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Про надання циклограми звітності  
за еколого-натуралістичним напрямом  
позашкільної освіти у 2021 році 
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2021 рік Міністерства 
освіти і науки України, плану роботи комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі -  
КЗО “ОЕНЦДУМ”) на 2021 рік, з метою стимулювання творчого 
самовдосконалення дітей та учнівської молоді, сприяння модернізації змісту 
науково-дослідницької, пошукової, експериментальної і практичної діяльності 
закладів освіти, активізації їх участі в профільних організаційно-масових та 
методичних заходах обласного та всеукраїнського рівнів, підвищення 
майстерності педагогів, розповсюдження кращих здобутків педагогів – 
новаторів, методичною службою КЗО “ОЕНЦДУМ” підготовлена для 
використання у роботі циклограма надання звітних матеріалів з еколого-
натуралістичного напряму позашкільної освіти в 2021 році, що додається. 

Наголошуємо, що в зв’язку із запобіганням поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, у формах проведення заходів та в термінах подання звітних 
матеріалів можуть відбуватися зміни, про що буде повідомлено додатково 
окремими листами. 

Доводимо до відома, що протягом року Міністерством освіти і науки 
України, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, 
іншими державними і громадськими установами і організаціями можуть бути 
ініційовані позапланові профільні організаційно-масові та методичні заходи, 
інформація про які буде доводитись окремими листами. 

 

Керівникам закладів освіти 
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Звертаємо увагу, що всі організаційні питання щодо участі учнів, творчих 

учнівських об’єднань та педагогів закладів освіти в організаційно-масових та 
методичних заходах за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти 
можна узгодити з кураторами заходів від КЗО “ОЕНЦДУМ”:  

 
Майборода 

Інна Олександрівна 
(095) 77-97-543 
(096) 19-77-593 

заступник директора з навчальної 
роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” 

Крикун  
Галина Віталіївна 

(095) 21-33-390 заступник директора з виховної 
роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” 

Кондратьєва 
Тетяна Василівна 

(066) 49-89-105 
(097) 53-53-003 

методист з наукової роботи 
КЗО “ОЕНЦДУМ” 

Іванус 
Алла Василівна 

(067) 47-02-436 
(063) 69-57-686 

методист з сільськогосподарського 
напряму роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” 

Григор’єв 
Денис Валентинович 

(097) 41-70-079 завідувач відділу біології та 
екології КЗО “ОЕНЦДУМ” 

Калашникова 
Ніна Дмитрівна 

(096) 28-19-431 
(099) 36-65-319 

завідувач відділу організаційно-
масової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” 

 
Нагадуємо, що вся поточна інформація стосовно проведення організаційно-

масових та методичних заходів протягом 2021 року буде розміщуватися на сайті 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” www.dneprunnat.dp.ua. 
 
 
 
Директор комунального закладу освіти      Ю.Ф. ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Майборода І.О. (056) 720-90-61 



Додаток  
до листа комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
від   25.11. 2020   № 01-15/245 

 
ЦИКЛОГРАМА 

надання матеріалів щодо участі закладів освіти області в організаційно-масових та методичних заходах  
за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти в 2021 році 

 
Календарні 

терміни 
Терміни 
подання 

матеріалів 

Назва заходу Заклад, до якого 
надаються 
матеріали 

Куратор заходу від  
КЗО “ОЕНЦДУМ” 

Січень до 04.01 Матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі юних зоологів та тваринників  НЕНЦ Іванус А.В. 
до 04.01  Матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі “Еко Техно Україна” - 

національному етапі міжнародного конкурсу науково-технічної творчості “ISEF 
2021”  

НЕНЦ Кондратьєва Т.В. 

до 11.01 Матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких та 
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (учні та молодь 16-
23 років)  

НЕНЦ Кондратьєва Т.В. 

до 11.01 Матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі “Юний селекціонер та генетик”  НЕНЦ Іванус А.В. 
до 11.01 Матеріали для участі у Національному етапі Міжнародного конкурсу молодіжних 

проектів з енергоефективності “Енергія і середовище” “Збережемо клімат-збережемо 
Планету”  

НЕНЦ Кондратьєва Т.В. 

до 11.01 Матеріали для участі у Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій 
“Екософт 2021”  

НЕНЦ Кондратьєва Т.В. 

