
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО�НАТУРАЛІСТИЧНИЙ

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Хмельницький обласний еколого�натуралістичний центр учнів�
ської молоді (ХОЕНЦУМ) забезпечує діяльність міських еколого�
натуралістичних центрів учнівської молоді в містах Кам’янці�Поділь�
ському, Шепетівці, Славуті і Дунаєвецької районної станції юних
натуралістів та профільних навчальних закладів області. З 1994 року на
його базі працює експериментальний майданчик Національної
академії педагогічних наук України з питань науково�методичного
забезпечення екологічної освіти, виховання та формування
екологічної культури учнівської молоді, а з 2008 року – з питань
формування творчої та соціально активної особистості засобами
телекомунікаційних проектів у позашкільних навчальних закладах.

Сьогодні в Хмельницькому обласному еколого�натуралістичному
центрі учнівської молоді в 60 дитячих еколого�натуралістичних об’єд�
наннях навчається 900 юннатів, з якими працюють 12 педагогічних пра�
цівників з вищою освітою, п’ятеро з них – відмінники освіти України. 

На базі кращих шкіл області працюють 20 гуртків юннатів, органі�
зованих за кошти Хмельницького ОЕНЦУМ.

З метою удосконалення ефективності та якості навчально�виховного
процесу і забезпечення можливості кожному юннату та педагогу
рівного доступу до різних джерел знань, за допомогою 15 портативних
комп’ютерів «ASUS» у 2007 році в закладі створено сучасну інформаційно�
телекомунікаційну радіомережу швидкісного безкоштовного Інтернету
«Unnat�Radio», розраховану на 50 абонентів.

За останні роки Хмельницьким обласним еколого�натуралістичним
центром учнівської молоді підготовлено, надруковано та безкоштовно
передано в усі заклади освіти області навчальні посібники «В гармонії 
з природою», «Організація і зміст еколого�натуралістичної та дослід�
ницької роботи з учнями і юннатами на шкільних навчально�дослідних
земельних ділянках», «Риби, земноводні, плазуни і звірі Хмельнич�
чини», «Птахи Хмельниччини», «Річки Хмельниччини», «Заповідні
перлини Хмельниччини», «Екологічна освіта на Хмельниччині»,
«Червона книга України: рослини Хмельниччини» та іншу літературу
навчально�методичного і природознавчого змісту, яка отримала високу
оцінку педагогів навчальних закладів області та науковців Національної
академії педагогічних наук України.

У грудні 2009 та 2010 років Хмельницький обласний еколого�натураліс�
тичний центр учнівської молоді став кращим профільним закладом Украї�
ни в Національному рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта
позашкільників» і був нагороджений дипломами лауреата конкурсу.

В 2010 році навчально�дослідна земельна ділянка Хмельницького
ОЕНЦУМ визнана кращою в Україні за результатами Всеукраїнського
конкурсу�огляду навчально�дослідних земельних ділянок, а заклад, як
переможець, нагороджений дипломом першого ступеня.

Творче кредо директора Василя Васильовича Климчука та колективу
Хмельницького ОЕНЦУМ: «Зберегти і примножити!».

Хмельницький обласний еко�
лого�натуралістичний центр учнів�
ської молоді створено на базі,
реорганізованої 19 серпня 1992 року
обласної станції юннатів, яка діяла
в місті Проскурові (згодом м. Хме�
льницький) з 1 серпня 1952 року.

В червні 1992 року директором
закладу призначено Климчука Ва�
силя Васильовича, який за вагомий
особистий внесок у забезпечення
розвитку освіти, високий профе�
сіоналізм та багаторічну сумлінну
працю, досягнуті успіхи в діяльно�
сті педагогічного і дитячого колек�
тивів ОЕНЦУМ неодноразово на�
городжувався Почесними грамо�
тами Міністерства освіти і науки
України, нагрудним знаком «Від�
мінник освіти України», Почесною
грамотою Кабінету Міністрів Ук�
раїни (2006 рік).

Юні орнітологи вивчають
орнітофауну

Юннати в кабінеті екології 
та охорони природи

Педагоги закладу оволодівають
персональним комп’ютером
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