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 Керуючись наказами департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 19.01.2017 № 34/0/212-17 “Про затвердження Плану обласних та участі у 
всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах дітей та 
учнівської молоді на 2017 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та 
Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік”, від 18.01.2018 
№ 11/0/212-18 “Про затвердження Плану обласних та участі у всеукраїнських, 
міжнародних організаційно-масових заходах дітей та учнівської молоді  
на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-
практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів на 2018 рік” проаналізовано діяльність 
закладів освіти області за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної 
освіти в 2017 – 2018 навчальному році. 
 Враховуючи вищезазначене, 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Схвалити роботу педагогічного колективу та адміністрації 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” щодо координації еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти у закладах позашкільної та загальної середньої освіти 
області. 

2. Відзначити роботу керівників органів управління освітою: департамент 
гуманітарної політики Дніпровської міської ради (Сушко К.А.), відділу освіти, 
культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації 
(Іванов О.О.), департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради 
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(Онищенко Т.Я.), управління освіти і науки виконавчого комітету Криворізької 
міської ради (Кріпак Т.П.), відділів освіти Нікопольської міської ради 
(Селютіна О.М.), Павлоградської міської ради (Дем’яненко І.В.), Марганецької 
міської   ради    (Кострикіна В.В.),    виконкому    Жовтоводської   міської   ради  
(Левіна Л.В.),    Верхньодніпровської     районної     державної        адміністрації  
(Ходос Н.Ф.), Слобожанської селищної ради (Шеремет М.О.), відділу освіти, 
сім’ї, молоді та спорту Магдалинівської районної державної адміністрації 
(Коваль О.І.), відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту виконавчого 
комітету Вербківської сільської ради (Мішуста Т.М.), відділу освіти, культури 
та спорту виконавчого комітету Криничанської селищної ради (Манко Г.В.), 
відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Межівської селищної 
ради   (Литвиненко О.О.),   відділу    освіти     Могилівської      сільської      ради  
(Бордюгова Т.П.) щодо організації та активної участі учнів та вихованців 
закладів освіти у масових заходах еколого-натуралістичного напряму. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
сільських та селищних рад (за згодою), комунальних закладів освіти 
Дніпропетровської обласної ради: 

3.1. Ознайомитися з Інформаційною довідкою про підсумки роботи 
закладів освіти області за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної 
освіти в 2017 – 2018 навчальному році, що додається. 

3.2. Сприяти: 
збереженню і розширенню мережі закладів позашкільної освіти, гуртків, 

дитячих об’єднань еколого-натуралістичного напряму без права їх 
перепрофілювання, перепідпорядкування, злиття, закриття, вилучення 
земельних ділянок та передачі їх, наявного обладнання і техніки в оренду; 

забезпеченню умов на здобуття позашкільної освіти шляхом створення 
філій, збільшення творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного 
профілю особливо у сільській місцевості; 

підвищенню природничо-екологічній компетенції дітей та молоді, участі 
учасників освітнього процесу у масових заходах за еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної освіти.  

відзначенню закладів освіти, що стали активними учасниками та 
переможцями різнорівневих заходів за різними напрямами позашкільної 
еколого-натуралістичної освіти за підсумками 2017 – 2018 навчального року  
згідно з Інформаційною довідкою. 

4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на 
завідувача сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є.,  
контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти Середню В.Г. 
 
 
 
Директор департаменту  
освіти і науки облдержадміністрації   О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 



Додаток  
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від  17.09. 2018   №  507  /0/212-18 

 
 

Інформаційна довідка 
про підсумки роботи закладів освіти області за еколого-натуралістичним напрямом 

позашкільної освіти в 2017 – 2018 навчальному році 
 

Аналіз роботи закладів освіти Дніпропетровської області за еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної освіти в 2017 − 2018 навчальному році проводився за основними 
напрямами діяльності. 

 
 Мережа закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму 

Ще до серпня 2017 року Дніпропетровська область могла пишатися найбільшою в 
Україні мережею профільних закладів позашкільної освіти (далі –ЗПО), яка складала 15 
закладів: обласний - 1, в містах області – 9, в сільських районах – 5. 

В результаті децентралізації, створення об’єднаних територіальних громад, в зв’язку з 
проблемами фінансування в деяких регіонах області в 2017 році активно розпочався процес 
реорганізації та ліквідації закладів позашкільної еколого-натуралістичної освіти, внаслідок 
якого була проведена ліквідація комунального позашкільного навчального закладу (далі -
КПНЗ) “Станція юних натуралістів” Царичанської районної ради, КПНЗ “Павлоградський 
районний еколого – натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” та реорганізація 
КПНЗ “Станція юних натуралістів №2” Дніпровської міської ради шляхом об’єднання з 
КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради.  

На 01.01.2018 року мережа закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
напряму області склала 12 установ: 

- КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – 
КЗО “ОЕНЦДУМ”) (директор Ю.Ф. Педан); 

- КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради (в.о. директора 
О.О. Деркач); 

- еколого-натуралістичний центр “Енергія” м. Жовті Води (в.о. директора 
Л.К. Письменная); 

- КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради (директор 
А.І. Гаврилюк); 

- КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради 
(директор Н.М. Шепетуха); 

- КПНЗ “Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради 
(директор І.В. Тітченко); 

- міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді виконкому 
Марганецької міської ради (директор О.М. Четверикова); 

- КЗ “Нікопольський міський еколого – натуралістичний центр” (директор 
Ю.Ю. Третьяков); 

- КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда (директор К.Б. Кириченко); 
- Верхньодніпровський районний еколого – натуралістичний центр дітей та учнівської 

молоді (директор Ю.В. Ядерна); 
- КПНЗ “Центр еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 

районної ради (директор І.П. Боярчук); 
- КЗО “Магдалинівська районна станція юних натуралістів” (директор С.І. Іванченко). 
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Також КЗО “ОЕНЦДУМ’ координує еколого-натуралістичний напрям позашкільної 
освіти в комплексних ЗПО. На сьогодні в області екологічний відділ має тільки комунальний 
навчальний заклад “Криничанський центр учнівської молоді” (директор Бородовий О.А.), в 
якому через брак кадрів проблемним залишаться питання подальшого існування відділу і 
збереження мережі гуртків еколого-натуралістичного напряму.  

За ініціативою КЗО “ОЕНЦДУМ”, завдяки налагодженню співпраці з Могилівською 
сільською радою, проведенню низки методичних виїздів до громади, адміністрацією закладу 
було порушено клопотання перед Дніпропетровською обласною радою щодо створення на 
базі комунального закладу “Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів ім. 
І.М. Шишканя”Могилівської сільської ради Царичанського району філії КЗО “ОЕНЦДУМ” 
“Шафран”. Рішенням ДОР від 16.03.2018 р. № 330-12/VIІ закладу була надана згода на 
створення філії “Шафран”. Офіційно вона розпочне свою діяльність з початком нового 
навчального року. 

Важлива роль у роботі кожного сучасного закладу освіти відводиться соціальному 
партнерству, яке відкриває умови для співпраці, дозволяє швидше реагувати на суспільні 
зміни, шукати нові ресурси для просування вперед. 

Відповідно до змін, які відбуваються сьогодні в українському суспільстві, в зв’язку з 
процесами децентралізації профільні ЗПО області приділяють посилену увагу співпраці з 
новоствореними територіальними об’єднаними громадами, кількість яких щорічно 
збільшується. 

КЗО “ОЕНЦДУМ” тісно співпрацює з: Могилівською,  Вербківською сільськими 
радами, Слобожанською, Солонянською селищними радами, які активно залучають учнів та 
педагогів закладів освіти до участі в обласних масових та методичних заходах за еколого-
натуралістичним напрямом позашкільної освіти, а КЗО “ОЕНЦДУМ”, в свою чергу, 
допомагає представникам цих ОТГ наданням методичних консультацій та навчально-
методичної літератури. 

Активно співпрацюють з ОТГ на місцях і районні/міські СЮН/ЕНЦ. Так, КПНЗ 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради 
уклав угоди на співпрацю з 2 об’єднаними територіальними громадами: Сурсько-
Литовською та Новоолександрівською. В створених ОТГ працівники Центру допомогли 
адміністраціям громад укомплектувати гурткову мережу, забезпечили програмами гурткової 
роботи, провели співбесіди, надали методичну допомогу.  

В грудні 2017 року майже всі заклади освіти мережі СЮН/ЕНЦ приєдналися до 
членства у Всеукраїнській спілці освітян України. КЗО “ОЕНЦДУМ був ініціатором цієї 
роботи в області і теж став колективним членом спілки освітян, а 5 педагогічних працівників 
закладу подали заяви на індивідуальне членство в спілці. 