Лютий до 26.02 Звітні матеріали для участі в обласному етапі Всеукраїнського юннатівського 
природоохоронного руху “Зелена естафета”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Григор’єв Д.В. 

Березень до 10.03 Сценарії та відеозаписи виступів екологічних агітбригад для участі в зональному 
відбірковому турі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної 
просвіти “Земля – наш спільний дім”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Калашникова Н.Д. 

до 10.03  Матеріали для участі у Всеукраїнському фестивалі “Лірики природи”  НЕНЦ Калашникова Н.Д. 
до 05.03 Звітні матеріали для участі в обласному етапі Всеукраїнської природоохоронної акції 

“Годівничка”  
КЗО 

“ОЕНЦДУМ” 
Григор’єв Д.В. 
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до 05.03 Звітні матеріали для участі в обласному етапі Всеукраїнської акції учнівської молоді  
“День зустрічі птахів”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Крикун Г.В. 

до 10.03 Творчі роботи (малюнки) для участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 
дитячого малюнку “Зоологічна галерея”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Майборода І.О. 

до 15.03 Матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких та 
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (учні 12-15 років)  

НЕНЦ Кондратьєва Т.В. 

Квітень до 06.04 Звітні матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі з квітникарства та 
ландшафтного дизайну “Квітуча Україна”  

НЕНЦ Іванус А.В. 

до 12.04 Звітні матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі експериментально-
дослідницьких робіт з природознавства “Юний дослідник” (для учнів 9-11 років)  

НЕНЦ Майборода І.О. 

до 12.04 Матеріали для участі у Всеукраїнському хакатоні “Х Reality Hack 2021” НЕНЦ Кондратьєва Т.В. 
до 12.04 Матеріали для участі у Всеукраїнському фестивалі “Ленд-арт весна-2021” НЕНЦ Калашникова Н.Д. 
до 09.04 Звітні матеріали для участі в обласному етапі Всеукраїнського експедиційно-

польового збору команд юних зоологів  
КЗО 

“ОЕНЦДУМ” 
Іванус А.В. 

до 09.04 Звітні матеріали для участі в обласному етапі Всеукраїнського експедиційно-
польового збору команд юних ботаніків  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Григор’єв Д.В. 

до 09.04 Звітні матеріали для участі в обласному етапі Всеукраїнського експедиційно-
польового збору команд юних екологів  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Григор’єв Д.В. 

до 25.04 Матеріали для участі в обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 
учнів обласної Природничої школи учнівської молоді  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Кондратьєва Т.В. 

Травень до 21.05 Звітні матеріали для участі в обласному конкурсі “Природна скарбниця 
Придніпров’я” (номінації “Первоцвіти Дніпропетровщини”, “Дерево життя”, “Балки 
Придніпров’я”)  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Григор’єв Д.В. 

Серпень до 02.08 Звітні матеріали для участі в обласному етапі Всеукраїнського зльоту учнівських 
виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Іванус А.В. 

до 06.08 Звітні матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну  НЕНЦ Іванус А.В. 
до 20.08 Інформація про організацію і проведення літнього відпочинку вихованців СЮН/ЕНЦ 

міст і районів  
КЗО 

“ОЕНЦДУМ” 
Калашникова Н.Д. 

до 25.08 Характеристики та заяви на навчання в обласній Природничій школі учнівської 
молоді в секціях: біології, екології, агрономії, ветеринарії та зоотехнії, хімії, 
психології, сучасних біотехнологій, флористики та зеленої архітектури  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Кондратьєва Т.В. 

до 30.08 Звітні матеріали для участі в обласному відбірковому етапі Всеукраїнського 
фестивалю “Україна - сад”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Іванус А.В. 

Вересень до 10.09 Звітні матеріали для участі в обласному відбірковому етапі Всеукраїнського зльоту 
учнівських лісництв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Іванус А.В. 
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до 14.09 Звітні матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі “Україна рушникова” НЕНЦ Калашникова Н.Д. 
до 20.09 Заявки та тези робіт для участі у Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та 

студентської молоді “Дотик природи”  
НЕНЦ Кондратьєва Т.В. 

до 24.09 Звітні матеріали для участі в щорічному обласному конкурсі “Лелека”  КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Григор’єв Д.В. 

до 30.09 Звітні матеріали для участі закладів освіти в фінальному етапі обласного конкурсу 
“Школа - мій рідний дім”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Іванус А.В. 

