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Про надання звітних матеріалів 
про роботу закладів позашкільної 
еколого-натуралістичної освіти області 
у 2021-2022 навчальному році 
 

Відповідно до плану роботи комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) на 2022 рік, з метою аналізу стану 
позашкільної еколого-натуралістичної діяльності в області за звітний період 
працівниками КЗО “ОЕНЦДУМ” буде підготовлений підсумковий наказ про 
роботу закладів позашкільної еколого-натуралістичної освіти у 2021-2022 
навчальному році. 

Просимо до 24 червня поточного року надіслати на електронну скриньку 

КЗО “ОЕНЦДУМ” dneprunnat@ukr.net стислу узагальнену інформацію про 
роботу освітніх закладів впродовж 2021-2022 навчального року (до 5-6 сторінок 
друкованого тексту). Інформацію надавати за такими розділами: 

 Вступ; 
 Координаційно-методична робота (проведення семінарів та інших 

форм методичної діяльності, заходи по підвищенню педагогічної майстерності, 
робота із ЗМІ, робота освітніх сайтів та сторінок у соціальних мережах, видавнича 
діяльність тощо); 

 Заходи щодо розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти 
на територіях новостворених громад. Робота з опорними школами; 

 Соціальне партнерство закладу; 
 Робота творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного 

профілю (кількість, профільність гуртків та інших форм ТУО, якщо вони є, 
кількість вихованців, динаміка в порівнянні з минулими роками, стислий опис 
перспективних сучасних  форм гурткової роботи з вихованцями); 

 Робота з еколого-природоохоронного та біологічного напряму 
(місцеві еколого-природоохоронні ініціативи, динаміка результативності участі в 

             Керівникам закладів             
             позашкільної освіти  
             еколого-натуралістичного     
             напряму 

 



2 
 

профільних заходах на обласному та всеукраїнському рівні, найкращі 
досягнення); 

 Робота в галузі сільського і лісового господарства, зоології та 
тваринництва (місцеві заходи дослідницького напряму, динаміка результативності 
участі в профільних заходах на обласному та всеукраїнському рівні, найкращі 
досягнення, виконання продовольчої програми); 

 Робота з квітникарства, благоустрою та озеленення (місцеві трудові 
акції, динаміка результативності участі в профільних заходах на обласному та 
всеукраїнському рівні, найкращі досягнення); 

 Робота з національно-патріотичного виховання (проведення 
тематичних виховних заходів тощо); 

 Робота з обдарованою учнівською молоддю (участь у роботі обласної 
Природничої школи учнівської молоді, обласному відділенні МАН України, 
наявність наукових товариств, участь у всеукраїнських творчих та 
інтелектуальних конкурсах, найкращі досягнення); 

 Робота закладу під час дії воєнного стану (робота з дітьми-
переселенцями, волонтерська діяльність тощо); 

 Організація роботи закладу в літній період 2022 року. 
 
Довідкова інформація за тел. 095-77-97-543, контактна особа від КЗО 

“ОЕНЦДУМ”– Майборода Інна, заступник директора. 
 
 
 
Директор комунального закладу освіти      Юрій ПЕДАН 
 “Обласний еколого-натуралістичний 
 центр дітей та учнівської молоді” 
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