 
Робота організаційних форм 

 
У 2017-2018 навчальному році мережа творчих учнівських об’єднань еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти в СЮН/ЕНЦ області склала 453 гуртки (на 13 
гуртків більше, ніж у минулому навчальному році), в яких різними формами екологічної 
діяльності були охоплені 6261 вихованець за всіма віковими рівнями (кількість дітей 
збільшилася на 70), а саме: 

 дошкільного віку – 43 гуртки / 611 вихованців (кількість гуртків не змінилася, в 
порівнянні з минулим навчальним роком кількість дітей знизилася на 56); 

 молодшого вікового рівня – 113 гуртків/1658 вихованців (збільшення на 11 
гуртків, 109 вихованців);  

 основного вікового рівня – 233 гуртка /3290 вихованців (зменшення на 4 
гуртки/41 вихованець) ; 
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 вищого вікового рівня – 64 гуртка/ 702 вихованця (збільшення  на 6 гуртків/58 
вихованців). 

Творчі учнівські об’єднання в СЮН/ЕНЦ області працювали за напрямами: 
 загально-біологічним – 183 гуртки/2494 вихованця (збільшення в порівнянні з 

2016 роком на 6 гуртків, 62 дитини); 
 екологічним – 97 гуртків/1289 вихованців (збільшення на 1 гурток, але 

зменшення на 43 дітей); 
 сільськогосподарським – 39 гуртків/546 вихованців (зменшення на 1 гурток/16 

дітей); 
 декоративно-ужитковим – 22 гуртка /284 вихованця (збільшення на 7 гуртків/ 

95 вихованців); 
 квітково-декоративним – 52 гуртка /754 вихованця (зменшення на 9 гуртків/ 

113 вихованців); 
 нетрадиційні нові форми – 60 гуртків/894 вихованця (збільшення на 11 гуртків/ 

118 вихованців); 
Робота творчих учнівських об’єднань здійснювалася за 92 профілями.  
Робота гуртків еколого-натуралістичного напряму була організована і в закладах 

загальної середньої освіти області. Всього в них працювало 58 гуртків, які охоплювали 782 
вихованця (зменшення на 135 гуртків/1846 вихованців). 

На базі комплексних закладів позашкільної освіти працювало 73 еколого-
натуралістичних творчих учнівських об’єднання з охопленням 1030 вихованців (зменшення 
на 20 гуртків/256 вихованців). 

Всього в 2017-2018 н.р. в закладах освіти області діяло 584 еколого-натуралістичних 
творчих учнівських об’єднань, в яких додаткову освіту з природних дисциплін отримували 
8073 вихованців (зменшення на 142 гуртки/2032 вихованця). 

Крім профільних гуртків, в закладах освіти діяли студії, клуби, відеоклуби, екотеатри, 
агітбригади, експедиційні загони, юннатівські та екологічні секції, учнівські виробничі 
бригади та виробничі ланки, учнівські лісництва, наукові товариства тощо. 

Як правило, робота гуртків та інших творчих об’єднань передбачає не тільки вивчення 
теоретичного матеріалу, вона також орієнтована на розвиток практичних умінь і навичок 
самостійної дослідницької діяльності вихованців. На заняттях у дітей розвивається 
допитливість, спостережливість; інтерес до природних процесів, явищ; бажання спілкуватися 
з живими об'єктами, брати участь в науково-дослідницькій та практичній природоохоронній 
діяльності. Педагоги ЗПО приділяють значну увагу і виховній складовій освітнього процесу: 
проводять з вихованцями виховні бесіди до знаменних екологічних, валеологічних, 
національно-патріотичних дат, свята, літературно-музичні композиції, конкурси, вікторини, 
конференції   

Педагогами КЗО “ОЕНЦДУМ” протягом навчального року були проведені для 
вихованців закладу всіх вікових рівнів 39 масових заходів, серед яких: свята до Всесвітнього 
дня водно-болотних угідь, Дня захисту морських ссавців, Всесвітнього Дня лісів,  
Всесвітнього Дня дій на захист річок, води і життя, Всесвітнього Дня птахів, Всесвітнього 
Дня здоров’я, квести “Дніпропетровщина – земля видатних людей”, присвячена життю і 
діяльності Дмитра Яворницького”, до Дня прав людини, літературно-музична композиція до 
Дня визволення м. Дніпро від фашистських загарбників та інш. 

З метою підтримки інноваційно діючих творчих учнівських об’єднань та гуртків 
еколого-натуралістичного профілю, пошуку нових форм, методів і моделей організації 
позашкільної еколого-натуралістичної роботи з дітьми та учнівською молоддю, підвищення 
майстерності педагогів, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої 
педагогічної діяльності КЗО “ОЕНЦДУМ” був проведений обласний конкурс “Краще творче 
учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю”, в якому взяли участь 15 гуртків з 
5 мм .Дніпро, Кам’янське, Жовті Води, Павлоград, Покров, Першотравенськ, Зеленодольськ, 
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3 районів – Апостолівського, Дніпровського, Магдалинівського та Вакулівської об’єднаної 
територіальної громади Софіївської районної ради, які представили цікаві матеріали творчих 
здобутків та результативність еколого-натуралістичної діяльності вихованців гуртків.  

Найкраще свою роботу представив гурток “Юні друзі природи” КПНЗ “Центр 
позашкільної роботи №1” Дніпровської міської ради (керівник гуртка Постол С.І.). Члени 
гуртка активно співпрацюють з дитячою міською громадською організацією “Асоціація 
захисту тварин”, є переможцями міських та обласних природоохоронних конкурсів та акцій. 

Журі конкурсу відзначило також високу результативність діяльності творчих 
учнівських об’єднань: КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради (керівник гуртка Алексєєва І.М.), “Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради (керівник гуртка Гаркуша Н.Ф.), “Центр дитячої творчості “Надія” 
м. Першотравенськ (керівник гуртка Корольова Л.Л.), еколого-натуралістичного центру 
“Енергія” м. Жовті Води (керівник гуртка Зотікова Н.С.), КЗ “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради (керівник Земскова Л.О.), КЗО “Мар’ївська загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів №1” Вакулівської об’єднаної територіальної громади Софіївської районної ради 
(керівник гуртка Линник О.О.), які стали призерами конкурсу. Переможці і призери конкурсу 
отримали грамоти та цінні призи від департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 
Методична робота 

 
Важливу роль у роботі кожного освітнього закладу відіграє правильно організована 

методична діяльність, яка проводиться з метою удосконалення професійної компетентності 
педагогічних працівників та підвищення ефективності освітньо-виховного процесу і об’єднує 
в єдине ціле всю систему роботи установи.  

КЗО “ОЕНЦДУМ” як заклад обласного підпорядкування виконує важливу 
координаційно-методичну функцію стосовно розвитку позашкільної та позакласної 
екологічної освіти і виховання в еколого-натуралістичних закладах позашкільної освіти та 
базових закладах загальної середньої освіти області, де екологічна освіта і виховання є 
профілюючою ланкою роботи. 

Серед координаційних функцій методичної служби КЗО “ОЕНЦДУМ” важлива роль 
відводиться проведенню семінарської діяльності. 

Щорічно КЗО “ОЕНЦДУМ” організовуються і проводяться семінари для всіх 
категорій педагогічних працівників СЮН/ЕНЦ – директорів та заступників, завідуючих 
відділів, методистів, керівників гуртка, а також вчителів природничих дисциплін, 
представників об’єднаних територіальних громад, відповідальних за питання освіти. 

Протягом 2017-2018 н.р. КЗО “ОЕНЦДУМ” були проведені: 
для директорів міських та районних ЕНЦ/СЮН: 
- семінар “Роль сучасного позашкільного закладу в освітньому середовищі регіону” 

(база - КЗО “ОЕНЦДУМ”); 
- - семінар “Позашкільний навчальний заклад – територія соціального 

партнерства” (база – КЗО “ОЕНЦДУМ”); 
семінар-практикум “Актуальність спадщини Марка Озерного в організації трудової 

діяльності учнів сучасної сільської школи” (база-Верхньодніпровський районний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді); 

для методистів, керівників гуртка еколого-натуралістичного напряму, представників 
об’єднаних територіальних громад, відповідальних за питання освіти: 

- “Формування соціокультурної компетентності учнів у системі 
природоохоронної діяльності” (база – КЗО “ОЕНЦДУМ”); 

- семінар “Організація трудового виховання та професійна орієнтація 
старшокласників в умовах закладу освіти” (база - КЗО “ОЕНЦДУМ”); 
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- 2 тренінги “Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в 
системі ЗПО натуралістичного спрямування в контексті викликів сучасності” (з 
використанням матеріалів Всеукраїнського тренінгу “З Україною в серці”) (база - КЗО 
“ОЕНЦДУМ”). 

Для висвітлення певних тематичних питань для участі в семінарах постійно 
запрошуються викладачі закладів вищої освіти, представники державних і громадських 
організацій природоохоронного спрямування тощо. 