Жовтень до 08.10 Звітні матеріали для участі в обласному конкурсі юних натуралістів  за напрямами: 
“Практична природоохоронна робота та екологія”: 
 номінація “Біощит”; 
 номінація “До чистих джерел”; 
 номінація “Птах року”; 
 номінація “Вчимося за повідувати”; 
 номінація “Живи, Земле!” 

“Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в 
галузі сільського та лісового господарства”: 
 номінація “Ліси для нащадків”; 
 номінація “Кролик”, 
 номінація “Дослідницький марафон”; 
 номінація “Плекаємо сад”; 
 номінація “Живи, Земле!” 

“Квітникарство та озеленення”: 
 номінація “Ландшафтний дизайн”; 
 номінація “Досліджуємо кращий сорт”; 
 номінація “Квітковий розмай” (робота з внутрішнього озеленення) 

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

 
Григор’єв Д.В. 

 
 
 
 
 

Іванус А.В. 
 
 
 
 
 
 

Іванус А.В. 

до 11.10 Звітні матеріали для участі в обласних етапах Всеукраїнських трудових акцій 
“Юннатівський зеленбуд”, “Парад квітів біля школи”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Іванус А.В. 

до 11.10 Звітні матеріали для участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Галерея 
кімнатних рослин”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Іванус А.В. 

до 11.10 Звітні матеріали для участі в обласному етапі Всеукраїнської акції “День 
натураліста”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Калашникова Н.Д. 

до 15.10 Звітні матеріали для участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Парки-
легені міст і сіл”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Кондратьєва Т.В. 

до 20.10 Звітні матеріали для участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “На кращу 
навчально-дослідну земельну ділянку”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Іванус А.В. 
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Листопад до 02.11 Звітні матеріали для участі у Всеукраїнській еколого - патріотичній грі “Паросток”  НЕНЦ Кондратьєва Т.В. 
до 12.11 Творчі роботи для участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу програм, 

навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-
натуралістичного напряму позашкільної освіти  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Майборода І.О. 

до 05.11 Творчі роботи для участі в обласному конкурсі “На кращого юного майстра 
народних ремесел” за 6 напрямами: писанкарство, різьба по дереву, народна 
вишивка, лозоплетіння, вироби з соломи, декоративний (петриківський) розпис (в 
разі проведення заходу у заочному форматі)  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Калашникова Н.Д. 

до 10.11 Реєстраційна форма для участі у Всеукраїнському турнірі юних натуралістів  НЕНЦ Григор’єв Д.В. 
до 30.11 Інформація про мережу творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного 

профілю в закладах загальної середньої та позашкільної освіти області в 2021-2022 
навчальному році  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Крикун Г.В. 

Грудень до 07.12 Звіти про роботу закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму за 
2021 рік  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Майборода І.О. 

до 07.12 Творчі роботи для участі у Всеукраїнській виставці - конкурсі “Український сувенір”  НЕНЦ Калашникова Н.Д. 
до 15.12 Творчі роботи для участі у першому турі Всеукраїнського відкритого рейтингу 

якості позашкільної освіти “Золота когорта позашкільників-2021”  
НЕНЦ Майборода І.О. 

до 15.12 Матеріали для участі у Всеукраїнській щорічній заочній виставці видавничої 
продукції з еколого-натуралістичного напряму, заочних педагогічних читаннях 
“Позашкільна педагогіка”  

НЕНЦ Майборода І.О. 

до 10.12 Творчі роботи для участі в обласному конкурсі педагогічної майстерності “Краще 
творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Крикун Г.В. 

до 10.12 Творчі роботи для участі в обласному конкурсі “Новорічна композиція”  КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Крикун Г.В. 
 

до 10.12 Звітні матеріали (фото буклети, слайд-фільми, відеофільми) для участі в обласному 
етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю “В об’єктиві натураліста-2022”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Калашникова Н.Д. 

до 28.12 Виконані завдання для участі у Всеукраїнському турнірі юних натуралістів  НЕНЦ Григор’єв Д.В. 
Протягом 

року 
щомісячно Звітна інформація про проведення організаційно-масових та методичних заходів за 

еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти для наповнення обласного 
освітнього сайту  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

Григор’єв Д.В. 

 

Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”              Ю.Ф. ПЕДАН 


