
            

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  
“ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 
 

вул. Мандриківська, 80, м. Дніпро, 49094, тел/факс 8(056) 720-90-60 
e-mail:  dneprunnat@ukr.net, http ://www.dneprunnat.dp.ua,  код ЄДРПОУ 02139966 

  
в 

   08.11.2021.   № 01-15/255с  

 
     
 
Про проведення обласного семінару 
для директорів ЕНЦ/СЮН 
 

На виконання плану роботи комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” на 2021 рік   
17 листопада 2021 року проводиться обласний семінар для директорів закладів 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму за темою 
“Прогностичні орієнтири розвитку позашкільної екологічної освіти в 

новому навчальному році”. 
З урахуванням ускладнення епідеміологічної ситуації, спричиненої 

поширенням короно вірусної хвороби COVID-19, захід буде проведений в 
дистанційному форматі з використанням платформи Zoom. 

Початок заходу о 1000.  
Підключитися до конференції Zoom можна за посиланням 
https://us04web.zoom.us/j/2439166255?pwd=Qzh3VUFLQVRzbXJCd0R5UG

ZJU0Uzdz09 
Ідентифікатор конференції: 2439166255, 
Код доступу: 281357. 
Після підключення необхідно активувати на ноутбуці, планшеті або 

смартфоні веб-камеру та мікрофон. 
Додаткова інформація: організаційні питання за тел. (095)77-97-543, 

(096)19-77-593, контактна особа Майборода І.О., технічні питання за тел. 
(097) 41-70-079, контактна особа Григор’єв Д.В. 

План проведення заходу додається. 
 

З повагою, 
Директор          Юрій ПЕДАН 
 

 

Вик. Майборода І.О.(056) 720-90-61 

 

Керівнику закладу позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного 
спрямування 



Додаток до листа  

комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 

від   08.11.  2021   № 01-15/255 

 

ПЛАН 

проведення семінару для директорів СЮН/ЕНЦ за темою  
 

“Прогностичні орієнтири розвитку  

позашкільної екологічної освіти в новому навчальному році” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№  
з/п 

Назва заходу/ 
Тема доповіді 

Відповідальний/ 
Доповідач 

Тривалість 

1 Реєстрація учасників семінару на 
платформі ZOOM 

Григор’єв Д.В., 
завідувач відділом 

біології та екології КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

09
50

-10
00 

2 Вітальне слово до учасників семінару. 

Ознайомлення з планом проведення 

заходу 

Педан Ю.Ф., директор  
КЗО “ОЕНЦДУМ” 

10
00

-10
10

 

3 Прогностичні орієнтири розвитку 

позашкільної екологічної освіти в новому 

навчальному році 

Педан Ю.Ф., директор  
КЗО “ОЕНЦДУМ” 

10
10

-10
30

 

4 Основні засади організації і проведення 
методичної діяльності за еколого-
натуралістичним напрямом позашкільної 
освіти в поточному році 

Майборода І.О., 
заступник директора з 

навчальної роботи  

10
30

-10
45

 

5 Аналіз роботи профільних творчих 

учнівських об’єднань в закладах освіти 

області за звітний період. 

Творчі учнівські об’єднання еколого-

натуралістичного профілю в 2021-2022 

навчальному році 

Крикун Г.В., 

заступник директора з 

виховної роботи  

10
45

-11
00

 

6 Аналіз роботи з творчо обдарованою 

молоддю в закладах позашкільної освіти.  

Діяльність обласної Природничої школи 

учнівської молоді в новому навчальному 

році. 

Кондратьєва Т.В., 
методист з наукової 

роботи  

11
00

-11
15

 

Дата проведення: 17.11.2021 р. 

Форма проведення: дистанційно на 

платформі ZOOM 

Модератор: комунальний заклад освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді”  

(КЗО “ОЕНЦДУМ”) 



2 

 

Організація участі здобувачів освіти у 

всеукраїнських заходах для обдарованих 

здобувачів освіти 

7 Реалізація основних напрямків 

дослідницької діяльності в галузі 

сільського, лісового господарства, 

квітникарства та озеленення в профільних 

закладах позашкільної освіти 

Іванус А.В., методист з 

сільськогосподарського 

напряму  

11
15

-11
30

 

8 Узагальнення роботи профільних ЗПО 

області щодо участі в екологічній та 

практичній природоохоронній діяльності 

Григор’єв Д.В., 
завідувач відділом 
біології та екології  

11
30

-11
45

 

9 Аналіз проведення літнього оздоровлення 

в ЗПО області. 

Організаційно-масова робота еколого-

натуралістичного напряму в новому 

навчальному році 

Шпітько А.С., 

завідувачка відділу 

організаційно-масової 

роботи  

11
45

-12
00

 

10 Відкритий мікрофон Учасники семінару 
 

12
00

-12
20

 

 

 

Директор комунального закладу освіти     Юрій ПЕДАН 

“Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді” 
 