Протягом звітного періоду семінари та семінари-практикуми для різних категорій 
працівників освіти на місцях проводили також всі ЗПО еколого-натуралістичного 
спрямування міст і районів області.  

Декілька років тому КЗО “ОЕНЦДУМ” з метою поширення передового досвіду 
роботи в галузі заповідної справи, розбудови екологічної мережі в регіоні, підвищення рівня 
екологічної обізнаності педагогів області, реалізації обласної програми “Вивчаємо заповідні 
території України” започаткував проведення нарад-навчання для педагогічних працівників 
закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю за участю фахівців 
природно-заповідної справи.  

У травні 2018 року КЗО “ОЕНЦДУМ” була організована і проведена обласна нарада - 
навчання для педагогів профільних закладів позашкільної освіти на базі Канівського 
природного заповідника (Черкаська область), учасниками якої стали педагогічні працівники 
профільних та комплексних закладів позашкільної освіти, вчителі природничих дисциплін 
базових шкіл, з якими співпрацює КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Протягом навчального року педагогічними працівниками профільної мережі ЗПО 
області було здійснено понад 60 тематичних методичних виїздів, які в значній мірі сприяли 
активізації участі дітей та учнівської молоді в масових еколого-натуралістичних та 
національно-патріотичних заходах, проведенню змістовної науково-дослідницької роботи за 
завданнями вчених з сільського, лісового господарства, квітникарства та озеленення, 
організації роботи у відділках навчально-дослідних земельних ділянок закладів освіти міст і 
районів тощо.  

Також на місцях по різних питаннях позашкільної еколого-натуралістичної діяльності 
постійно проводилися методичні консультації для працівників закладів освіти, батьківської 
громадськості тощо. 

Педагогічні працівники профільних ЗПО області протягом навчального року активно 
підвищували свій професійний рівень завдяки участі у всеукраїнських та міжнародних 
методичних заходах, які організовуються і проводяться Міністерством освіти і науки 
України, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, Інститутом 
проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, а саме взяли участь: 

- у Всеукраїнському семінарі-нараді для директорів обласних еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) (Волинська область); 

- ІХ Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій в м. Черкаси (переможець 
- КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради з конкурсною роботою 
“Концептуальна модель навчально-виховної системи “Формування екологічної культури 
підростаючого покоління засобами музейної педагогіки”); 

- у Всеукраїнському освітянському форумі “Аграрна практика позашкільних та 
загальноосвітніх навчальних закладів: тенденції та перспективи” (м. Київ); 

- у Третьому Форумі українських патріотичних справ “Ми – Українці”  
(м. Київ); 

- у Всеукраїнській колегії директорів обласних закладів позашкільної освіти 
еколого-натуралістичного напряму (м. Київ); 

- у Міжнародній конференції “Відродимо ліси разом” (м. Київ); 
- у Всеукраїнській розширеній нараді з нагоди відзначення 100-річчя 

позашкільної освіти в Україні (м. Київ); 
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- у Міжнародній науковій конференції “Ботанічні сади та дендропарки – 
центри формування екологічної культури у сучасному інноваційно-освітньому просторі”, 
яка була присвячена 60-річчю позашкільного навчального закладу “Дитячий парк 
“Запорізький міський ботанічний сад” Запорізької міської ради Запорізької області: 

- у роботі журі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів “Джерело творчості” у номінації 
“Методист-2018”.  

В грудні 2017 року під час розширеної педагогічної наради на базі НЕНЦ м. Київ 
проводилося узагальнення педагогічного досвіду колективу КЗ “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр” за темою: “Створення еколого-розвивального середовища у 
позашкільному навчальному закладі еколого-натуралістичного спрямування”, який 
презентував директор закладу Ю.Ю.Третьяков. Практичне значення досвіду полягає у 
підвищенні освітніх ресурсів середовища закладу позашкільної освіти і створенні умов для 
самоосвітньої практики дітей у системі проблемно-пошукової діяльності, творчості й 
дитячого експериментування з природними об'єктами, визначенні орієнтирів і підходів до 
забезпечення якісної та ефективної організації освітнього процесу. 

За змістовне узагальнення цього досвіду колектив отримав сертифікат НЕНЦ. Даний 
досвід буде розміщений на сайті МОН України, Національної академії педагогічних наук та 
НЕНЦ з метою його розповсюдження, поширення та популяризації передової педагогічної 
ідеї. 

КЗО “ОЕНЦДУМ” постійно проводить змістовну роботу по активізації участі 
педагогів закладів освіти в обласних та всеукраїнських фахових конкурсах з педагогічної 
майстерності.  

За результатами щорічного престижного Всеукраїнського відкритого рейтингу якості 
освіти “Золота когорта позашкільників – 2017” перемогу отримали: в категорії 
“Позашкільні навчальні заклади обласного підпорядкування” - КЗО “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, в категорії “Позашкільні навчальні 
заклади міського підпорядкування” - КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської 
ради, а в категорії “Позашкільні навчальні заклади районного підпорядкування” абсолютним 
переможцем став КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради з врученням Диплому “Флагман позашкільної освіти”. 
Лауреатом Рейтингу став міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької міської ради. 

Всього за звітний період понад 70 педагогів закладів освіти області були нагороджені 
сертифікатами, грамотами, дипломами і подяками НЕНЦ за підготовку учнівських команд 
для участі в масових заходах на всеукраїнському рівні та за особисту участь в методичних 
заходах. 

Методична служба КЗО “ОЕНЦДУМ” приділяє значну увагу видавничій діяльності, 
забезпеченню кожного профільного закладу позашкільної освіти області методичними 
матеріалами, необхідними для організації змістовного освітнього процесу, оновлення змісту 
методичного забезпечення за напрямами еколого-натуралістичної роботи, поширення 
досвіду роботи педагогів-позашкільників, підвищення іміджу позашкільної екологічної 
освіти і виховання. 

За звітний період КЗО “ОЕНЦДУМ” на допомогу педагогічним працівникам закладів 
освіти області було видано 3 випуски серії навчально-методичних посібників “Еколого-
натуралістичний вісник Придніпров’я”: 

“Організація роботи з творчо обдарованою молоддю” (випуск 25); 
“Розв’язування задач з хімії” (випуск 26); 
“Обласні масові заходи природоохоронного спрямування (методичні поради для 

участі у заходах “Юннатівський ліс”, “Природна скарбниця Придніпров’я”, “Лелека”) 
(випуск 27). 
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Проведення методичних виїздів до закладів освіти області по перевірці їх діяльності в 
галузі позашкільної екологічної освіти і виховання спонукала колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” до 
розробки та випуску серії плакатів “На допомогу керівнику гуртка та вчителю біології”. 

Цей напрямок видавничої діяльності закладу виявився вдалим і актуальним. Плакатна 
продукція, видана КЗО “ОЕНЦДУМ”, розповсюджується серед закладів освіти всіх рівнів і 
форм власності і є додатковим сучасним наочним методичним матеріалом для організації 
позашкільної та позакласної роботи з учнями та вихованцями з біології, екології, 
дослідництва, виконує важливу інформаційно-просвітницьку функцію, а також сприяє 
розвитку нової екологічної свідомості дітей та молоді та підвищенню рівня екологічних 
знань. 

На сьогодні видано понад 20 плакатів цієї серії. В 2017 році вийшов з друку 
довгоочікуваний плакат “Рідкісні рослини Дніпропетровщини”, який буде корисним для 
викладачів природничих дисциплін, керівників гуртка, науковців закладів вищої освіти 
тощо. 

В 2017-2018 н.р. колективом КЗО “ОЕНЦДУМ” були започатковані і реалізовані 
інноваційні видавничі проекти, розраховані на дітей молодшого та основного шкільного 
рівня. Це - книжки-розмальовки “Ентомологічні розмальовки. Антистрес” і “Цей 
загадковий світ живої і неживої природи. Антистрес”, укладачем і автором малюнків яких 
виступила керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” О.С. Раковець, яка активно впроваджує в 
процес гурткової роботи стиль “зенарт”, що широко застосовується в арттерапії.  

Також в поточному році вийшли з друку: 
розмальовка “Обряди і традиції українців” (автор малюнків - митець, художник  

Т.Л. Каптар), в якій засобами художньої форми передаються традиції, побут, звичаї 
українського народу. За задумом укладачів розмальовка допоможе дітям початкового та 
основного шкільного віку зануритися в безцінний світ спадщини українського народу, 
доторкнутися душею до його культурних надбань, сформувати почуття патріотизму та 
національної гордості; 

довідник “Система позашкільних еколого-натуралістичних навчальних закладів 
Дніпропетровської області”, в якому міститься інформація і світлини кожного профільного 
закладу позашкільної освіти, що складають сучасну мережу ЗПО області. 

