсу передбачають: підвищення ефективності діяльності творчих
учнівських об'єднань з акваріумістики; залучення учнівської молоді до
поглибленого вивчення прісноводних екосистем в штучних умовах; демонстрація
особливостей аранжування акваріумними рослинами та підбору риб для
створення штучних водних екосистем; популяризація методів дизайнерського
оформлення акваріуму вищими водними рослинами; презентація принципів
підбору та утримання вищих водних рослин і риб в умовах штучної прісноводної
екосистеми; обмін досвідом учасників конкурсу.
В конкурсі беруть участь команди учнів або вихованців гуртків закладів загальної
середньої та позашкільної освіти, які складаються з трьох осіб: 2 учнів віком від
12 до 15 років включно та 1 керівника.
За умовами конкурсу для виконання практичної роботи учасники забезпечуються
акваріумом об'ємом 40 літрів з відповідним обладнанням (джерело освітлення,
підігрівач, фільтр, вода). Водні рослини, акваріумні риби, ґрунт, елементи декору
учасники привозять з собою. Команди-учасниці презентують свої творчі роботи
(захищають власну творчу роботу). Переможці нагороджуються дипломами і
цінними подарунками.
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20 вересня 2018 року в комунальному закладі позашкільної освіти «Обласний
еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради вперше було
проведено обласний конкурс з акваріумістики та мистецтва аквадизайну, який
отримав назву «AQUASCAPE».
Проведення І обласного конкурсу з акваріумістики та аквадизайну
«AQUASCAPE» зі всеукраїнською участю засвідчило, що в нашій області
успішно розвивається цей напрямок. Його організатори та учасники – справжні
знавці своєї справи.
ІІ обласний конкурс з акваріумістики та аквадизайну відбувся також в очному
форматі у 2019 році, проте в 2020 році через локдаун конкурс довелось
перенести на 2021 рік і проводити в режимі он-лайн. Про популярність
конкурсу свідчить щорічне збільшення його учасників: у 2018 було 4 команди,
в 2019 – 7, а в 2021 році – вже 9. Постійним спонсором конкурсу стала
компанія «Сузір’я», згодом до неї долучились компанії «Тетра», «Акваель»,
«Тропікал» та компанії з виробництва акваріумного обладнання «Тепломах» і
хімічних реагентів для акваріумів ТМ AQUAHIM SPIRITOL, завдяки чому
переможці отримали цінні призи для облаштування і утримання акваріумів.
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ІІІ обласний конкурс з акваріумістики та
аквадизайну «AQUASCAPE» відбувся
24-25 лютого 2021 року у форматі
онлайн – конференції з використанням
платформи GoogleMeet.
Для участі в конкурсі кожна команда
презентувала опис конкурсної роботи у
вигляді презентації (програма для
запису PowerPoint до 20 слайдів), в якій
представлені всі етапи запуску
акваріуму, підтверджені
фотоматеріалами. При цьому
необхідно було вказати видовий склад
рослин та акваріумних риб, особливості
фільтрування та ґрунтового покриву,
який використовували в конкурсній
роботі. Акваріум мав бути об’ємом не
більше 40 літрів.
Програма заходу передбачала два
етапи: 
24 лютого – технічний етап: формат
демонстрації власного проекту -
захисту, запуск акваріума, поетапно з
обґрунтуванням матеріалів (ґрунт,
акваріумні рибки, живі рослини,
акваріумні декорації на вибір). 
25 лютого – творчий етап: презентація
власної акваріумної композиції;
невелика розповідь про сюжет, який
втілений у роботі; акваріумних
мешканців яким комфортно житиметься
у створених вами умовах.

І місце в конкурсі отримала команда з
Житомирського міського колегіуму у
складі Мудрук Іванни та Дорощук
Ольги під керівництвом Юрчук Є.С.; 
ІІ місце у команди комунальної
установи «Заклад загальної
середньої освіти Ємільчинська
гімназія Ємільчинської селищної ради
Житомирської області»,
представленої Євтушком
Володимиром(керівник Євтушок Т.С.);
ІІІ місце посіла команда вихованців
комунального закладу позашкільної
освіти «Обласний еколого-
натуралістичний центр»
Житомирської обласної ради у складі
Круківського Владислава та
Матіящука Андрія (керівник
Лятушинський С.В.).
Інші команди-учасники конкурсу
отримали подяку. Це команди з
Центру позашкільної освіти ім. О.
Разумкова м. Бердичева та
Новогуйвинської гімназії
Новогуйвинської селищної ради.
Вітаємо переможців та запрошуємо
всіх до участі!
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«Хто вам сказав, що я
слабка, що я корюся долі?
Хіба тремтить моя рука

чи пісня й думка кволі?»

С
Т
О
Р
ІН

К
А

 1
0



ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ
ВЕЧІР «В ГОСТЯХ У ЛІСОВОЇ
МАВКИ» ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

онлайн, виступив Володимир
Вербицький, директор Національного
еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді, зазначивши
важливість просвітницької роботи, що
проводиться в закладі, оскільки
Лариса Петрівна Косач-Квітка – наша
землячка, яка близька нам за
професійним духом, шанобливим
ставленням до природи рідного краю.
Він побажав учасникам вечора
поринути у творчість Лесі, осмислити
філософію та поетику душі
письменниці.
Світ Лесі Українки, очима вихованців
центру,  перевтілився у сценічні
варіанти різних стилів, форм та
жанрів. Інсценізації додали заходу
яскравих вражень, що сприяли
кращому засвоєнню інформації
гостями свята.

Славний ювілей нашої землячки Лесі
Українки відсвяткували педагоги та
вихованці КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР. З
нагоди 150-річчя з Дня народження
Лесі Українки 25 грудня 2021 р.
відбувся літературно-мистецький
вечір «В гостях у лісової мавки».
Свято пройшло за участі педагогів,
вихованців центру, курсантів
Житомирського військового інституту
ім. С.П. Корольова.
Літературно-мистецький вечір
гостинно відкрила Наталія Бордюг,
директор КЗПО «Обласний еколого-
натуралістичний центр» ЖОР,
запропонувавши усім присутнім у
затишній атмосферній залі поринути у
світ чарівної музики, живого
українського слова і прекрасної лірики
Лесі Українки. 
Із привітальним словом, у режимі 

Олена Члек, завідувачка інструктивно-
методичним відділом  КЗПО "ОЕНЦ" ЖОР
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драматичної картини «У
Колодяжному», чутливий танець
«Весна», челендж «У серці маю те,
що не вмирає», виконання репу
«Мрія, не зрадь». В рамках заходу
було організовано галерею малюнків
та фотографій на тему: «Природа
очима Лесі Українки».
Перлинкою, заключним акордом
заходу стало створення дітьми
«Вінка пам’яті» великій поетесі. 
Літературно-мистецький вечір – це
спроба відтворити гаму душевних
переживань, духовних та творчих
пошуків Лесі Українки, формування у
дітей та молоді патріотичних
почуттів, утвердження в свідомості і
почуттях вихованців патріотичних
цінностей, переконань і поваги до
культурного та історичного минулого
України. 

