
            

 

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 

  18.01.2022. а № 01-15/1601с  

 
     
 
Про проведення обласного семінару 
для директорів ЕНЦ/СЮН 
 

На виконання плану роботи комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” на 2022 рік   
09 лютого 2022 року проводиться обласний семінар для директорів закладів 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму за темою “Планування 

та реалізація освітньої траєкторії розвитку сучасного закладу позашкільної 

освіти”. 

Для участі в заході запрошується директор закладу позашкільної еколого-
натуралістичної освіти. При собі мати копію сертифікату про вакцинацію проти 
вірусної хвороби COVID-19. 

Семінар буде проведено з дотриманням протиепідемічних норм. 
Початок заходу о 1000 за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80,  

КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”. 
Додаткова інформація – за тел. (095)77-97-543, (096)19-77-593, контактна 

особа – Майборода І.О., заступник директора. 
План проведення заходу додається. 
 
 
 

З повагою, 
Директор          Юрій ПЕДАН 
 

 

 

 

 

 

Вик. Майборода І.О.(056) 720-90-61 

 

Керівнику закладу позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного 
спрямування 
 



ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Директор КЗО “Обласний  
еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді” 
______________ Юрій ПЕДАН 

 
ПЛАН 

проведення обласного семінару для директорів районних/міських  

станцій юних натуралістів та еколого-натуралістичних центрів 
 

Дата проведення: 09.02.2022 р. 
Місце проведення: КЗО “ОЕНЦДУМ” 

 
Тема “Планування та реалізація освітньої траєкторії розвитку 

сучасного закладу позашкільної освіти” 
 

№  
з/п 

Тема доповіді Доповідач Термін  
виступу 

1 Відкриття семінару. Ознайомлення учасників 
заходу з планом проведення семінару 

Юрій Педан, 
директор  

КЗО “ОЕНЦДУМ” 

1000-1010 

 

Аналітично-прогностичний модуль  

“Аналіз стану позашкільної екологічної освіти в закладах освіти області  

в 2021 році (за матеріалами річних звітів)  

та планування освітньої траєкторії розвитку профільних закладів позашкільної 

освіти в 2022 році” 
 

2 Аналіз методичної діяльності еколого-
натуралістичних закладів позашкільної освіти 
області за звітний період та планування на 
поточний рік 
Презентація навчально-видавничої продукції 
КЗО “ОЕНЦДУМ” 
 

Інна Майборода, 
заступник 
директора  

1010-1025 

3 Робота творчих учнівських об’єднань та 
динаміка розвитку профільної гурткової 
мережі еколого-натуралістичних закладів 
позашкільної освіти 
 

Галина Крикун, 
заступник 
директора  

1025-1040 

4 Аналіз та перспективи роботи з обдарованою 
молоддю в системі позашкільної екологічної 
освіти  
 

Тетяна 
Кондратьєва, 

методист з 
наукової роботи 

1040-1055 

5 Узагальнення підсумків участі закладів освіти 
області в екологічній та практичній 
природоохоронній діяльності.  

Денис Григор’єв, 
завідувач відділу 

біології та 

1055-1110 



2 
 

Перспективне планування цього напряму 
роботи в поточному році 
 

екології  
 

6 Реалізація основних напрямів дослідницької 
діяльності здобувачів освіти в галузі 
сільського, лісового господарства, 
квітникарства та озеленення  

Алла Іванус, 
методист з 

сільськогосподар
ського напряму 

1110-1125 

7 Аналіз участі СЮН/ЕНЦ області в проведенні 
організаційно-масової роботи еколого-
натуралістичного спрямування. Основні 
акценти у проведенні профільних масових 
заходів з дітьми та молоддю у 2022 році 
 

Надія Шпітько, 
завідувач відділу 

організаційно-
масової роботи 

1125-1140 

Кава-пауза 1140-1200 
8 Загальні підсумки роботи системи рай/міськ 

СЮН/ЕНЦ в 2021 році.  
Планування освітньої траєкторії розвитку 
системи закладів позашкільної освіти області в 
2022 році 
 

Юрій Педан, 
директор  

КЗО “ОЕНЦДУМ” 

1200-1240 

 

Презентаційно-педагогічний модуль 
 

9 Презентація творчих робіт переможців 
обласного етапу Всеукраїнського юнацького 
фестивалю “В об’єктиві натураліста-2022” за 
темою “Дива природи” 

Педан Ю.Ф., 
директор  

КЗО “ОЕНЦДУМ” 

1240-1300 

 

Організаційно-управлінський модуль  

“Зміст роботи сучасного закладу позашкільної освіти у вимірі сьогодення” 
 

10 Організація роботи закладів позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напряму міст 
і районів області в 2022 році: проблеми та 
перспективи  
Відкритий мікрофон 
 

Директори 
рай/міськ 

СЮН/ЕНЦ 

1300-1400 

 
 
Заступник директора з навчальної роботи 
КЗО “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”     Інна  МАЙБОРОДА 
 