Також профільними ЗПО області за останній рік було розроблено та видано понад 40 
навчальних методичних посібників, розробок, плакатів, буклетів, рекомендацій, програм з 
різних напрямів еколого-натуралістичної діяльності, більшість з яких (32) були представлені 
для участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та 
віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти хіміко-
біологічного профілю, який щорічно проводиться з метою підвищення якості позашкільної 
освіти, розвитку творчого потенціалу педагогів та поширення інноваційних досягнень.  

Найкращими в конкурсі були визнані методичні доробки педагогів  
КЗО “ОЕНЦДУМ”, КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, КПНЗ 
“Станція юних натуралістів” та “Станція юних натуралістів №2” Дніпровської міської ради, 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, 
“Центр науково-технічної творчості учнівської молоді” Новомосковської 
райдержадміністрації, “Станція юних натуралістів” Покровського району, “Станція юних 
натуралістів” Тернівського району, “Центр дитячої та юнацької творчості “Сонях” 
Криворізької міської ради, міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської 
молоді виконкому Марганецької міської ради, КНЗ “Центр позашкільної освіти” 
Вербківської сільської ради, КЗО “Солонянське НВО “Солонянська середня загальноосвітня 
школа №1 І-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти” (опорний заклад) Солонянської 
селищної ради. 

З них методичні матеріали педагогів КЗО “ОЕНЦДУМ”, КЗ “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради, КНЗ “Центр позашкільної освіти” Вербківської сільської 
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ради, були визнані найкращими у фінальному всеукраїнському етапі цього престижного 
конкурсу і нагороджені дипломами І та ІІ ступенів.  

У Всеукраїнських позашкільних педагогічних читаннях-виставці видавничої продукції 
з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму – 2017, де були 
представлені зразки найкращої видавничої продукції колективів СЮН/ЕНЦ України, 10 
видань КЗО “ОЕНЦДУМ” та КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради отримали перемогу. 

Пріоритетом у роботі ЗПО є впровадження в освітній процес та навчально-методичну 
діяльність новітніх освітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Змістовно працює в 
освітньому середовищі області еколого-натуралістичний сайт КЗО “ОЕНЦДУМ” 
(dneprunnat@ukr.net), який на сьогодні є єдиним обласним освітнім сайтом, де висвітлюється 
поточна інформація стосовно проведення масових заходів за еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної освіти (анонси, листи, накази, звіти про проведення заходів тощо). 
На сайті оперативно розміщуються і інші матеріали: листи про проведення методичних 
заходів (семінарів, круглих столів тощо, конкурсів з фахової майстерності), циклограми 
подання звітних матеріалів за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти, 
презентуються творчі роботи переможців масових та методичних заходів обласного та 
всеукраїнського рівня. 

Поточні матеріали про роботу закладів освіти за позашкільним еколого-
натуралістичним напрямом КЗО “ОЕНЦДУМ” також постійно розміщує на сайті 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації, НЕНЦ та на офіційному сайті обласної 
газети “Дніпро вечірній”. 

 
Організаційно-масова робота 

 
В області організаційно-масова робота з учнями і вихованцями в галузі позашкільної 

екологічної освіти проводиться на різних рівнях: регіональному (місцевому); обласному; 
всеукраїнському; міжнародному. 

На місцях проводяться акції, конкурси, операції, трудові десанти: “День Землі”, “День 
довкілля”, “Чистий берег”, “Смерть амброзії”, “Зустрічаємо пернатих друзів”, “Замість 
ялинки – зимовий букет”, “Чисте подвір’я”, “Посади дерево”, “Збережемо ріки чистими”, 
“Подаруй місту дерево”, “Насіння”, “Жива вода”, “Дах для птахів”, “Збережемо птахів – 
Збережемо дерева – Збережемо Землю”, “Не рубай ялинку”, “Прибережні смуги”, “Рідкісні 
рослини – символи України”, “Зелена аптека”, “Біла акація”, “Клен”, “Жолудь”, “Крилате 
насіння”, “Червона калина”, “Нагодуй пташку”, “Зупинимо лавину сміття”, “Екологічна 
стежина” та інші. 

На обласному рівні КЗО “ОЕНЦДУМ” протягом навчального року була організована і 
проведена низка масових заходів для учнів і вихованців закладів освіти: змагання юннатів 
“Знаю, вмію, дію”, конкурси “Краще творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного 
профілю”, “На кращого юного майстра народних ремесел”, “Лелека”, “Школа-мій рідний 
дім”, “Природна скарбниця Придніпров’я”, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт 
учнів обласної Природничої школи учнівської молоді, свято “Уся юннатівська родина у 
творчих звершеннях єдина” та інші, в яких взяли участь майже 500 учнів та вихованців 
закладів освіти всіх рівнів та форм власності, понад 200 з них стали переможцями і 
призерами. 

Традиційно в травні кожного року з метою розвитку екологічної свідомості, творчих 
здібностей та професійної орієнтації учнів, залучення їх до проведення практичної роботи 
щодо збереження та відновлення біологічного різноманіття за 5 напрямами проводяться 
обласні конкурсні змагання юних натуралістів “Знаю, вмію, дію”. В цьому році це: 
квітникарство та озеленення; екологія та природоохоронна робота; зоологія; рослинництво 
та кролівництво; садівництво, лісництво та дендрологія. Учасниками змагань стали 72 учня і 
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вихованця закладів освіти з мм.: Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, 
Павлоград, Верхньодніпровського, Дніпровського, Магдалинівського, Новомосковського, 
Солонянського, Томаківського районів та об’єднаних територіальних громад: 
Великомихайлівської, Вербківської, Богданівської, Любимівської, Межівської, Мирівської, 
Могилівської, Слобожанської, Томаківської. 

Найкращі результати в змаганнях за кількістю призових місць (від 2 до 4) показали 
вихованці еколого-натуралістичних закладів позашкільної освіти: КЗО “ОЕНЦДУМ”, КЗ 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради та “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, 
“Станція юних натуралістів” Покровського району Криворізької міської ради, “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда, “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, а також учні закладів загальної середньої освіти 
Верхньодніпровського, Солонянського районів. 

З метою сприяння модернізації змісту науково–дослідницької, пошукової, 
експериментальної та практичної діяльності КЗО “ОЕНЦДУМ” в 2017-2018 навчальному 
році була проведена потужна робота щодо підготовки та організації участі дітей та 
учнівської молоді області в масових заходах за еколого-натуралістичним напрямом 
позашкільної освіти всеукраїнського та міжнародного рівня. 

За статистичними даними, в обласних етапах всеукраїнських профільних масових 
заходів, які були організовані і проведені КЗО “ОЕНЦДУМ”, взяли участь понад 900 
індивідуальних учасників та творчих учнівських об’єднань і майже 400 з них вибороли 
перемогу. 

Щорічно у жовтні з метою розвитку творчих здібностей учнів, екологічної свідомості 
особистості, підвищення ефективності та якості навчально-дослідної роботи в галузі біології, 
екології, сільського, лісового господарства, квітникарства, озеленення та ландшафтного 
дизайну проводиться обласний етап Всеукраїнського конкурсу “Мій рідний край, моя земля”.  

До участі в роботі журі конкурсу були запрошені наукові співробітники провідних 
закладів вищої освіти: Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 
Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, представники обласних 
громадських організацій екологічного спрямування, зокрема обласного відділення  
Українського товариства охорони птахів. 

Учасниками заходу стали 196 учнів та вихованців закладів освіти майже з усіх 
куточків області, Вони представляли результати дослідницької діяльності за напрямами 
“Практична природоохоронна робота та екологія” (проводився по 5 номінаціях “Мій рідний 
край – моя земля”, “Біощит”, “Птах року”, “Вчимося за повідувати”, “До чистих джерел”), 
“Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі 
сільського та лісового господарства” (проводився по номінаціях: “Мій рідний край – моя 
земля”, “Дослідницький марафон”, “Кролик”, “Плекаємо сад”, “Юний генетик і 
селекціонер”). 

85 переможців з мм. Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, 
Павлоград, Васильківського, Верхньодніпровського, Дніпровського, Криничанського, 
Магдалинівського, Межівського, Новомосковського, Павлоградського, Петриківсвького, 
Синельниківського, Солонянського, Царичанського, Юр’ївського районів та Вербківської 
сільської ради були нагороджені грамотами департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації та цінними подарунками під час проведення обласного свята “Уся 
юннатівська родина у творчих звершеннях єдина”. 

Також на святі нагороджувалися пеоеможці обласних конкурсів “На кращого юного 
майстра народних ремесел”, “Школа мій рідний дім”, “Лелека”   

На святі була презентована змістовна виставка досягнень юннатів Дніпропетровщини 
з  тематичною назвою заходу “Уся юннатівська родина у творчих звершеннях єдина”, де 
були представлені роботи переможців обласних масових заходів за еколого-
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натуралістичним напрямом позашкільної освіти. Для всіх бажаючих на виставці було 
організовано проведення майстер-класів з декоративного петриківського розпису, 
лозоплетіння та народної вишивки. 