Своєю «шляхетною аристократичною
лицарською українською жіночністю»
Леся Українка заклала такі суспільні і
культурологічні тренди, які у кожній
епосі знаходять нові форми для
втілення. Поезія Лариси Косач –
потужна складова духовної скарбниці
українського народу та світової
літератури. Діапазон її творчої
спадщини надзвичайно широкий,
адже в ній роздуми про сенс життя і
призначення людини, мрії про світле
майбутнє, боротьбу проти духовного
рабства і байдужості, місію митця і
мистецтва. В епіцентрі поетичного
світу – доля України.
Лесину постать вшановували піснею,
танцем, челенджем, читанням віршів,
сценкою, грою на скрипці, навіть
репом на слова поетеси. Особливо
цікавими були: інсценізація 

С
Т
О
Р
ІН

К
А

 1
2



Якби Леся Українка жила сьогодні,
точно мала б тисячі фоловерів у
Instagram і була б сучасною іконою
стилю.
На завершення свята виступила
Людмила Колесник, начальник
управління освіти і науки ЖОДА, яка
зазначила, що безсмертна спадщина
Лесі Українки є дорогоцінним внеском
у культурну спадщину не лише нашого
народу, а всього прогресивного
людства. Також, на важливості
національно-патріотичного виховання
підростаючого покоління, оскільки вся
творчість Лесі Українки проникнута
патріотизмом, любов’ю до рідної
землі, і ми маємо пам’ятати наших
національних героїв наголосив
Володимир Наконечний, заступник 
начальника з морально-

психологічного забезпечення
Житомирського військового
інституту ім. С.П. Корольова,
полковник.
Діти запалили вогонь мужності
слова і пісні у кожному серці і вкотре
довели, що Леся Українка вічно буде
жити у своїх нащадках і у кожному з
нас. Свято було спрямоване на
формування у вихованців почуття
патріотизму, любові до рідного
слова, які додають сил і вселяють
надію у наші серця. Справжня
донька Прометея ! Тож знаймо про
неї, гордімось нею, берімо все
найкраще від неї!!!
Захід підготували та провели –
завідувачка інструктивно-
методичним відділом Олена Члек та
керівник гуртків Тетяна Грищук.  

Устами героїні «Лісова пісня» Леся Українка стверджує:
Ні! я жива! Я буду вічно жити!

Я в серці маю те, що не вмирає.
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО
ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ, ВИХОВАНЦІВ
СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Лілія Шубович, методист КЗПО "ОЕНЦ" ЖОР

Людина за своєю природою –
дослідник. Особливо яскраво
пошукова активність проявляється в
юному віці, коли невеликий життєвий
дослід не дає можливості отримати
відповіді на всі питання. Педагог може
використовувати це природне
прагнення до пошуку в своїй освітній
діяльності. 
Українське суспільство має потребу в
компетентних фахівцях, що володіють
елементами наукової діяльності та
творчого пошуку. Це породжує
необхідність навчання підростаючого
покоління основам науково-
дослідницької діяльності. У сучасних
умовах для ефективної роботи
недостатньо вміти відтворювати
отримані знання – їх потрібно вміти
творчо застосовувати в практичних
цілях, працювати в умовах
інформаційного суспільства з
різнорідною інформацією.

Дослідницька діяльність – це
спеціально організована пізнавальна
творча діяльність здобувачів освіти,
що характеризується
цілеспрямованістю, активністю,
наочністю, вмотивованістю і
свідомістю, результатом якої є
формування пізнавальних мотивів,
дослідницьких умінь, суб’єктивних
нових для вихованців знань або
способів діяльності.
Формування дослідницьких
компетенцій учнів та вихованців
середнього шкільного віку закладів
загальної середньої та позашкільної
освіти потребує організації моделі
формування позитивної мотивації до
пошуково-дослідницької діяльності.
Ця модель вимагає створення такого
сприятливого дослідницького
середовища, яке б містило
приміщення для занять
дослідницькою роботою: живий
куточок, зимовий сад, навчально-
дослідні земельні ділянки,
лабораторії, орієнтовані на
формування дослідницьких умінь та
навичок учнівської молоді.
Проблема мотивації вихованців
середнього шкільного віку є
ключовою. Які мотиви – зовнішні чи
внутрішні – виявляються
найважливішими в дослідницькій
роботі? 
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Внутрішні мотиви викликані потребою у
придбанні знань, їх поглибленні і
систематизації, розширенні кругозору.
Зовнішні – пов’язані з громадським
визнанням, а в тому числі і з оцінками.
Психологи відзначають, що творча
діяльність ґрунтується на внутрішніх
власне пізнавальних мотивах, а не на
зовнішніх стимулах. Найсильнішими
мотивами в навчанні в цей період
виявляються прагнення знайти своє
місце в колективі, затвердити свою
індивідуальність.
Одним з найефективніших напрямів
залучення вихованців середнього
шкільного віку до дослідницької роботи
є використання з цією метою
навчально-дослідних земельних
ділянок. Таким чином, при проведенні
досліджень вирішуються навчальні,
виробничі та наукові завдання.
Дослідницька робота з рослинами
безпосередньо проводиться як в
природних умовах, так і на навчально-
дослідній ділянці, а також в теплиці,
ботанічній лабораторії, зимовому саду.
Слід зазначити, що ця робота тільки
тоді приносить користь, коли
проводиться методично правильно і
вихованці усвідомлюють результати
своєї праці.
Дослідницька робота з рослинництва на
навчально-дослідних земельних
ділянках за напрямками і задачами
досліджень поділяється на три групи:
агротехнічні досліди, досліди з
вивчення сортів сільськогосподарських
культур та агроекологічні досліди.
В агротехнічних дослідах проводиться
порівняльна оцінка дії різних факторів,
умов, прийомів обробітку ґрунту та їх
вплив на якість врожаю. Досліди з
вивчення сортів мають на меті виявити
найбільш цінні за 

продуктивністю, стійкістю до хвороб і
шкідників, якістю продукції сорти і
гібриди. Агроекологічні досліди
сприяють формуванню навичок
вирощування екологічно чистих
сільськогосподарських продуктів без
застосування мінеральних добрив і
отрутохімікатів.
Загальна методика проведення
дослідницької роботи на навчально-
дослідних земельних ділянках
складається з таких умов:
1. Для проведення дослідницької
роботи необхідна наявність дослідної
та контрольної ділянок однакового
розміру. 
2. Всі умови на дослідних і
контрольних ділянках повинні бути
ідентичними, крім одного,
передбаченого задачею досліду.
3. У всіх дослідах повинно бути не
менше двох повторностей.
4. У дослідах з вивчення нових
агроприйомів за контроль береться
той, який прийнятий в даному
господарстві. 
5. При вивченні сортів контрольним
слугує районований сорт культури в
місцевому господарстві.
6. При отриманні високого врожаю
контрольним є врожайність даної
культури за умов звичайної
агротехніки. 
7. Посів проводять одночасно на
дослідних і контрольних ділянках з
однаковою кількістю рядів.
8. Роботи по догляду за
піддослідними рослинами повинні
виконуватися на всіх ділянках
одночасно. В межах однієї 
 повторності роботи потрібно
виконувати в один день.
9. Урожай слід збирати в межах однієї
повторності також в один день. 
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Тема повинна цікавити самого
виконавця роботи, при цьому, крім
інтересу, необхідно поєднання
наявних знань, обладнання, еколого –
географічних та інших умов.
Малоцікавими є теми описового
характеру, в яких дослідник
обмежується лише констатацією
фактів.
Формулювання мети і завдань є
одним з найбільш відповідальних
моментів в роботі. Сформульована
мета в роботі – це коротка відповідь
на питання: «Навіщо проводиться
дослідження, і що конкретно хоче
з’ясувати автор по завершенню всієї
роботи в цілому».  Коли мета
сформульована, починають виникати
нові питання. Що в даному випадку
необхідно виявити, описати,
поспостерігати, порівняти?
Якщо мета відображає стратегію
дослідження, то завдання – тактику.
Можна поставити кілька конкретних
цілей перед дослідженням, а не одну
загальну. При цьому слід пам’ятати,
що не варто ставити такі питання,
відповіді на які - очевидні. Наприклад,
якщо мета роботи полягає в тому,
щоб з’ясувати, чи існує залежність
росту рослин від частоти поливу, то
результат не важко передбачити, а
значить, виникає питання: навіщо
взагалі таке дослідження потрібно
було проводити?

