
            

 

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 

    15.04.2021.а № 01-15/99 с  

 
     
Про зміну платформи проведення 
Всеукраїнського телемосту  
за еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної освіти 
 

З метою підтримки та розвитку еколого-натуралістичного напряму позашкільної 
освіти в регіоні в умовах децентралізації Національний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, департамент освіти і науки 
Дніпропетровської облдержадміністрації та комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – 
КЗО “ОЕНЦДУМ”) ініціюють проведення Всеукраїнського телемосту (у форматі 
відеоконференцзв’язку) за темою “Формування освітнього простору еколого-
натуралістичного напряму як системної трансформації закладів позашкільної освіти 
Дніпропетровської області в умовах діяльності об’єднаних територіальних громад” 
(план проведення заходу додається). 

До участі в заході запрошуються голови об’єднаних територіальних громад та (або) 
керівні особи, відповідальні за питання освіти в громадах. 

Регламент телемосту: проведення 21 квітня 2021 року, початок о 1030. Орієнтовна 
тривалість – три астрономічні години.  

Звертаємо увагу, що захід відбудеться дистанційно з використанням платформи 
GOOGLE MEET. 

Для включення необхідно перейти за посиланням, яке буде попередньо  
19 квітня надіслане на вашу електронну пошту та оприлюднене на головній сторінці сайту 
КЗО “ОЕНЦДУМ” www.dneprunnat.dp.ua, активувати на ноутбуці, планшеті або смартфоні 
веб-камеру та мікрофон. 

Модератор - директор КЗО “ОЕНЦДУМ” Педан Юрій Федорович (електронна адреса: 
dneprunnat@ukr.net, тел. 8(056)720-90-60, (067)73-87-054). 

Додаткова інформація: організаційні питання за тел. (095)77-97-543, (096)19-77-593, 
контактна особа – Майборода Інна Олександрівна, технічні питання за тел. (097) 41-70-079, 
контактна особа Григор’єв Денис Валентинович. 

 
З повагою, 
Директор          Юрій ПЕДАН 
 
Вик. Майборода І.О.(056) 720-90-61 

 

Керівникам об’єднаних 
територіальних громад 
 



Додаток до листа  
комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 

від 15.04.2021    № 01-15/99 
 

ПЛАН 
проведення Всеукраїнського телемосту за темою  

 

“Формування освітнього простору еколого-натуралістичного напряму як 
системної трансформації закладів позашкільної освіти Дніпропетровської 

області в умовах діяльності об’єднаних територіальних громад”  
 

Дата проведення: 21.04.2021 р. 
Форма проведення: дистанційно на платформі 
GOOGLE MEET 
Час проведення: 1030-1330 
Модератор: комунальний заклад освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” (КЗО “ОЕНЦДУМ”) 

 

№  
з/п 

Назва заходу/ 
Тема доповіді 

Відповідальний/ 
Доповідач 

Тривалість 

1 Реєстрація учасників телемосту 
на платформі GOOGLE MEET 

Григор’єв Денис Валентинович, 
завідувач відділом біології екології  

КЗО “ОЕНЦДУМ” 

1030-1035 

Інформаційно-теоретичний модуль 
2 Вітальне слово до учасників 

телемосту. 
Ознайомлення учасників з 
планом проведення заходу 

Педан Юрій Федорович,  
директор КЗО “ОЕНЦДУМ” 

1035-1040 

3 Використання індикаторів 
якості освіти в системі 
позашкільних еколого-
натуралістичних закладів 
області 

Середня Валентина Григорівна, 
начальник управління дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої 
освіти департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

1040-1055 

4 Функціонування та системна 
трансформація мережі закладів 
позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму в 
умовах територіальних громад  

Вербицький Володимир 
Валентинович,  

директор Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської 

молоді МОН України, доктор 
педагогічних наук, професор 

1055-1110 

5 Біла книга позашкілля 
Дніпропетровської області 

Педан Юрій Федорович,  
директор КЗО “ОЕНЦДУМ” 

1110-1125 

Практично-методичний модуль 
6 Основні засади організації 

методичної діяльності за 
еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної освіти 

Майборода Інна Олександрівна, 
заступник директора з навчальної 

роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” 

1125-1135 
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7 Творчі учнівські об’єднання 
еколого-натуралістичного 
профілю в освітньому просторі 
територіальних громад 

Крикун Галина Віталіївна, 
заступник директора з виховної 

роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” 

1135-1145 

8 Організація роботи з творчо 
обдарованою молоддю в 
закладах освіти. Діяльність  
обласної Природничої школи 
учнівської молоді  

Кондратьєва Тетяна Василівна, 
методист з наукової роботи  

КЗО “ОЕНЦДУМ” 

1145-1155 

9 Реалізація основних напрямів 
роботи освітніх установ в галузі 
сільського, лісового 
господарства, озеленення та 
благоустрою. Участь здобувачів 
освіти в екологічній та 
природоохоронній діяльності 

Іванус Алла Василівна, 
методист з сільськогосподарського 

напряму КЗО “ОЕНЦДУМ” 

1155-1205 

10 Пілотний проект “Іноваційні 
форми роботи у формуванні 
екологічних компетентностей 
учнівської та студентської 
молоді в освітніх закладах 
територіальних громад” (з 
досвіду роботи) 

Остапчук Валентина Адамівна, 
директор Волинського обласного 
еколого-натуралістичного центру 

1205-1220 

11 З досвіду організації роботи 
закладів освіти за еколого-
натуралістичним позашкільним 
напрямом в умовах 
територіальних громад 

Шеремет Микола Олександрович, 
керівник гуманітарного відділу  
Слобожанської селищної ради  

 

Смірнова Тетяна Володимирівна, 
заступник голови Могилівської 

сільської ради 
 

Молянова Тамара Миколаївна, 
начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Обухівської 
селищної ради 

 

Безкровний Сергій Петрович, 
заступник голови Богданівської 

сільської ради 
 

Грекова Ірина Вікторівна, 
заступник голови Солонянської 

селищної ради 

1220-1310 

Підсумковий модуль 
12 Відкритий мікрофон Учасники телемосту 1310-1330 

 

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