Незабутню теплу атмосферу для всіх учасників заходу створили хореографічні та 
вокальні колективи комунального позашкільного начального закладу “Центр позашкільної 
роботи та дитячої творчості “Альтаїр” (директор Гут О.А.) Дніпровської міської ради, які 
організували святковий концерт. 

 
Робота з національно-патріотичного виховання 

 
З метою формування у молодого покоління почуття патріотизму, любові до 

Батьківщини в закладах освіти області активно проводилася робота з національно-
патріотичного виховання.  

Для учнів і вихованців педагогами КЗО “ОЕНЦДУМ” та мережі профільних ЗПО 
області протягом року були проведені масові заходи до знаменних патріотичних дат: Дня 
Злуки, Дня Соборності, річниці битви під Крутами, подій на Майдані, пам’яті Героїв 
Небесної Сотні, Дня Європи, вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, Дня захисника України, Дня Збройних Сил України тощо. 

Юннатами КЗО “ОЕНЦДУМ” в травні в рамках святкування перемоги у Другій 
світовій війні була проведена акція “Обеліск” по організації робіт з благоустрою могили 
бійців легендарного бронепоїзду. У відеолекторії “Екологія ХХІ століття” організовано 
перегляд відео-фрагментів художніх і документальних фільмів, які відображають події 
Другої світової війни. В гуртках проведені заняття мужності за цією тематикою з 
виготовленням вітальних листівок та квіток пам’яті – маків з паперу. Також було проведено 
екскурсію до музею та меморіалу форсування Дніпра с. Військове Солонянського району і 
покладання квітів до монументу Слави м. Дніпра, літературно-музичну композицію “День 
пам’яті та надії”, де декламувалися вірші, присвячені подвигу солдат у воєнні роки, звучали 
пісні воєнної тематики. 

Щорічно з метою поширення серед дітей та молоді інтересу до вивчення, збереження, 
відновлення народних ремесел, національних традицій українського народу, залучення учнів 
до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини в області проводиться 
обласний конкурс “На кращого юного майстра народних ремесел”, який є одним з найбільш 
масових за кількістю учасників. 

У звітному навчальному році за напрямками: лозоплетіння, рукоділля (народна 
вишивка), художня обробка дерева, декоративний розпис, писанкарство, художнє плетіння з 
соломи на розгляд журі конкурсу були представлені 225 творчих робіт від 73 юних майстрів 
(це майже вдвічі більше, ніж у минулому році), які оцінювали досвідчені майстри з 
декоративно-вжиткового мистецтва. 24 учасники конкурсу з мм. Дніпро, Кам’янське, Кривий 
Ріг, Марганець, Верхньодніпровського, Новомосковського, Межівського, Петриківського, 
Синельниківського, Солонянського, Царичанського, Широківського районів стали його 
переможцями і призерами.  

У Всеукраїнській дитячо- юнацькій еколого - патріотичній грі “Паросток” отримали 
перемогу 9 учасників з мм. Кривий Ріг, Покров, Васильківського та Солонянського районів. 

Значних результатів досягли учні і вихованці закладів освіти області у Всеукраїнських 
родинних конкурсах: 

 “Дідух” - 25 переможців з мм. Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Нікополь, 
Дніпровського, Новомосковського, Солонянського, Петропавлівського, Царичанського 
районів; 

“Український коровай” – 4 переможця з м. Кривий Ріг, Дніпровського, 
Новомосковського районів. 

А за результатами Всеукраїнської виставки-конкурсу “Український сувенір”, який  
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проводиться щорічно з метою виховання національного світогляду учнівської молоді через 
пізнання народного мистецтва; залучення молодого покоління до джерел і процесу творення 
українського народного мистецтва, 59 індивідуальних учасників, гуртків та родинних 
колективів області були визнані найкращими в Україні. 

 
Реалізація обласної програми “Вивчаємо заповідні території України”.  

Виїзні форми навчання. Організація літнього відпочинку і оздоровлення виховаців 
 
Вивчення заповідних територій – національного надбання України – окремий 

напрямок роботи закладів освіти, перспективна форма співпраці ЗПО з науковцями закладів 
вищої освіти і фахівцями в галузі природно-заповідної справи. 

Важливим напрямом діяльності СЮН/ЕНЦ є реалізація обласної Програми організації 
літніх наукових практик та комплексних екологічних експедицій для дітей та учнівської 
молоді і педагогічного активу загальних середніх і позашкільних закладів освіти 
Дніпропетровської області “Вивчаємо заповідні території України”, яка в поточному році 
була продовжена на 2018-2023 рр. 

Протягом навчального року КЗО “ОЕНЦДУМ” в рамках Програми були організовані і 
проведені різноманітні виїзні форми навчання: комплексні еколого-краєзнавчі експедиції до 
провідних заповідників країни, польові та науково-просвітницькі практики, наради-навчання, 
походи, екскурсії, а саме:  

- в листопаді 2017 року для вихованців і педагогів закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти з мм. Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Васильківського, 
Дніпровського районів була проведена обласна екскурсія до регіонального ландшафтного 
парку “Фельдман Еко-парк” (м. Харків) – одного з найцікавіших об’єктів природно-
заповідного фонду Харківщини, який поєднує у собі турботу і допомогу тваринам, терапію 
для дітей з особливими потребами, реабілітаційну, науково-дослідницьку і освітянську бази, 
а також пропонує дозвілля для тих, хто любить природу; 

- в грудні для вихованців і педагогів ЗПО з мм. Дніпро, Кам’янське, Пвлоград, 
Дніпровського району відбулася еколого-краєзнавча екскурсія до позашкільного навчального 
закладу “Дитячий парк” Запорізький міський ботанічний сад” Запорізької міської ради та 
Національного парку “Хортиця” (м. Запоріжжя); 

- в травні була проведена обласна комплексна дитяча еколого-краєзнавча 
експедиція та обласна нарада-навчання для педагогів профільних позашкільних навчальних 
закладів області на базі Канівського природного заповідника (Черкаська область). Участь в 
заході взяли  вихованці і педагоги закладів загальної середньої та позашкільної освіти з мм. 
Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Павлоград, Верхньодніпровського, 
Дніпровського, Межівського, Новомосковського, Солонянського районів, Вербківської 
сільської ради, Слобожанської, Томаківської, Царичанської селищних рад. В ході виїзду 
учасники ознайомилися з діяльністю цієї провідної природоохоронної установи України, а 
також підвищили свій культурний рівень завдяки відвіданню музеїв та інших культурних 
закладів міста Канів. 

- в квітні була проведена еколого-просвітницька екскурсія на базі комунального 
закладу “Спеціальна адміністрація регіонального ландшафтного парку “Дніпрові Пороги” 
Дніпропетровської обласної ради”, який знаходиться на території Солонянськго району; 

- у червні була проведена обласна науково-просвітницька практика на базі 
Науково-навчального центру “Присамарський біосферний, біогеоценологічний стаціонар ім. 
О.Л.Бельгарда” (Новомосковський район, с. Андріївка) (науковий керівник: кандидат 
біологічних наук, старший науковий співробітник ДНУ ім. О.Гончара – Б.О. Барановський). 
Під час заходу учасники із закладів освіти мм. Дніпро, Кам’янське, Синельникове, 
Дніпровського, Новомосковського, Солонянського районів ознайомилися з основними 
типами ландшафтів степової зони України, найпоширенішими видами флори і фауни 
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Степового Придніпров’я. Для них були проведені екскурсії: до Капітанівського байраку з 
великим біологічним різноманіттям деревно-чагарникових рослин, які є домінуючими 
породами у Присамар’ї; до штучних лісових масивів з різноманітним природним складом 
дендрофлори (ясенові, пакленові, чернокленово-берестові діброви, біло акацієві насадження) 
з елементами степових цілинок і ділянками лук; на степові ділянки з великим видовим 
різноманіттям вищої судинної флори, яка на території Присамар’я є найбагатшою за 
кількістю видів; ковилових ділянок степу, незаймана краса яких нагадала, яким був колись 
справжній цілинний різнотравно-типчаково-ковиловий степ. На заплаві р.Самара учасники 
ознайомилися з відповідним спорядженням для відбору проб води та бентосу та методикою 
проведення гідробіологічних досліджень. Наприкінці була проведена оглядова екскурсія по 
території та приміщенням Присамарського біосферного, біогеоценологічного стаціонару, 
який був побудований в 90-роках минулого століття зусиллями педагогів та студентів з 
метою проведення комплексної експедиції університету. На базі стаціонару впродовж всіх 
років існування проводиться експедиційна діяльність та польові практики для студентів 
природничих факультетів ДНУ; 

- у червні на території Магадалинівського району, в резервації майбутнього 
Орільського національного природного парку був проведений обласний еколого-краєзнавчий 
табор-експедиції “Боривітер” “Природна скарбниця Придніпров’я”. Робота табору була 
організована на базі Котовського навчально-реабілітаційного центру Дніпропетровської 
обласної ради (директор Конюхова Н.М.) за участю  вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ” та КПНЗ 
“Станція юних натуралістів” Дніпропетровської міської ради. Об’єктом вивчення і 
дослідження стали унікальні території акваторії ріки Оріль: заплавні озера, лимани, луки, 
заплавні й байрачні діброви, степи, солонці, трав’янисті болота (наукові керівники – 
кандидати біологічних наук, доценти ДНУ ім. О.Гончара Манюк В.В., Бригадиренко В.В., 
голова обласного осередку Українського товариства охорони птахів Чегорка П.Т.).  