Перед початком збирання врожаю
проводити ретельний огляд рослин.
Завдання керівника гуртків навчити
вихованців помічати найменші зміни в
стані рослин на окремих ділянках,
обумовлених схемою досліду,
умовами їх життя, застосування
агротехнічних прийомів. В огляді
беруть участь усі члени ланки.
Предметом дослідження можуть бути
наступні проблеми рослинництва: нові
технології вирощування
сільськогосподарських культур; захист
рослин від хвороб і шкідників;
бур`янові рослини і методи боротьби з
ними; селекційно-насіннєвий відбір;
досліди з сортовипробування
овочевих, польових, плодово-ягідних
культур, квітково-декоративних
рослин; екологічні досліди з
рослинництва у відкритому і
захищеному ґрунті, необхідні для
вирішення проблем рослинництва,
пов’язаних з вирощуванням екологічно
чистих сільськогосподарських культур,
збільшення їх виробництва,
розширенням асортименту.
Проведення будь-якого дослідження
на НДЗД складається з ряду етапів:
1. Пошук проблеми, вибір теми,
постановка мети і завдань.
2. Знайомство з досліджуваною
проблемою та освоєння методики
збору матеріалу.
3. Збір матеріалу в процесі
проведення досліджень,
спостережень.
4. Обробка матеріалу, отримання
результатів та їх аналіз.
5. Написання звіту про виконану
роботу.
Існує ряд принципів, якими слід
керуватися при виконанні цих етапів
роботи. Зокрема, як правильно
вибрати тему?
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Після визначення теми, мети і завдань
можна переходити до методики збору
матеріалу. Для цього необхідно
вивчити літературу з даної теми.
Результати дослідної роботи повинні
постійно фіксуватися. Для ведення
необхідних записів використовується
щоденник спостережень. Це основний
документ, який підтверджує
проведення досліду і отримання
результатів. Тому до ведення
щоденника необхідно ставитись
особливо відповідально. У нього
заносяться всі спостереження,
результати обліків та інші дані, які
потім доведеться узагальнювати і
аналізувати, щоб отримати
результати і зробити висновки.
Може бути рекомендована наступна
схема ведення щоденника:
Схема щоденника з проведення
досліду:
1. Тема досліду.
2. Мета проведення досліду.
3. Розмір ділянок.
4. Число повторностей.
5. Біологічні особливості піддослідної
культури.
6. Календарний план робіт
проведення досліду. 
7. Зміст виконаних робіт і терміни їх
проведення.
8. Фенологічні спостереження за
рослинами.
9. Метеорологічні спостереження під
час проведення досліду.
10. Збирання і облік урожаю.
11. Висновки з проведеного досліду.
12. Пропозиції щодо впровадження
результатів досліду в практику.
Первинна обробка матеріалів
спостережень зводиться до складання
таблиць і математичної обробки
результатів. 

Після побудови графіків і діаграм
приступають до узагальнення
отриманих даних, аналізу результатів
і формулювання висновків.
Одна з найпоширеніших помилок
початківців юннатів полягає в тому,
що їх дослідження закінчується на
первинній обробці матеріалів. Опис
фактів і представлення отриманих
даних в цифрах і графіках є не
самоціллю, а засобом досягнення
мети роботи.
Висновками є коротко сформульовані
підсумки результатів досліджень,
зазвичай вони носять більш-менш
узагальнений характер. У
дослідницькій роботі, як правило,
висновки є не що інше, як відповіді на
питання, поставлені при
формулюванні мети і завдань
дослідження. Висновки також можна
розглядати, як короткий виклад по
пунктах осмислених і узагальнених
результатів роботи.
При цьому не слід плутати висновки з
результатами. Висновки повинні
носити характер узагальнення та
виходити з результатів. Вони мають
бути максимально обґрунтованими.
Висновки повинні ґрунтуватися на
достатньому обсязі матеріалу і
підкріплюватися достатньою кількістю
отриманих фактів.
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Чим пояснюється отримання таких
результатів? Які висновки зроблені?
Відповісти на ці питання (у зазначеній
послідовності) необхідно при захисті
будь-якого дослідницького проєкту
або роботи.
2. При підготовці виступу слід
врахувати, що доповідь краще
розповідати, ніж читати. Тому
необхідно підготувати конспект (план)
виступу.
3. Всі наочно-ілюстративні матеріали
(діаграми, графіки, схеми, таблиці
тощо), що використовуються вами при
виступі, повинні легко сприйматись
присутніми в залі і бути зрозумілими
без додаткових пояснень. Тому вони
повинні бути підписаними і мати
розшифровку умовних позначень.
4. Під час виступу наочно-
ілюстративний матеріал повинен
використовуватися. Якщо мова йде
про цифри, наведені у таблиці, або
проілюстровані графіком, то потрібно
звертатися до відповідної таблиці або
графіку.
5. При демонстрації наочно-
ілюстративного матеріалу слід
використовувати указку. При цьому
треба повернутися до слухачів
обличчям, а не спиною.
6. Під час виступу необхідно дивитись
на своїх слухачів, лише в разі потреби
зазирати в конспект (план) виступу.
7. Щоб подолати
невпевненість,корисно знайти (очима)
в залі когось, хто уважно слухає і
доброзичливо дивиться на Вас.
Частіше дивіться на нього під час
виступу.
8. Намагайтеся укластися в регламент
(5-7) хвилин. Для цього корисно
потренуватися заздалегідь, забравши
з доповіді зайве.

За результатами дослідницької
роботи необхідно підготувати
доповідь і виступити з нею на
конференції або захистити роботу на
конкурсах дослідницького
спрямування: винахідницьких і
раціоналізаторських проектів (12-15
років), «Дослідницький марафон»,
«Юний дослідник», конкурс
навчально-дослідних земельних
ділянок та ін.
Щоб виступ вихованця на конференції
або конкурсі дослідницьких робіт був
цікавим, зрозумілим і представляв
виконану ним роботу найкращим
чином, рекомендується скористатися
наступними порадами:
1. При підготовці до захисту роботи
пам’ятайте, щоб Ваша доповідь
повинна відповідати на наступні
питання: Навіщо проводилися
дослідження або досліди? Що відомо
з літератури з теми Вашого
дослідження або дослідів? Де і коли
проводилися дослідження або
досліди? Які методи збору
використовувалися і чому? В яких
умовах проводили збір матеріалу?
Скільки матеріалу зібрано? Які
результати отримані? 
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Логічність – забезпечується, по-
перше, аргументованістю суджень, по-
друге, композиційною стрункістю
тексту, який повинен включати: 1)
постановку мети і завдань
дослідження; 2) основну дослідницьку
частину; 3) висновки. Важливо те, що
завдання розкриваються як етапи
досягнення мети. Кожен етап – це, по
суті справи, спланований крок до
досягнення поставленої в роботі мети.
Продумані завдання слугують і
планом дій, і змістом створюваного
тексту. Тому рекомендується
починати і роботу над дослідженням, і
сам текст дослідницької роботи з
формулювання цілей і завдань
дослідження. Сувора логічність
проявляється і в тому, що всі
пропозиції розташовуються в
послідовності, які відповідають
причинно-наслідковим зв’язкам явищ,
а висновки випливають з фактів,
викладених в тексті.
Точність в тексті наукового стилю
пов’язана з використанням термінів і
понять. Учні 6-8 класів недостатньо
володіють навичками наукової мови:
нечітко формулюють визначення; не
володіють навичками аргументації;
порушують логічну послідовність при
викладені матеріалу; не вміють
узагальнювати і робити висновки;
часто не знають термінів і не вміють їх
вживати.

9. Не бійтеся питань, так як зазвичай
питання (як із залу, так і від журі)
задаються не для того, щоб викрити
Вас в незнанні, а для того, щоб краще
зрозуміти суть Вашої роботи. Крім
того, наявність питань свідчить про те,
що сказане Вами зацікавило слухачів.
Відповідаючи на питання, Ви можете
показати свій рівень володіння
матеріалом.
10. Виступаючи, пам’ятайте, що Ви
маєте, принаймні, дві переваги: по-
перше, володієте інформацією, Ви
розповідаєте про цікаві для вас
дослідження або досліди тим, кому це
теж дуже цікаво. По друге, Ви краще
за всіх володієте даним матеріалом.
11. Свій виступ необхідно розглядати
як обмін досвідом з колегами. Не
треба хвилюватись. Ви обов’язково
успішно захистите свою роботу.

