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01.11.2021.  № 01-15/245 
 
     

 

Про надання інформації про мережу 
гуртків за еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної освіти  
 

З метою поповнення банку даних щодо організації діяльності мережі 

творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напряму в закладах 

освіти області адміністрація комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі-КЗО “ОЕНЦДУМ”) 

звертається з проханням надати до 30 листопада 2021 року статистичну 

інформацію про роботу профільних гуртків відповідно до таблиць 1, 2, 3, що 

додаються, на е-mail КЗО “ОЕНЦДУМ”: dneprunnat@ukr.net. 

Довідкова інформація за телефоном 8(095) 213-33-90, контактна особа 

Крикун Галина Віталіївна, заступник директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з виховної 

роботи. 

 
 
 
Директор           Юрій ПЕДАН 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Крикун Г.В. 

(056)720-90-61 

 

 

Керівникам закладів освіти 



Додаток до листа  

комунального закладу освіти  

“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді”  

від  01.11.  2021   № 01-15/245 

 

Таблиця1.  Відомості про мережу гуртків в закладах позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму 
 

№ 

з/п 

Назва 

гуртка 

Кількість 

груп/в них 

дітей 

Кількість 

гуртків за 

роками 

навчання 

Гуртки за віковими рівнями Коли і ким 

затвердж. 

програма, за 

якою працює 

гурток 

І ІІ, ІІІ Дошкільн 

віку/ в них 

дітей 

Початков. 

рівня/ в них 

дітей 

Основн. 

рівня/ в 

них дітей 

Вищого 

рівня/ в 

них дітей 

 

1          
 Всього         

 

Примітка: В таблицю заносяться дані про гуртки, які оплачуються за рахунок бюджетів 

районних, міських рад та об’єднаних територіальних громад  

 

Таблиця 2. Відомості про мережу еколого-натуралістичних гуртків в закладах загальної 

середньої освіти 
 

№ 

з/п 

Назва 

гуртка 

Кількість 

груп/в них 

дітей 

Кількість 

гуртків за 

роками 

навчання 

Гуртки за віковими рівнями Коли і ким 

затвердж. 

програма, за 

якою працює 

гурток 

І ІІ, ІІІ Дошкільн 

віку/ в них 

дітей 

Початков. 

рівня/ в них 

дітей 

Основн. 

рівня/ в 

них дітей 

Вищого 

рівня/ в 

них дітей 

 

1          

 Всього         
 

Примітка: В таблицю заносяться дані про гуртки, які працюють по типу факультативів або 

безкоштовно.  
 

Таблиця 3. Відомості про мережу еколого-натуралістичних гуртків в комплексних 

закладах позашкільної освіти 
 

№ 

з/п 

Назва 

гуртка 

Кількість 

груп/в них 

дітей 

Кількість 

гуртків за 

роками 

навчання 

Гуртки за віковими рівнями Коли і ким 

затвердж. 

програма, за 

якою працює 

гурток 

І ІІ, ІІІ Дошкільн 

віку/ в них 

дітей 

Початков. 

рівня/ в них 

дітей 

Основн. 

рівня/ в 

них дітей 

Вищого 

рівня/ в 

них дітей 

 

1          

 Всього         
 

Примітка: В таблицю заносяться дані про гуртки еколого-натуралістичного профілю, які 

працюють на базі БДТ, ЦПР, ЦУМ тощо.  
 

Директор комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді”        Юрій ПЕДАН 