Однією із вагомих складових роботи закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму є організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей.  

На початку літнього періоду 2017-2018 навчального року усі ЗПО проводили 
організацію змістовного оздоровлення та відпочинку дітей в таборах з денним перебуванням, 
на пришкільних майданчиках, під час польових практик, походів, екскурсій, експедицій 
тощо. Особливу увагу було приділено проведенню науково-дослідницької роботи еколого-
натуралістичного напряму та реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді, а саме:залучення до активних форм відпочинку дітей як з багатодітних та 
малозабезпечених родин, так і дітей, що приїхали із зони проведення АТО. 

На базі КПНЗ “Станція юних натуралістів Покровського району”  
Криворізької міської ради для обдарованої молоді працювала міська літня біологічна школа 
за відділеннями: зоологічне, дендрологічне, ботанічне, екологічне, ландшафтного дизайну, 
квітникарства та овочівництва. Програма школи включає лекції, практичні та екскурсійні 
заняття, польовий практикум, проведення самостійної роботи, консультації та підготовку 
наукових звітів за підсумками роботи.  

Команди від області в літній період взяли активну участь у заходах з оздоровлення та 
відпочинку на базі Всеукраїнського профільного табору “Юннат” у м. Київ: 

- у фестивалі патріотичних дій - команда учнів КЗО “Середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №6” (директор Морокко Л.М.), вихованці КПНЗ “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради; 

- у зльоті юних дослідників-природознавців – команда вихованців КПНЗ “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради та 
“Станція юних натуралістів” Криворізької міської ради; 

- у зборі лідерів Всеукраїнської дитячої спілки “Дитячий екологічний 
парламент” - команда вихованців еколого-натуралістичного центру “Енергія” комунального 
закладу освіти “Навчально-виховний комплекс “Дивосвіт” м. Жовті Води. 
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КЗО “ОЕНЦДУМ” за рахунок коштів обласного бюджету влітку 2018 року було 
організовано оздоровлення 21 вихованців пільгових категорій ЗПО еколого-
натуралістичного напряму області в дитячому оздоровчому закладі “Мрія” м. Бердянська 
Запорізької області. 

 
Робота з еколого-природоохоронного та біологічного напряму 

 
Протягом звітного періоду в закладах освіти області були організовані та проведені 

обласні масові заходи та обласні етапи всеукраїнських масових заходів еколого-
природоохоронного та біологічного профілю: 

акції: “День юного натураліста”, “Птах року”, “Годівничка”, “День зустрічі птахів”, 
“Юннатівський ліс”; 

конкурси: “До чистих джерел”, “Природна скарбниця Придніпров’я”, “Лелека”, 
“Юний дослідник”, “Загадкове життя домашніх улюбленців”, колективів екологічної 
просвіти “Земля – наш спільний дім”, “Зоологічна галерея”, “Вчимося заповідувати”, “В 
об’єктиві натураліста”, еколого-натуралістичний похід “Біощит” тошо. 

Найбільш масовим за кількістю учасників став обласний етап ХІ Міжнародного 
екологічного конкурсу за темою “Загадкове життя домашніх улюбленців”, в якому взяли 
участь 536 учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної та 
позашкільної освіти різних вікових рівнів. Роботи 45 учасників, які посіли призові місця, 
були направлені до НЕНЦ для подальшої участі у національному етапі. Найбільш творчо 
підійшли до участі в конкурсі вихованці закладів освіти з мм. Вільногірськ, Дніпро, 
Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Покров, Синельникове, Дніпровського, 
Криничанського, Новомосковського, Петропавлівського, Синельниківського, Солонянського, 
Юр’ївського районів, Апостолівської міської ради та Софіївської, Томаківської селищних 
рад. 

Також масовими за кількістю учасників стали: обласні етапи акцій: “День юного 
натураліста” (28 учасників), “Повзик – птах 2017 року” (42), “Годівничка” (70), “День 
зустрічі птахів” (86), конкурсів: “До чистих джерел” (22), “В об’єктиві натураліста” (56), 
“Зоологічна галерея” (180), “Земля-наш спільний дім” (понад 200). 

Щороку вихованці ЗПО області демонструють високу результативність у масових 
заходах еколого-природоохоронного та біологічного напряму на всеукраїнському рівні. Цей 
рік не став виключенням. Серед найбільш вагомих перемог юннатів області в 2017-2018 н.р.: 

перше місце в конкурсі “Вчимося заповідувати”; 
31 призове місце в акції “Канюк звичайний - птах 2017 року”; 
3 призових місця – в еколого-натуралістичному поході “Біощит”; 
7 призових місць – в конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства “Юний дослідник”; 
10 призових місць в конкурсі “День рослин”; 
4 призових місця в юнацькому фестивалі“В об’єктиві натураліста”,  
8 призових місць в акції “День юного натураліста”,  
14 призових місць в акції “День зустрічі птахів”; 
9 призових місць в акції “Годівничка”; 
18 призових місць в конкурсі дитячого малюнка “Зоологічна галерея”. 
Третій рік поспіль Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

спільно з ДП “УДЦ” Молода гвардія” Одеської області в квітні-травні проводиться 
Всеукраїнський форум юних екологів, в якому цього року взяли участь 4 вихованці ЗПО, 
переможці всеукраїнських масових заходів еколого-природоохоронного напряму з мм. 
Дніпра, Кривого Рогу, Дніпровського та Томаківського районів. 

В 2017-2018 н.р. на теренах області проводився 25, ювілейний, конкурс колективів 
екологічної просвіти “Земля-наш спільний дім”, який проходив під девізом “Хай же щастя на 
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планеті і краса вирує! На землі людина мудро хазяйнує!” і був присвячений проблемі 
раціонального природокористування в України. Участь у міських і районних відбіркових 
етапах конкурсу взяли майже 4 тис. учнів усіх вікових рівнів, а в зональному відбірковому 
турі - 31 команда майже з усіх куточків Дніпропетровщини. 

Переможцем фінального етапу конкурсу на обласному рівні стала команда “Екодіти”  
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 74” Дніпровської міської 
ради (директор Антіпова З.А.), яка представляла Дніпропетровську область на 
Всеукраїнському етапі конкурсу, що проводився в м. Києві, і стала переможцем в номінації 
“Креативний підхід до розкриття теми конкурсу”. 

Набирає обертів щорічний обласний екологічний конкурс “Лелека”, який вже третій 
рік проводиться на теренах області за підтримки публічного акціонерного товариства “ДТЕК 
ДНІПРООБЛЕНЕРГО”. У конкурсі в 2017-2018 н.р. взяли участь 21 учень та вихованець 
закладів освіти з 5 міст та 10 районів. 14 індивідуальних та колективних робіт учасників з 
мм. Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Васильківського, Верхньодніпровського, 
Магдалинівського, Павлоградського, Гречаноподівської сільської ради Широківського 
району та Криничанської селищної ради стали переможцями заходу і були нагороджені 
грамотами та цінними подарунками департаменту освіти та науки облдержадміністрації, 
призами від ПАТ “ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО”. 

Традиційно Міністерством освіти і науки України, НЕНЦ як підсумок роботи гуртків 
еколого-природоохоронного та біологічного напряму по закінченні кожного навчального 
року на базі різних областей проводяться всеукраїнські збори команд юних екологів та 
ботаніків із змістовним практичним компонентом по вивченню біологічного та 
ландшафтного різноманіття природних зон України. В цьому році такі збори були проведені 
на території об’єктів природно-заповідного фонду Івано-Франківської і Миколаївської 
областей відповідно. Участь у зборах взяли команди юних екологів КЗ “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради та юних ботаніків - КПНЗ “Станція юних 
нватуралістів” Тернівського району Криворізької міської ради, які посіли другі місця в даних 
заходах. 

 
Робота в галузі сільського і лісового господарства, зоології та тваринництва 
 
Одним з провідних напрямів діяльності закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного профілю, багатьох закладів загальної середньої освіти є: залучення дітей та 
молоді до практичної діяльності в галузі аграрних наук, проведення дослідницької роботи за 
завданнями вчених, розвиток дослідно-експериментальної та профорієнтаційної роботи.  

Навчально-дослідні земельні ділянки закладів освіти (НДЗД) дають учням можливість 
проводити спостереження за рослинними об’єктами, працювати з ручним інвентарем, 
лабораторним обладнанням, деяким сільськогосподарським знаряддям. 