Учням та вихованцям слід обов’язково
познайомитись з основними
особливостями наукового стилю
мовлення. Це - логічність, точність,
використання термінів, об’єктивність,
відсутність особистого початку, мовні
засоби, що зумовлені цими
особливостями, основні жанри
наукового стилю.
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Робота присвячена вирішенню
питання…,- У роботі розглядається
(що?), говориться про (що?), дається
оцінка, аналіз (чого?), узагальнюється
(що?); актуальність – дана тема
(проблема) набуває особливої
актуальності тому що…, У сучасній
науці особливої гостроти набуває
тема (яка?); Характеристика
першоджерел, що використані
автором - автор залучає до аналізу
такі матеріали…, в основі роботи
лежать матеріали досліджень..,
висновки – Аналіз літератури
дозволив нам виявити найбільш
обґрунтовану точку зору…, У підсумку
можна прийти до висновку, що…,
Можна зробити висновок, що…
Неодмінна вимога до основної
частини дослідницької роботи
наявність аргументів, їх об’єктивність і
доказовість.
Таким чином, в результаті
дослідницької діяльності на
навчально-дослідних земельних
ділянках учнів та вихованців гуртків
середнього шкільного віку
формуються стійкі дослідницькі вміння
і навички.

Значною мірою ці труднощі можуть
бути зняті в процесі роботи з
науковою літературою з теми
дослідження. У наукових роботах
об’єктивність викладеного матеріалу
досягається системою доказів і
мовними засобами. Науковий стиль
мовлення передбачає безособовість в
синтаксичних конструкціях, переважне
використання авторського «ми»
замість «я» відсутність експресивних
мовних засобів і заборона на
використання емоційно-оцінювальної
лексики.
Характерною рисою наукового стилю
викладення матеріалу, є широке
використання так званих кліше –
особливих лексико - синтаксичних
конструкцій, мовних стереотипів, які
регулярно зустрічаються в певних
повторюваних ситуаціях. Ці кліше
потрібно вводити в словниковий запас
юних дослідників.
Наприклад, тема – Робота присвячена
такому актуальному питанню, як.., - 
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Кожного року 2 лютого у світі відзначають День водно-болотних угідь. Україна
має надзвичайно цінну природну зону Полісся – масивний природний низинний
регіон, що простягається повз державні кордони Польщі, Білорусі, України та
Росії. Він охоплює понад 18 млн. га та значною мірою підтримується річкою
Прип’ять, довжиною близько 650 км.  Полісся – один з найбільших природних
комплексів Європи – перехідних боліт, драговин, а також лісових та нелісових
торфовищ, оліготрофних боліт, водно-болотних угідь, які переважають над
деревами або чагарниками, а також ставків. У листопаді 2004 року Поліський
заповідник одержав диплом про присвоєння окремим болотам (Жолобниця,
Міроші) статусу Рамсарських водно-болотних угідь міжнародного значення під
загальною назвою «Поліські болота». Площа водно-болотних угідь «Поліські
болота» - 2145 гектарів. 
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ
ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ

Зоя Гнітецька
завідувачка відділом екології КЗПО "ОЕНЦ" ЖОР

Комунальним закладом позашкільної
освіти «Обласний еколого-
натуралістичний центр»
Житомирської обласної ради до
Всесвітнього дня водно-болотних
угідь була організована широка
інформаційна кампанія, спрямована
на підвищення обізнаності шкільної та
юнацької молоді з питань необхідності
збереження водно-болотних угідь.
Метою цього заходу стало
формування у юннатів знань про
значення води в природі та житті
людини; розширення знань гуртківців
про водно-болотні угіддя
Житомирщини, ознайомлення
вихованців з Міжнародною конвенцією
МСОП у Рамсарі (Іран) про охорону
водно-болотних угідь.
Під час інформаційної кампанії

використовувалися різні освітні
заходи: для молодших школярів –
конкурс малюнків, бесіди, тематичні
уроки; для дітей середнього
шкільного віку – конкурс фотографій,
вікторини; для старшокласників –
конференції, лекції фахівців з
екології, кінолекторії, дебати, круглі
столи тощо.
Протягом 1-5 лютого 2021 р. з
вихованцями центру було проведено:
- бесіда "Роль водно-болотних угідь в
екології планети";
- екологічна вікторина "Чи все ми
знаємо про воду?"
- заняття "Водно-болотні угіддя
Житомирщини"; "Вода - це життя";
- дискусія "Які заходи необхідно
вживати для збереження водно-
болотних угідь?"С
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Зоя Гнітецька
завідувачка відділом екології КЗПО "ОЕНЦ" ЖОР

Вихованці гуртків КЗПО «ОЕНЦ»ЖОР активно долучилися до відзначення
Всесвітнього дня водно-болотних угідь. Так юннати гуртка "Юні рослинники»
(керівник Грищук Т.В.) провели віртуальну гру-подорож «Пізнаємо водно-
болотні угіддя України». В ході заходу діти дізнавалися цікаву інформацію про
тваринний та рослинний світ боліт, презентували міні- проекти «Ці дивовижні
мешканці боліт», розробляли агітаційні листівки, складали план власних дій
щодо збереження водно-болотних угідь. Цікавою кульмінацією заходу було
створення паперового макету болота з усіма його мешканцями.
Керівники гуртків «Природознавство» Гнітецька З.К. та Кочук-Ященко Т.І.
провели для юннатів молодшого шкільного віку заняття на тему «Водно-
болотні угіддя Житомирщини. Поліські болота», звернули увагу на роль водно-
болотних угідь у накопиченні та очищенні прісної води, а також на питання
пов’язані з раціональним використанням прісної води. Вихованці гуртків
переглянули відеофільм про Поліський державний заповідник на території якого
знаходяться болота, які мають міжнародний статус. Водно-болотні угіддя є
середовищем існування для багатьох різноманітних видів рослин (орхідні,
папоротеподібні та мохи) і тварин. Значна частина цих видів є рідкісними і
зникаючими і занесені до Червоної книги України.
2 лютого у Всесвітній день водно-болотних угідь з вихованцями гуртка
«Плетіння та аплікація соломкою» (керівник Семеняк Р. М.) було проведено
заняття «Вода і життя нероздільні!». На заняття до юннатів завітав Капітошка,
який познайомив юннатів з рослинним та тваринним світом водно-болотних
угідь. 



Капітошка зазначив, що болото,
насправді, - важливий елемент всієї
екосистеми України й від цих
непримітних земель багато чого
залежить.А їхнє  зникнення може мати
наслідки не лише для міфічних
болотяників чи мисливців за
бурштином, а й для цілком реальних
жителів великих міст.
Торф діє, як губка, утримує воду і там
починає рости ще більше рослин. Чим
більше рослин - тим більше торфу.
Саме тому болота розвиваються так
довго, тисячі років - вони самі себе
підтримують.
Переглянувши презентацію «Водно-
болотні угіддя, вода і життя –
нероздільні», вихованці гуртка
з’ясували, яку роль відіграють болота
в природних угропуваннях:
Ø зволожують повітря навколишньої
території, пом’якшують клімат;
Ø є місцем проживання багатьох видів
тварин і цінних видів рослин;

Ø є місцем накопичення торфу, який
використовують як добриво, паливо
та хімічну сировину;
Ø після осушення мають високу
родючість;
Ø регулюють стік поверхневих вод.
Підсумком заняття стала гра з
сумними та веселими краплинками
води.
Вихованці гуртків центру «Вийди за
межі», «Флористика та фітодизайн
інтер’єру» (керівники: Удод С.Ю., Сич
О.В.) долучилися до відзначення
Всесвітнього дня  водно-болотних
угідь. З дітьми було проведено бесіду,
де обговорили використання прісної
води, а також роль водно-болотних
угідь у накопиченні, очищенні та
постачанні прісної води для потреб
людства і природних процесів. На
занятті гуртка юннати приймали
активну учать в обговоренні та
намалювали чудові малюнки
присвячені даній темі.
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Лютий-березень – природоохоронна акція з охорони
ранньоквітучих рослин «Збережемо первоцвіти»

Первоцвіти – не просто красиві квіти, а й необхідний елемент живої біосистеми,
тому нам так важливо зберегти цю особливу групу рослин.  Останніми роками
кількість первоцвітів в Україні значно скоротилася. Рослини, які віщують нам
прихід весни, за останні десятиліття опинилися на межі зникнення. Це
відбувається внаслідок господарського освоєння місць зростання первоцвітів,
намагання окремих людей перетворити їх на засіб заробітку.

