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Про надання звітних матеріалів за  
еколого-натуралістичним напрямом  
позашкільної освіти за 2022 рік 

 
Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від 26 жовтня 2022 року 
№198 “Про підготовку щорічних звітних матеріалів щодо діяльності 
позашкільних закладів освіти еколого-натуралістичного профілю протягом 
2022 року”, на виконання плану роботи комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі - 
КЗО “ОЕНЦДУМ”) на 2022 рік, з метою координації та узагальнення роботи 
закладів освіти за позашкільним еколого-натуралістичним напрямом, 
забезпечення моніторингу їх діяльності, адміністрація КЗО “ОЕНЦДУМ” 
просить надати до 09 грудня 2022 року звіти про роботу закладів позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напряму за 2022 рік в електронному 
(обов’язково) та у друкованому варіантах (за новим проспектом, що додається). 

Електронний варіант звітних матеріалів надавати на електронну скриньку 
dneprunnat@ukr.net, друкований варіант - за адресою: 49094 м. Дніпро,  
вул. Мандриківська, 80, КЗО “ОЕНЦДУМ”.  

Довідкова інформація за тел. (096)1977593, (095)7797543 (контактна особа 
– Інна Майборода, заступник директора). 

 

 

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

 

 

Керівникам закладів позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного 
напряму 



Додаток до листа  

комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 

від   02.11.  2022    № 01-15/194 

 
Проспект річного звіту закладу позашкільної освіти  

еколого-натуралістичного напряму за 2022 рік 

 

Спосіб подання інформації – інфографіка 

(англ. Information graphics; infographics).  

 

Інформація подається за розділами, 

 кожний з яких має бути відображений на одному аркушу А4 інфографіки: 

 

І. Координаційно-методична робота. Навчально-методичне забезпечення змісту 

позашкільної освіти. Науково-методична робота з педагогічним кадрами. 

Популяризація еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти у 

засобах масової інформації, у соціальних мережах; робота сайту. 

 

ІІ. Організаційно-масова робота із здобувачами освіти в закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти міста, району, громад. Організація роботи з 
�дітьми переселенцями. Участь у міжнародних, всеукраїнських заходах з 

еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти. Творчі досягнення 

здобувачів освіти (кількість учасників, кількість переможців). Заходи з 

національно-патріотичного виховання.  

 

ІІІ. Науково-дослідницька робота, практична природоохоронна робота. Робота 

на навчально-дослідних земельних ділянках, об’єктах захищеного ґрунту, у 

куточку живої природи тощо. (Кількість та зміст роботи). Робота учнівських 

лісництв. Закріплена площа лісу, науково-дослідницька робота в учнівських 

лісництвах. Практична природоохоронна робота (відповідно до безпекової 

ситуації). Дитячий екологічний парламент. Статистичне порівняння за 2021 та 

2022 рр.  

 

ІV. Організаційні форми освітнього процесу за основними профілями 

діяльності (в дистанційній формі або в будь-якій іншій формі, що є найбільш 

безпечною для його учасників) в закладах позашкільної освіти, в закладах 

загальної середньої освіти (мережа, профільність). Статистичне порівняння за 

2021 та 2022 рр.  

 

V. Напрями роботи закладу під час воєнного стану в Україні.  
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VІ. Стан матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму, безпекова ситуація: наявність та стан бомбосховищ 

(у форматі таблиці). Статистичне порівняння за 2021 та 2022 рр.  

 

VІІ. Чисельність і педагогічний склад закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму (у форматі таблиці: прізвище, ім’я, по-батькові; 

посада; педагогічний стаж). Статистичне порівняння за 2021 та 2022 рр.  

 

VIII. Контактна інформація: поштова адреса, телефони, e-mail закладу 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю.  

 

IХ. Пропозиції щодо розвитку еколого-натуралістичного напряму позашкільної 

освіти.  

 

Х. Основні завдання на 2023 рік.  

 

До звітних матеріалів в електронному форматі також подається 

лаконічний виклад текстового матеріалу, який розкриває зміст 

інфографіки. Об’єм до 20 сторінок. 

 

Загальні рекомендації 

На титульній сторінці зазначається повна назва закладу позашкільної 

освіти. 

Зазначається також повна назва закладу освіти, який згадується в тексті 

вперше. 

При підготовці звіту використовується сучасна загальноприйнята 

науково-педагогічна термінологія та наукова термінологія в галузі 

природничих наук.  

Термінологія з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 

використовується відповідно до нормативних документів, положень та умов 

проведення заходів, розміщених на сайті: https://nenc.gov.ua/?page_id=664. 

Стиль викладу тексту звіту – офіційно-діловий. 

 

 

Директор комунального закладу освіти      Юрій ПЕДАН 

“Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді”        

 