В 2017-2018 н.р. за статистичними даними в області працювало 910 шкіл, з них - 420 
мали НДЗД, з них відповідали Положенню – 75. Кількість НДЗД щорічно зменшується, це 
пов’язано з процесом оптимізації шкіл у сільській місцевості, а також з обмеженням 
водопостачання влітку при високій температурі повітря, звільненням багатьох учнів від 
роботи на НДЗД за станом здоров’я, відсутністю малогабаритної техніки, відсутністю оплати 
вчителю за роботу на НДЗД тощо.  

На сьогодні 9 закладів позашкільної освіти мають НДЗД (загальна площа – 5,043га), а 
саме: КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, м. Павлограда, 
Покровського району, Тернівського району Криворізької міської ради, “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької 
міської ради, КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради та “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр”, КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
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Педагоги цих закладів проводять дослідницько-експериментальну роботу з дітьми за 
завданням вчених Дніпровського державного аграрно-економічного університету, 
Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, ботанічного саду ДНУ, 
Українського державного хіміко-технологічного університету, Інституту зернового 
господарства НААН України та інших наукових установ. Завдяки тісній співпраці з 
науковцями коригується тематика дослідницької роботи, підвищується зацікавленість 
юннатів в проведенні досліджень. Вони випробовують нові сорти та гібриди овочевих, 
польових, плодових культур, вивчають строки посіву насіння, розсадний і безрозсадний 
способи вирощування овочів, вплив обробки насіння стимуляторами росту, 
мікроелементами, біогуматом; агроволокна, мульчування ґрунту різними матеріалами на ріст 
і врожайність рослин; знайомляться з агротехнікою вирощування сільськогосподарських 
культур. 

Змістовна різнопланова дослідницька робота проводилася протягом навчального року 
на НДЗД закладів освіти Дніпровського, Криничанського, Магдалинівського, Межівського, 
Павлоградського, Синельниківського районів, але загальна площа ділянок в районах 
зменшилась, так як ряд шкіл перейшли до громад. 

В деяких районах області продовжують працювати учнівські виробничі бригади (УВБ) 
та аграрні трудові об'єднання. за різними напрямками (овочівники, ботаніки-рослинники, 
садівники, бджолярі, ремонтники)  

Вони активно працюють в Павлоградському, Дніпровському, Магдалинівському, 
Царичанському районах, а також в окремих закладах освіти Верхньодніпровського, 
Синельниківського, Томаківського районів. Як правило, аграрні трудові об’єднання 
організують свою роботу на шкільних НДЗД, в приватних підприємствах, фермерських 
господарствах, займаються благоустроєм територій місцевих шкіл, парків, ремонтом 
шкільних приміщень.  

Використовуються і інші форми трудового виховання (наприклад, профільні міні-
школи - на базі КЗО “Майська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Зайцівської сільської 
ради Синельниківського району (директор Пятецька Н.А.), модель трудової школи - на базі 
КЗО “Жовтневий навчально-реабілітаційний центр з поглибленим професійно-трудовим 
вихованням” ДОР (директор Католик М.Є.). 

Серед ЗПО еколого-натуралістичного профілю 10 мають навчально-дослідні 
тваринницькі комплекси (НДТК), куточки живої природи, які є змістовною базою для 
проведення роботи гуртків юних зоологів, птахівників, ветеринарів, юних друзів природи та 
інших та науково-дослідницької діяльності.  

Для розвитку роботи за тваринницьким напрямом колективи КЗО “ОЕНЦДУМ” та 
профільних ЗПО протягом багатьох років тісно співпрацюють з вченими ДДАЕУ, ДНУ ім. 
О.Гончара, профільними дослідницькими установами. 

На базі КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради багато років працюють: клуб 
“Срібна підкова”, навчальна пасіка, тваринницька ферма, живий куточок. 

Міні-кролеферми та міні-птахоферми є на базі КЗО “ОЕНЦДУМ”, КПНЗ “Станція 
юних натуралістів Покровського району” та “Станція юних натуралістів” Тернівського 
району Криворізької міської ради, “Станція юних натуралістів” м. Павлограда, міського 
ЕНЦДУМ виконкому Марганецької міської ради.  

Дослідницькі роботи юних кролівників області були представлені для участі щорічній  
Всеукраїнській трудовій акції “Кролик” і були високо оцінені кваліфікованим журі, 
отримавши 6 призових місць.  

В умовах низької лісистості області актуальним і перспективним напрямом роботи 
профільних ЗПО є організація роботи шкільних лісництв. 

В цьому році в області за загальною площею 165 га працювали 11 шкільних лісництв 
в мм. Кам’янське, Кривий Ріг, Павлоград, Васильківському, Дніпровському, 
Павлоградському, Покровському районах та одне товариство “Юннатівське лісництво” в м. 
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Марганець, де отримували знання з основ лісознавства і навчались сучасним технологіям 
вирощування лісових культур понад 680 учнів. Вони проводили на місцях багато корисних 
справ: вирощування саджанців; посадку лісосмуг та догляд за ними; висадку дерев, збирання 
лікарських рослин, заготівлю насіння деревних та чагарникових порід, догляд за тваринами і 
птахами взимку; охорону від пожеж та вирубок, а також пропагандистську діяльність серед 
населення щодо необхідності збереження лісових насаджень, беруть участь у профільних 
масових заходах. 

Результати своєї роботи юні лісівники області представляли на Всеукраїнських 
конкурсах та акціях: “Ліси для нащадків” (2 призових місця), “Юннатівський зеленбуд”  
(11 призових місць ), зльоті учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів (ІІІ командне та ІІІ індивідуальне місця).  

В 2017-2018 н.р. юні аграрники області досягли вагомих результатів і в інших 
всеукраїнських масових заходах сільськогосподарського профілю і отримали:  

ІІІ місце - у Зльоті учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань; 
ІІ та ІІІ місце - у фестивалі “Україна – сад”; 
5 призових місць – у конкурсі навчально-дослідних земельних ділянок; 
11 призових місць – у трудовій акції школярів та учнівської молоді “Дослідницький 

марафон”. 
  

Робота з квітникарства, благоустрою та озеленення 
 

Велике профорієнтаційне та виховне значення має робота юннатів в теплицях, 
парниках, оранжереях, яка сприяє вихованню в гуртківців інтересу і любові до природничих 
наук, квітникарства, овочівництва, творчого ставлення до праці, формуванню професійної 
орієнтації. 

Вже не перший рік в області існує проблема ремонту, опалення та водопостачання 
теплиць в закладах освіти, що значно впливає на стан тепличного господарства. На сьогодні 
діють 16 теплиць, деякі з них працюють лише в весняно-літній період.  

В зв’язку із закриттям КПНЗ “Станція юних натуралістів №2” Дніпровської міської 
ради та “Станція юних натуралістів” Царичанського районної ради були зняті з обліку 2 
теплиці, які багато років перебували на балансі цих закладів в неробочому стані через брак 
коштів на ремонт.  

На цьому тлі позитивним зрушенням є будівництво в минулому навчальному році 
завдяки коштам компанії “Метінвест” 2 сучасних теплиць загальною площею 72 м2 в КПНЗ 
“Станція юних натуралістів” Тернівського району м. Кривого Рогу, які після введення в 
експлуатацію широко використовуються для проведення дослідницької роботи з 
квітникарства з вихованцями закладу.  

На сьогодні серед профільних ЗПО області робочі теплиці мають: КПНЗ “Станція 
юних натуралістів” Дніпровської міської ради, КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної 
творчості” Дніпровської районної ради, КЗО “ОЕНЦДУМ”, що дає можливість педагогам 
цього закладу проводити дослідницьку роботу з квітникарства на належному науковому 
рівні. 

Також завдяки грантовій підтримці нещодавно побудована невелика теплиця в КПНЗ 
“Станція юних натуралістів” Покровського району Криворізької міської ради.  

Постійно поповнюється квітами і модернізується галерея кімнатних рослин, яка 
знаходиться в приміщенні міського ЕНЦ виконкому Марганецької міської ради.  

Діяльність навчальних теплиць області була презентована на Всеукраїнському 
конкурсі “Дивовижна теплиця”, за підсумками якого КЗО “ОЕНЦДУМ” посів І місце, а 
КПНЗ “Станція юних натуралістів” Покровського району Криворізької міської ради та 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради – 
ІІ місця. 
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Серед заходів з благоустрою і озеленення, які проводяться в закладах освіти, багато 
років чільне місце посідає обласний конкурс “Школа – мій рідний дім”, який проводиться 
КЗО “ОЕНЦДУМ” з метою вивчення пріоритетних напрямків у формуванні сучасного 
інтер’єру та покращення озеленення закладів освіти, ознайомлення з новими тенденціями в 
галузі ландшафтного дизайну та декоративного садівництва, формування високого рівня 
еколого-естетичної культури учнів. Конкурс традиційно проводиться за номінаціями: 
“Школа – мій рідний дім”, “Музей кімнатних рослин”,“Саду мого дивосвіт”. 