С
Т
О
Р
ІН

К
А

 2
5



Із приходом весни і перших сонячних
днів надзвичайно великих масштабів
набуває проблема торгівлі
первоцвітами.
Первоцвіти – це екологічна група
рослин, яка нараховує близько 500
видів. Розпускання квітів у них
відбувається ще до появи листків на
деревах. У багатьох первоцвітів
забарвлення яскраве, весняне. Квіти
золотисті, блискучі, неначе сонце,
голубі, як весняне небо, бузкові та
білосніжні.
Проліска дволиста, підсніжник
білосніжний, первоцвіт, сон
широколистий, шафран, конвалія є
регіонально рідкісними первоцвітами,
малопоширеними та зникаючими
видами, які підлягають особливій
охороні на території Житомирської
області.
Первоцвіти називають ранньовесняні 

ефемери та ефемероїди, від
грецького слова, що у перекладі
означає «одноденний». І це майже
правда, адже первоцвіти мають дуже
короткий весняний цикл розвитку.
Лише протягом кількох тижнів зеленіє
їхня наземна частина, дуже швидко
перецвітають квіти. А влітку
залишається цибулинка або коріння,
ці рослини знаходяться у стані
спокою, чекаючи наступного року,
щоб прожити коротке і яскраве життя
первоцвіта. Зриваючи перші весняні
квіти, ми позбавляємо рослину
майбутнього насіння, а ще – часто
пошкоджуємо цибулину чи коріння
рослини. Листя бере участь у
фотосинтезі, тому коли зривається
надземна частина рослини з квіткою і
листям, цибулина не встигає
отримати достатньо поживних
речовин для розвитку на майбутнє. 

ЗБЕРЕЖЕМО ПЕРВОЦВІТИ
НАШОГО КРАЮ!

Ольга Ковальчук, керівник гуртків КЗПО "ОЕНЦ" ЖОР
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У зв’язку з тим, що це перші весняні
квіти, так би мовити, рідкість і
диковинка після зими, вони
користуються шаленим попитом і
масово винищуються квітковими
браконьєрами для незаконного
продажу. Таким чином людина
позбавляє рослину шансу отримати
повноцінне продовження роду. І тому
так важливо не зривати первоцвіти,
щоб вони не були на межі зникнення.
Екологи озвучують загальновідомі й
сумні факти про зникнення
первоцвітів, про необхідність їх
уберегти. Громадськість чує заклики,
розуміє усю скрутність ситуації, та
чомусь забуває про цей бік медалі, як
тільки помічає на ятках симпатичні
біленькі квіточки, огорнуті зеленими
листочками. Представники так званої
“квіткової мафії” узагалі не
замислюються над тим, що одна
вирвана квітка виду підсніжник — це
вкрадене життя у 45 паростків, які 

вона могла би дати у майбутньому.
Продавці первоцвітів часто виривають
їх з грунту разом з бульбами,
бульбоцибулинами, завдаючи
непоправної шкоди популяціям. На
місці вже зірваної квітки залишається
пустеля, бо рослина не змогла
продовжити рід. 
Знищуючи первоцвіти, браконьєри
розривають і нищать підстилку лісів,
галявин, узлісь, на яких ті зростали.
Щоб зібрати 30-40 букетиків ранніх
квітів, браконьєру потрібно знищити
до 400 м поверхні грунту лісу. Якщо
врахувати, що первоцвіти суцільним
килимом не ростуть, то площа
збільшиться в 10 разів. На місце
кореневищних ефемероїдів приходять
бур'яни. Змінюється склад
фітоценозів.
 Первоцвіти прекрасні, але тільки в їх
природному середовищі існування,
адже зірвані квіти «живуть» лише
кілька днів. Щороку перші вісники
весни стають жертвами «людської
любові». Купуючи ці красиві квіти, Ви
підштовхуєте браконьєрів до ще більш
масштабного збору в наступні роки.
То ж замість букета, який зав’яне за
кілька днів – отримуйте емоції від
побаченої краси природи! Хай перші
квіти тішать око, серце і душу всіх, хто
після Вас прийде до лісу.
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Доєднуйся до Години Землі 2021 27 БЕРЕЗНЯ 20:30
Віддай свій голос природі!

 
НАЙБІЛЬША СВІТОВА ІНІЦІАТИВА НА ПІДТРИМКУ ПЛАНЕТИ

ВДОМА ТА ОНЛАЙН
ГОДИНА, ЯКА ЗМІНЮЄ МАЙБУТНЄ!

Кожного року останньої суботи березня о 20:30 за
місцевим часом мільйони людей по всьому світу
присвячують годину своєї уваги планеті Земля. 



Твоя роль важлива!
Година Землі завжди відбувалася
завдяки енергії від людей. І навіть за
умов глобального локдауну, кожен з
нас може мати вплив – зі своєї
домівки та онлайн. Де б ми не були,
ми можемо присвятити цю годину
планеті та нашому майбутньому

Збереження старовікових лісів
України – основна тема Години Землі
2021.

Поширюй знання про планету та
надихай інших!
У Годину Землі поділися з іншими
тим, що підтримуєш її цінності.
Заохочуй друзів більше дізнаватися
про Землю та сталі звички.
Використовуй для цього матеріали, які
пропонує WWF, або власні

Організуй власну подію до години
Землі з родиною або друзями:
•   піший похід до лісу;
•   чайна церемонія без гаджетів;
•   читання книг або імпровізований
театр з дітьми;
•   спільна вечеря при свічках зі
стравами з овочів, злаків, горіхів та
фруктів;
•   споглядання за зірками;
•   вечір настільних ігор;
•   година для фізичних вправ та йоги;
•   тематичне малювання і наукові
експерименти з дітьми.

У Годину Землі символічно 
вимикають зайве освітлення, 
читають або дивляться фільми про
Землю і стиль життя, дружній до
планети, беруть участь у дискусіях і
онлайн-концертах, доєднуються до
звернень на захист природи.
Це більше, ніж просто одна година,
присвячена Землі. Це – рух за наше
майбутнє. І навіть більше, ніж символ
підтримки, ця подія – імпульс для
негайних змін.
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1 квітня – Міжнародний День птахів 
(International Birds Day)

Це свято проходить щорічно в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і
біосфера». Саме цього дня в 1906 році була підписана Міжнародна конвенція
з охорони птахів. День птахів – це не тільки річниця Конвенції, але і час
прильоту пернатих із місця зимівлі. Повернення птахів святкується також і як
прихід весни. Головною метою цього свята являється збереження видового
різноманіття та чисельності диких птахів, залучення уваги громадськості до
охорони птахів, проведення різних екологічних заходів та акцій.
За традицією минулих років, у цей день було прийнято пекти з тіста
жайворонків та співати пісні-заклики. Крім цього, ще однією традицією цього
свята було розвішування шпаківень та інших будиночків для птахів.
Пам’ятаймо, що птахам необхідна наша турбота, адже вони є частиною
нашого життя та культури, більше того – нашого світогляду та світовідчуття. 
Нехай кожен день надає крила! Бажаємо сил для нових польотів!
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А ти прислухайся,
затамувавши подих…
Чуєш, як� дивн� звуки
навколо? І кожен
неповторний, надзвичайний!

