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Про проведення обласної наради 
для працівників СЮН/ЕНЦ 

 

З метою підготовки щорічної звітної інформації для Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України про стан роботи 
закладів освіти області за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти 
(в форматі інфографіки) та якісного завершення поточного календарного року  
23 листопада 2022 року комунальним закладом освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” проводиться обласна нарада 
для працівників СЮН/ЕНЦ, на яку запрошуються: 

директор закладу позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму; 
особи, відповідальні за підготовку річного звіту роботи закладу за 2022 рік в 

форматі інфографіки. 
Нарада буде проведена у дистанційному форматі з використанням 

платформи ZOOM. 
Підключитися до конференції Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2439166255?pwd=Qzh3VUFLQVRzbXJCd0R5UGZJ

U0Uzdz09  
Ідентифікатор конференції: 2439166255, 
Код доступу: 281357 
Початок заходу о 1000. 
План проведення наради додається. 
Додаткова інформація: 
 - організаційні питання за тел. (095)77-97-543, (096)19-77-593, контактна 

особа – Інна Майборода, заступник директора з навчальної роботи; 
- технічні питання за тел. (097) 417-00-79, контактна особа - Денис Григор’єв, 

завідувач відділу біології та екології.  
 

З повагою, 
Директор          Юрій ПЕДАН 
 

Інна Майборода (056) 720-90-61 

 

Керівнику закладу позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного 
напряму 
 



Додаток 
до листа комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей  
та учнівської молоді” 
  15.11.   2022   №01-15/204п 

 
ПЛАН 

проведення обласної наради для працівників  

станцій юних натуралістів та еколого-натуралістичних центрів 

 
Дата проведення: 23.11.2022 р. 
Модератор: КЗО “ОЕНЦДУМ” 

 
 

№  
з/п 

Тема доповіді Доповідач Термін  
виступу 

1 Відкриття наради. Ознайомлення учасників з 
планом проведення заходу 
Загальні питання функціонування системи 
профільних ЗПО області в 2022 році  
 

Юрій ПЕДАН, 
директор  

КЗО “ОЕНЦДУМ” 

1000-1030 

2 Програмний продукт Canva як інструмент 
формування інфографіки 

Наталя БОРДЮГ, 
директор КЗО 

“Житомирський 
ОЕНЦДУМ” 

1030-1100 

3 Організація методичної діяльності еколого-
натуралістичних закладів позашкільної освіти 
області за звітний період.  
Особливості подання щорічної звітності за 
2022 рік 
 

Інна 
МАЙБОРОДА, 

заступник 
директора  

1100-1115 

4 Особливості роботи онлайн-сторінки 
“Позашкілля Дніпропетровщини” в соціальній 
мережі Facebook та вимоги до подання 
освітнього контенту 
 

Галина КРИКУН, 
заступник 
директора 

1115-1130 

5 Проблеми та перспективи в організаціє роботи 
закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму області в 2022 році.  
Відкритий мікрофон 
 

Директори 
СЮН/ЕНЦ 

1130-1200 

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