Педагоги КЗО “ОЕНЦДУМ” щорічно проводять методичні виїзди в заклади освіти 
міст і районів з метою надання їм методичної та практичної допомоги у підготовці зелених 
паспортів та іншої документації, рекомендацій у проведенні практичної роботи з озеленення 
та благоустрою, виявленні та оцінці найкраще озеленених освітніх установ. 

За звітний період участь в заході взяли заклади освіти з 8 міст та 10 районів області, а 
також з Апостолівської міської ради, Томаківської та Вербківської сільських рад (всього 71 
учасник). В рамках конкурсу учасниками були впорядковані шкільні подвір’я, сади, 
дендропарки, алеї, зони відпочинку.  

Серед перших - КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, КПНЗ 
“Станція юних натуралістів Покровського району”, КЗ “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №110” Криворізької міської ради (директор Туганова О.М.), КЗ “Личківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівської районної ради (директор Зоріна Т.Г.), 
міський ЕНЦДУМ виконавчого комітету Марганецької міської ради, КЗ “Горянівський 
навчально-виховний комплекс” Дніпровського району (директор Боярчук Н.І.).  

Робота закладів освіти області в галузі квітникарства, ландшафтного дизайну та 
озеленення протягом року також презентувалася в профільних масових заходах на 
всеукраїнському рівні. 

Так, команда вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ” посіла ІІ місце у Всеукраїнському 
конкурсі з флористики та фітодизайну “Україна вишивана”. 

Юні квітникарі області також посіли: 
чотири призових місця у Всеукраїнському заочному конкурсі-огляді внутрішнього та 

зовнішнього озеленення навчальних закладів “Галерея кімнатних рослин”; 
7 – у трудовій акції “Парад квітів біля школи”; 
ІІ та ІІІ місця - у конкурсі “Парки-легені міст і сіл”. 
 

Робота з обдарованою учнівською молоддю 
 
Вагомим напрямом діяльності ЗПО еколого-натуралістичного напряму є створення 

оптимальних умов для виявлення та всебічного розвитку обдарованої молоді, її підтримки, 
самореалізації та самовдосконалення.  

З цією метою під керівництвом КЗО “ОЕНЦДУМ” за 8 секціями працює обласна 
хіміко-біологічна заочна школа (з 2015 року – обласна Природнича школа учнівської молоді) 
для учнів 9 – 11 класів. 

В 2017 – 2018 н.р. на підставі поданих документів до навчання в Школі були 
зараховані 119 учнів закладів освіти з мм. Дніпро, Кам’янське, Марганець, Нікополь, 
Павлоград, Васильківського, Дніпровського, Межівського, Новомосковського, 
Павлоградського, Солонянського районів та Слобожанської селищної ради.  

Для учнів Школи за участю науковців ЗВО та педагогічних працівників  
КЗО “ОЕНЦДУМ” проводилися сесії: осіння, зимова, весняна, лекції та практичні заняття.  

У рамках роботи Школи проводиться системне повторення курсу біології, хімії, що 
надає можливість учням-старшокласникам ретельно підготуватися до зовнішнього 
незалежного оцінювання та вступу до вишів, учням надаються дидактичні матеріали на 
електронних носіях. За два роки навчання в Школі учні набули навички лабораторних 
досліджень, навчилися методам оцінки й обробки інформації, отримали поглиблені знання з 
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предметів еколого-природничого напряму, а також підготували свою першу науково-
дослідницьку роботу. 

Під час урочистого випуску було проведено обласний конкурс захист науково-
дослідницьких робіт учнів Школи. На конкурс подано 78 робіт учнів з мм. Дніпра, 
Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Павлограда, Синельникового, 
Дніпровського, Магдалинівського, Межівського, Новомосковського, Павлоградського, 
Солонянського, Томаківського районів та Вербківської і Слобожанської ОТГ, що 
представили свої творчі роботи відповідно до діючих секцій, більшість з них було 
підготовлено в лабораторіях і на кафедрах ЗВО під керівництвом вчених. 

Журі конкурсу, до складу якого входили науковці вишів області, відзначило 
різноманітність тематики дослідницьких робіт, їх практичну направленість, широке 
використання місцевого матеріалу. 

40 випускників стали призерами обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів обласної Природничої школи. 

Найкращі результати та високий рівень підготовки продемонстрували учні: 
КНЗ “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради (директор Ситник Т.В.); 
КЗО “Середня загальноосвітня школа № 6” Дніпровської міської ради (директор 

Морокко Л.М.); 
КЗО “Середня загальноосвітня школа № 11” Дніпровської міської ради (директор 

Бондаренко Н.Л.);   
КЗ “Горянівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради (директор  
Боярчук Н.І.); 

КЗ “Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної 
ради”  (директор Голендяєва С.В.); 

КЗ “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 ім О.І. Стовби” Кам’янської 
міської ради (директор Гончарук І.Ю.); 

КЗ “Кочерезький навчально-виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дитячий садок” Вербківської сільської ради Павлоградського району (директор 
Василенко В.І.);  

КЗ “ Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів №26” 
(директор Сідаш С.М.);  

КЗ “Марганецька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 з 
поглибленим вивченням окремих предметів” Марганецької міської ради (директор  
Фролов О.І.). 

Змістовні роботи підготовили вихованці ЗПО еколого-натуралістичного напряму: 
міського ЕНЦДУМ виконкому  Марганецької міської ради, КЗ “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровського району, КЗ “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”, 
КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда. 

Всі випускники школи отримали свідоцтва про позашкільну освіту відповідно до 
зразка, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Переможці та учасники 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, члени журі були нагороджені почесними 
грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

У Всеукраїнській заочній біологічній школі на природничому відділенні за напрямками 
біологія, хімія, екологія та декоративно-прикладне мистецтво навчалося 10 учнів з м. 
Марганець, Верхньодніпровського та Дніпровського районів. Слухачі школи отримати нові 
та удосконалили набуті знання за відповідними профілями, а також взяли участь в осінній та 
весняній сесіях школи.  



 19 
                                      Продовження додатка  

За підсумками навчання 2 вихованці з м. Марганець захистили свої науково-
дослідницькі роботи і отримали свідоцтва про позашкільну освіту. 

Важливим напрямом роботи з творчо обдарованою молоддю є підготовка та участь 
вихованців у профільних масових заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного 
рівнів, яка сприяє модернізації змісту науково-дослідницької, пошукової, експериментальної 
та практичної діяльності учнів, впровадженню інноваційних освітніх методів і технологій, 
забезпеченню інтеграції вітчизняної освіти і науки у європейський та світовій простір. 

За звітний період обдарована молодь Дніпропетровщини взяла активну участь в 
творчих та інтелектуальних конкурсах всеукраїнського рівня, показники якої мають високу 
результативність.  

Серед найбільших досягнень вихованців ЗПО області у 2017-2018 навчальному році: 
6 призових місць – у конкурсі “Intel-Eko-Україна” – національному етапі 

Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів “Intel ISEF”; 
перше, друге та два третіх місця – у конкурсі раціоналізаторських та винахідницьких 

проектів еколого-натуралістичного напряму; 
ІІ місце – в Національному турі Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з 

енергоефективності “Енергія і середовище”; 
14 призових місць у біологічному форумі учнівської та студентської молоді “Дотик 

природи”.  
Вперше у травні поточного року у місті Луцьк проходив Всеукраїнський молодіжний 

хакатон “X REALITY HACK 2018”. На заході були представлені дитячі екологічні роботи від 
35 учасників з 16 областей України. Дніпропетровщину на цьому креативному 
інтелектуальному конкурсі представляла команда вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ”, яка посіла 
ІІ місце в заході. 

 
Аналіз роботи закладів освіти області за позашкільним еколого-натуралістичним 

напрямом в 2017 – 2018 навчальному році свідчить про те, що вони, виконуючи важливу 
державну місію, є на місцях основними осередками надання дітям та молоді ґрунтовних 
екологічних знань, формування нової екологічної свідомості і культури.  

Вони активно залучають молодь до участі у трудових, екологічних та 
природоохоронних акціях, проектах, конкурсах, програмах, що дозволяє дітям і молоді 
краще пізнавати природу рідного краю, проводити детальні наукові дослідження природних 
об’єктів Придніпров’я, змістовну науково-дослідницьку роботу з сільського і лісового 
господарства, квітникарства, озеленення та благоустрою, спостерігати за змінами, які 
відбуваються в навколишньому природному середовищі під впливом людини, та виконувати 
конкретні практичні дії по збереженню, оздоровленню та відновленню довкілля.  

 
 
 

Завідувач сектору позашкільної  
освіти та виховної роботи 

  
К.Є.ФЕДОРЧЕНКО 

 