Привіт, дорогий друже!

Ти чуєш вже теплий подих
весни? Яка дивовижна краса!
На що не глянь, усе рад�є
життю. Усе живе, цв�те,
розвивається, тягнеться до
теплого сонечка!

Звук�в тих так багато,
що не зразу розбереш,
зв�дки вони долинають,
хто так захоплено
сп�ває.

Це птахи
повертаються з
далеких країв!

Ласкаво просимо додому,
пернаті друзі!
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Перелітні птахи радіють,
повернувшись на батьківщину -
вони без кінця співають та
виводять веселі трелі!

Чи можна уявити собі весну без
дзвінкової пісні жайворонка, без
першого “Ку-ку” зозулі серед тиші,
чи заливистого щебету
соловейка?

Пропонуємо вам на хвилинку
опинитися в перелітному пташиному

царстві!

потр�бно просто вивчити назви 

вм�ти визначати їх за голосами
та зовн�шн�ми ознаками;
знати їхн� потреби;
под�литися ц�єю �нформац�єю 

Є найпрост�ш� правила:

       птах�в;

       серед однол�тк�в.

Що кожен з нас може
зробити для охорони

наших пернатих
друз�в?

Радісним пташиним гомоном
наповнюються ліси, гаї, поля 
та луки, парки, сади.
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Одними з перших до нас зазвичай повертаються граки, їх приліт

знаменує собою прихід весни і відлиги.

Птахи повертаються з зимівлі набагато швидше, ніж при польоті в теплі

краї.

В процесі міграції, щоб не збитися зі шляху, перелітні птахи

орієнтуються по магнітному полю Землі.

Переліт птахів триває близько 1-2 місяців, його тривалість майже не

залежить від дальності.

Зозуля та одуд мігрують поодинці.

Політ у формі клина допомагає журавлям і лебедям економити до 

Більшість перелітних птахів летять тільки вночі, інші (хижі птахи, лелеки,

жайворонки, ластівки, стрижі, журавлі, фламінго, дрозди) – тільки вдень,

а деякі здатні летіти цілодобово, зрідка відпочиваючи (качки, кулики,

гуси).

Деякі види птахів через кожні декілька днів перельоту роблять зупинки

на 5-10 днів, щоб поїсти і відновити сили.

Лелеки протягом 10 хвилин можуть спати прямо в польоті.

До 1000 ударів за хвилину – такий пульс у більшості птахів в польоті. У

спокійному стані пульс пернатих становить до 400 ударів за хвилину.

При перельоті дикі качки підтримують швидкість до 100-120 км за

годину, стрижі розганяються до 150-160 км за годину

         20% енергії.

Цікавинки про перелітних птахів
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Змайструйте затишну хатинку-шпаківню (шпаки з радістю поселяться в

новій квартирі).

Продовжуйте підгодовувати птахів поживним кормом.

У лісі, в полі – не шуміть, не кричіть, не бігайте! Цим ви злякаєте птахів,

які саме будують гнізда, відкладають яйця, виховують малят.

Якщо побачили стривоженого, сполоханого птаха - відійдіть подалі.

Коли випадково знайшли гніздо, стримайте цікавість. Підіть тихенько,

намагаючись не сполохати птаха.

Птахів турбують дим і шум, тому ретельно вибирайте місце для мангалу

і відмовтеся від гучної музики.

Якщо натрапили на пташеня - пройдіть собі повз. Не треба їх

«рятувати», торкатися, фотографувати, підбирати і забирати додому.

Батьки не кинули його, вони поруч - хоча ви можете їх і не бачити.

ДРУЗІ! 
Давайте об’єднаємося і гостинно

зустрінемо наших пернатих друзів,
які несуть весну на своїх крилах

Правила нескладні, але вони допоможуть птахам
благополучно виростити пташенят, і наступного року

знову радувати вас своїми дзвінкими піснями
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Домашні улюбленці завжди були і є
невід’ємною частиною нашого життя. 
Та не завжди ми можемо дозволити собі
утримувати вдома якусь тваринку. 
На це є безліч причин: нестача часу,
простору, фінансів, алергія, батьки не
дозволяють.
Вирішити всі ці проблеми вам 
допоможе куточок живої природи!
У нас діти можуть вдосталь часу
приділити увагу своїм улюбленцям, не
маючи проблем із доглядом за ними.
Тож, мерщій до нас!

Чому куточок живої природи є
актуальним?

•Постійна присутність рослин і тварин
дозволяє формувати у дітей відчуття
їх необхідності.
•Систематичні спостереження і
доступність об’єктів сприяють розвитку
конкретних уявлень про рослини і
тварини.
•Залучення дітей до догляду за
мешканцями живого куточка закладає
основи дбайливого та відповідального
відношення до живих істот, виховує
любов до природи.
•Красиві, здорові, грайливі тварини
позитивно впливають на емоції дітей,
розвиваючи естетичні відчуття.

КУТОЧОК ЖИВОЇ ПРИРОДИ -
УЛЮБЛЕНЕ МІСЦЕ ДЛЯ ЗАНЯТЬ,
ВІДПОЧИНКУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
СИЛ ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІВ

Наталія Бордюг, директор
Тетяна Грищук, керівник гуртків КЗПО "ОЕНЦ" ЖОР

Заняття та екскурсіїї у куточку живої природи надають можливість покращити
психологічний стан дітей та відволікти їх від постійного «сидіння» в гаджетах.
А це є запорукою доброго настрою, незабутніх вражень та щирих дитячих
усмішок.
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Ми - декоративні кролики і улюблені
члени великої юннатівської родини!

Я - Розалія

Я - Сніжинка

Я - Хвостик
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Ми маємо зуби, які ростуть все
життя!
Ви помічали, що кролики постійно
щось жують. А ще вони люблять
гризти все, що трапиться на їх шляху.
Так вони задовільняють потребу
сточувати свої зубки.
Природа нагородила кроликів
унікальною особливістю - їх різці
ростуть протягом усього життя.

Ми краще всіх орієнтуємося у
просторі.
Ми швидко запам’ятовуємо територію,
на якій мешкаємо. Секрет цього - у
спеціальних органах дотику. У всіх
кроликів є довгі вуса і волоски на
бровах (розмах вусів у нас такий же, як
і ширина тіла). Це допомагає нам
оцінювати відстань між предметами і
не наштовхуватися на перешкоди
навіть вночі.

Що ми бачимо?
Завдяки тому, що очі у нас посаджені з
боків, ми бачимо практично на 360
градусів. А от те, що знаходиться
перед власним носом, кролик не
побачить. З настанням сутінків бачимо
світ набагато чіткіше, ніж у світлий час
доби.

Ми чудові спорстмени. 
Великі відстані або високі перешкоди -
не проблема. Щоб пітримувати м’язи в
тонусі, нам потрібно постійно
рухатися. Тому ми дуже полюбляємо
прогулянки!
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Ми не любимо спеку.
Кролики погано переносять високі
температури, адже вони зовсім не
потіють, а за теплообмін відповідають
венозні судини вух.



Ми дуже охайні, миролюбні, відносно
непримхливі у догляді і досить
інтелектуальні звірятка. 
При правильному догляді
привчаємося відгукуватися на кличку,
реагуємо на команду «не можна», а в
туалет ходимо тільки у відведене для
цього місце.
До вибору нашого житла потрібно
підходити з усією серйозністю, адже
в ньому ми проводимо більшу
частину свого життя. Велику увагу
відіграє: розмір клітки (простора, в 4-
5 разів перевищує наш розмір), якість
матеріалів, безпека (дуже боїмось
травм), міцність конструкції (ми
гриземо деталі свого житла).

Наше меню:
• свіже сіно;
• гілки дерев або кущів малини;
• ячмінь і пшениця;
• магазинний корм з вітамінами;
• вода;
• овочі (помідори, кабачки, морква,
ріпа);
• фрукти (в малих кількостях яблука,
груші, банани).

Нас не можна годувати:
• шоколадом;
• хлібом;
• кондитерськими виробами;
• сухариками;
• картоплею та капустою.

Чи знаєте ви? 
Під час поїдання корму кролик
робить два жувальні рухи в секунду,
тобто за хвилину - 120 рухів
щелепами.С
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Ну що, сподобалися ми вам? 
Але купуючи собі такого
вихованця, ви повинні бути
повністю впевнені, що зможете
приділити йому достатньо уваги. І
діти, і дорослі повинні розуміти,
що це дуже відповідальний крок,
придбавши  домашню тварину, ви
стаєте відповідальними за його
життя. Побачивши фото
декоративних кроликів, або
почувши забавні розповіді про
них, не поспішайте з рішенням,
зважте всі за і проти. У такому
випадку ваш вихованець дійсно
проживе щасливе життя і принесе
в будинок багато радості. 
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АБЕТКА КІМНАТНИХ 
РОСЛИН

Тетяна Грищук, керівник гуртків КЗПО "ОЕНЦ" ЖОРА
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Алое страхітливе 
(Aloe ferox)

Таке грізне ім’я алое отримало через свій
розмір і великі колючки бурого кольору,
розкидані на поверхні листя. Як і всі
представники цього сімейства, алое
відноситься до сукулентів. Рослина
велика, в природних умовах (на півдні
Африки) може вирости у висоту до трьох
метрів, має товсте, гостре, з щільною
м’якоттю листя. На масивному
центральному пагоні вони розташовуються
в шаховому порядку, створюючи ілюзію
відкритої страшної пащі. Стебла, на яких
утворюються червоні або помаранчеві
трубчасті квіти, мають довжину 70-80 см.
Від інших видів алое страхітливе
відрізняється не тільки зовні, але і
розмірами. Його сік має підвищену гіркоту,
а колір листя може бути болотним і навіть
бурим. За свою користь алое жахливе
перевершує алое вера, а тому його
спеціально вирощують на плантаціях. При
зборі вага одного листка може досягати 
2 кг. Рослинну сировину використовують
для виготовлення косметичних засобів,
лікарських препаратів і біодобавок. Саме з
листя цієї рослини протягом останніх 
230 років отримують знаменитий
сильнодіючий проносний засіб під назвою
«капського алое».
Алое ферокс має безліч цілющих
властивостей. Його використовують у
народній медицині. Алое жахливе
використовується як декоративна рослина
для прикраси інтер'єру приміщень. Дуже
добре підходить для створення композицій
в широких низьких контейнерах, імітуючи
пустельний пейзаж на підвіконні.
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Агава американська 
(Agave americana)

Свою назву отримала на честь Агави –
дочки одного із стародавніх міфічних
царів і в перекладі з грецької означає
шляхетна, чудова. Рослина відноситься
до роду однодольних, підродини
агавових. Великі, зазвичай м'ясисті листя
зібрані в розетку. Діаметр її може
коливатися від трьох-чотирьох
сантиметрів до чотирьох з половиною
метрів. Все залежить від виду агави.
Кількість листя також варіюється від
двадцяти до двохсот. Стебло має
вкорочений вид. У більшості агав є
колючки на кінці листя.
Більшість агав – монокарпічні рослини,
тобто цвітуть один раз в житті. Цвітіння
відбувається по різному – одні види
цвітуть у віці 5-15 років, інші – в 50 і навіть
100 років. Після достигання насіння
рослина відмирає. 
Агаву не дарма порівнюють з богинею
Майяуель, яка стає матір'ю раз в 
8-10 років, адже так рідко цвіте і агава. Як
тільки в середині м'ясистих листків
з'являється молода брунька,  її вирізують,
а з ранки, за допомогою спеціальної
трубки відсмоктують солодкий сік. З однієї
рослини можна зібрати від 4 до 7 літрів
соку, який залишають для бродіння. Сік
агави, що заграв, називається «пульке» і
саме з нього роблять напій під назвою
текіла. А ще- сік агави є природним
цукрозамінником, який широко
використовується в різних країнах світу.
Досить тільки поглянути на цю
незвичайну рослина, щоб закохатися в
неї. Агава виділяється серед інших
рослин. Її екзотична зовнішність і величне
цвітіння дозволяють створювати
композиції як на клумбах, так і в паркових
зонах. Агава стала цінною знахідкою
харчової та текстильної промисловості.



Абутилон Селло 
(Аbutilon Sellowianum)

Слово Abutilon прийшло в латинську
мову з арабської і в перекладі означає
— «дає тінь» або «дає
укриття».Завдяки формі квітів, схожих
на дзвіночки, абутілон заслужив
народну назву "китайські ліхтарики".
Рослина відома ще під одним ім’ям —
«кімнатний або домашній клен», за
дивовижну схожість листя з кленом,
але спорідненого зв’язку з цим деревом
у нього нема.Кімнатний клен або
абутілон належить до великого
сімейства мальв. На батьківщині
абутілона, де рослина широко
поширена і відома людям вже багато
століть, його листя, кора, квіти і насіння
знаходять застосування при лікуванні
найрізноманітніших хвороб. Наприклад,
на Філіппінах, відвар з листя
дикорослих чагарників
використовується для лікування ран та
виразок. Рослина прекрасно очищує
повітря, володіє якістю фільтра.
Абутілон - це рослина, енергетика якого
допомагає людям знаходити
взаєморозуміння і не відчувати себе
самотніми. Тому, якщо в будинку або в
офісі "згущуються хмари і намічається
гроза", саме час на чільне місце
поставити горщик з яскраво квітучим
кімнатним кленом.
Існує повір'я, що кімнатний клен
допомагає одужувати ослабленим
виснаженим хворим. Розповідають
історії, про те, як всього одна ніч,
проведена з ним в кімнаті, допомагала
важким пацієнтам встати на ноги. Тому
деякі люди, незважаючи на заборони
медперсоналу, намагаються пронести
китайський ліхтарик в палату і
поставити біля ліжка тяжкохворої
людини.
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Адіантум 
Венерине волосся

(Adiantum capillus veneris)
Карл Лінней дав цій декоративній
папороті назву «непромокаюча». Щоб
зрозуміти хід думки великого
систематика, досить побризкати на
рослину водою і подивитися, як краплі
скочуються з листочків, не залишаючи
слідів. При цьому в дикому вигляді
адіантум поселяється виключно біля
води: гірських потічків, джерел, озер.
Свою історію папороть веде з часів
динозаврів, а швидше за все він ріс ще
до їх появи. 
У кімнатних умовах адіантум вибагливий
і вимагає уваги свого господаря. Він
абсолютно не переносить: протягів,
яскравого сонця, серйозних перепадів
температур, тютюнового диму і
кухонного чаду, сухого кондиціонованого
повітря, сусідства з обігрівальними
приладами.
У рослини є і кілька прізвиськ: волосся
Венери або дівочі локони.
Пишна зелена шапка адіантума відіграє
роль фільтра, очищає повітря від
шкідливих домішок. Рослина має також
антибактеріальні властивості і допомагає
знизити концентрацію шкідливих
мікроорганізмів у повітрі, важливо лише
правильно за ним доглядати. Рослини
адіантума несуть в місце, де ростуть,
атмосферу любові і взаєморозуміння,
спокою і натхнення.
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ЦІКАВІ ФАКТИ
ПРО НІГТІ

Нігті є у людини не даремно. Завдяки ним пальці захищені від травм і огрубіння
шкіри. Тому можна з упевненістю сказати, що вони відіграють велику роль в
житті кожного. Основою нігтя є кератин – той же білок, з якого утворюється
волосся, а на твердість нігтів впливає кількість сірки в цьому білку. Сама
нігтьова пластина «не дихає», всупереч поширеній помилці, однак кисень
необхідний кутикулі і нігтьовому ложе. Блиск та еластичність нігтів
забезпечується прошарками води і жиру, які розташовані між шарами кератину.

Світлана Шевчук
керівник гуртків КЗПО "ОЕНЦ" ЖОР

Швидкість росту нігтів на руках
дорівнює в середньому 0,1 мм на
добу. Іншими словами, кожні 100 днів
вони можуть виростати до 1 см. Щоб
нігті повністю оновитися, необхідно від
4 до 6 місяців. Нігті на ногах ростуть
повільніше. Період їх повного
оновлення може скласти 18 місяців.
Вчені з’ясували, що нігті на середніх
пальцях, як правило, ростуть швидше,
ніж на інших. Повільніше всього вони
відростають на мізинцях. До речі,
причина цього явища досі не
встановлена. Протягом життя жінки
підрізають близько 4,3 м нігтів, а
чоловіки –  3,9 м. Різниця в цифрах
пояснюється тим, що у жінок нігті
ростуть швидше. Це може порадувати
представниць прекрасної статі, так як
саме вони полюбляють робити гарний
манікюр. 
На швидкість росту нігтів впливають
також зовнішні чинники, наприклад
робота, яка призводить до їх
сточування, сувора дієта, певні
захворювання. Крім того, у весняний
час і під час вагітності нігті ростуть
повільніше. 
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Житель Індії на ім’я Шрідхар Чіллал
не стриг нігті протягом 66 років. В
результаті сумарна довжина його
нігтів становила близько 9,7 метра.
Наразі це світовий рекорд, занесений
у Книгу рекордів Гіннеса. До речі,
відрізали ці нігті з допомогою
невеликої електропили.
Товщина нігтів на ногах майже в 
2 рази більше, ніж на руках. Це
пояснюється тим, що ноги частіше
піддаються впливу несприятливих
чинників довкілля, через що пальці
потребують більшого захисту.
Робота за комп’ютером може
стимулювати ріст нігтів. Відбувається
це під час набору тексту на
клавіатурі, тому люди, які проводять
за цим заняттям багато часу, частіше
обстригають свої нігті. 

Дієвий спосіб прискорити ріст нігтів –
частіше їх підрізати (хоча б трохи). Як
це не дивно, але тоді вони починають
рости швидше. Саме через цю їх
властивість так складно відростити
довгі нігті. Незважаючи на твердість
нігтів, їх неважко травмувати. Хоча б
раз ви бачили на своїх нігтьових
пластинах білі плями. Вони
з’являються не через брак кальцію, як
прийнято вважати, а через невеликі
травми (забої, подряпини).
Близько 30% дітей віком від 7 до 
10 років і 45 відсотків підлітків
займаються кусанням нігтів. Однак,
пізніше більшість перестає це робити.
Для того, щоб відзвичаїти дитину
кусати нігті, їх покривають гірким на
смак лаком. Нав’язливе обкусування
нігтів є психічним розладом, який
називається оніхофагія.
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інтуїтивно знаємо про його захисних і
гармонізують властивостях.
"Намалюй навколо себе коло, і ти
будеш захищений" - з таким магічним
ритуалом ми знайомі з казок та
легенд.
Вважається, що зла сила не може
проникнути всередину кола. На
психологічному рівні це означає, що
людина центрується: знаходить
центр своєї особистості і знаходить
там сили, одночасно окреслюючи
межі між собою і світом.
У широкому сенсі слова мандала
розуміється як малюнок в колі.
Мандала точно передає стан людини
на даний момент, знімає психічне
напруження і навіть лікує. 
При цьому цілющий ефект виникає
незалежно від того, будете ви
аналізувати малюнок чи ні.
За великим рахунком будь-яку творчу
дію: малювання, ліплення,
вишивання - сприяє зняттю напруги,
на тому заснована арт-терапія. Але
мистецтво, сконцентроване в колі,
володіє особливою магією: ми неначе
створюємо своє священне місце
захисту.
Саме там, в центрі, закладений
потенціал нашої душі.

АРТ–ТЕРАПІЯ.
СТВОРЕННЯ МАНДАЛИ

Мандалотерапія є однією з різновидів
арт-терапії, поєднуючи в собі
елементи психотерапії, що допомагає
краще зрозуміти себе і проникнути в
глибини своєї підсвідомості.
Мандалу найкраще використовувати,
коли людині потрібно дати ресурс,
допомогти йому «зібратися до купи».
Окрім того мандала може
створюватися на задану тематику для
притягнення певного емоційного стану
чи символу в життя особистості.
У періоди душевної кризи або коли
хворіємо, ми мимоволі шукаємо точку
опори всередині себе. Для того щоб
зцілитися, потрібно сконцентрувати
внутрішні сили.
Допоможе в цьому воістину чарівна
терапевтична техніка - створення
мандали.
"Все, що робить Сила світу, вона
робить по колу ..." - говорили наші
предки. Дійсно, життя людини
починається з круглого яйця,
укладеного в лоні жінки, яка має
сферичну форму.
Кругообіг речовин у природі, зміна
пори року, дня і ночі - все говорить про
те, що коло - універсальна фігура
світобудови. Тому підсвідомо ми
сприймаємо коло як якусь основу, 

Ольга Сич, керівник гуртків
Світлана Удод, практичний психолог КЗПО "ОЕНЦ" ЖОР
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Мандала - унікальний засіб, що
допомагає дістатися до внутрішнього
стрижня і тих резервуарів енергії, які
в ньому таяться. До речі, сам Юнг
щодня робив замальовки в своєму
блокноті: він малював в колі
спонтанні образи і спостерігав, як
при цьому змінюється його стан.
Для того щоб займатися
мандалотерапією, не потрібно ніяких
умінь і навичок. Головна умова -
малювати з натхненням: нехай рука
виводить фігури, а очі вибирають
потрібний колір.
Не думайте, що б вам хотілося
намалювати, і не критикуйте свій
малюнок, навіть якщо це будуть
прості каракулі або незрозумілі
плями.
1. Отже, оберіть момент, коли вас
ніхто не буде відволікати, включіть
медитативну музику і на хвилину
пориньте в середину себе: закрийте
очі і розслабтеся.
2. Приготуйте аркуш білого паперу і
намалюйте коло. Найкраще
малювати фарбами: адже вони
допомагають накопичити тон, робити
плавні мазки, вони м'які і пластичні.

3. Малюйте, не розмірковуючи про
сюжет, деталі. Важливо прислухатися
до внутрішніх імпульсів - це дасть
можливість доторкнутися до самих
глибин несвідомого і знайти в ньому
точку опори.
4. Закінчивши малюнок, подивіться на
нього уважно і спробуйте
проаналізувати кольори, деталі,
фігури (кількість однакових
елементів), які в ньому проявляються.
У кожній мандалі, як у дзеркалі,
відбивається ваш настрій і внутрішній
стан на даний момент. Наступний
етап: гармонізація мандали.
5. Перемалюйте ті деталі, які
здаються вам неприємними: створіть
з вже отриманих ліній нові або просто
накладіть на них інші нитки. Інший
варіант - намалюйте нову мандалу
заново.
У цьому процесі важлива не кінцева
мета, а сама дія. У будь-якому
випадку пророблена робота має
цілющий ефект і сприяє вашому
особистісному зростанню.
6. Малювання мандали - це таїнство
занурення в світ своєї підсвідомості.

 
Пропонуємо Вам зразки мандал, які

ви можете використовувати
самостійно.
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Угорський кросворд (філворд)
«Весняні квіти»

 
 

Знайди у філворді якомога більше назв весняних квітів.
 Читати можна у різних напрямках.

С
Т
О
Р
ІН

К
А

 5
0



"БІОЛОГІЯ НЕ СХОЖА НА
ФІЗИКУ. ЧИМ БІЛЬШЕ МИ

ДІЗНАЄМОСЯ, ТИМ
ОЧЕВИДНІШЕ СТАЄ, ЩО

ОДНОГО ПОЯСНЕННЯ,
ДО ЯКОГО ПОТРІБНО

ДОКОПАТИСЯ, НЕ БУДЕ"

СТІВ  ДЖОНС




