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  24.02.2021.   № 01-15/45 
 
 

Про співпрацю в галузі позашкільної 
еколого-натуралістичної освіти  
 

З метою підтримки та розвитку еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти на місцях, залучення здобувачів освіти і педагогів закладів освіти 
всіх рівнів і форм власності до участі в профільних організаційно-масових та 
методичних заходах комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО 
“ОЕНЦДУМ”) запрошує до співпраці.  

КЗО “ОЕНЦДУМ” - це сучасний позашкільний заклад освіти, унікальна освітня 
платформа та практична лабораторія з багаторічною історією. Під керівництвом КЗО 
“ОЕНЦДУМ” в області діють 515 еколого-натуралістичних творчих учнівських 
об’єднань, в яких додаткову освіту з природних дисциплін отримують 7000 
вихованців. Головною метою діяльності закладу є підвищення доступності якісної, 
конкурентоспроможної позашкільної еколого-біологічної освіти для учнів, 
вихованців, слухачів, відповідно до вимог сталого розвитку суспільства, забезпечення 
особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, 
потребами. 

З метою розвитку еколого-натуралістичного напрямку позашкільної освіти, 
надання рівного доступу до екологічної освіти дітям з віддалених районів області 
запрошуємо до співпраці учасників освітнього процесу закладів освіти об’єднаних 
територіальних громад Дніпропетровської області.  

Пропонуємо вашій увазі договір про співпрацю (додаток 1), план обласних 
організаційно-масових заходів (додаток 2) та календарний графік методичних 
семінарів (додаток 3). 

Довідкова інформація за телефоном: +38(056)370-60-90 (методичний кабінет 
КЗО “ОЕНЦДУМ”). 
 
З повагою, 
Директор                                                                                             Ю. Ф. ПЕДАН 
 
Крикун Г. В. 38(056)370-60-90 

 Головам  
об’єднаних територіальних громад 

 



Додаток 1 
до листа комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді” 
від 24.02.2021.   №01-15/45 

 
У Г О Д А №___ 
про співпрацю 

 
м. Дніпро         від "___"      _______  2021 р. 
 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської  молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР), в особі 
директора Педана Юрія Федоровича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
орган управління освітою об’єднаної територіальної громади чи окремий освітній заклад 
ОТГ, діючого на підставі _______________, з іншої сторони (далі – “Сторони”), в особі 
керівника органу управління чи закладу ______________ уклали даний Договір про 
наступне: 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 
Дана угода має на меті об'єднати зусилля сторін для забезпечення безперервної 

екологічної освіти дітей, залучення їх до організаційної, гурткової, науково-дослідницької 
роботи з природничих дисциплін, удосконалення організації навчально-виховного процесу, 
надання додаткової освіти в галузі біології, географії, природознавства, екології, валеології, 
активізації роботи по вивченню природи рідного краю, участі учнівської молоді у 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах, акціях, еколого-натуралістичного напряму, 
створення умов для професійної орієнтації молоді. 

 
2. МЕТА УГОДИ ПЕРЕДБАЧАЄ: 

2.1. Здійснення спільної партнерської навчальної, науково-дослідницької, науково-
методичної та консультаційно-інформаційної діяльності з використанням своїх ресурсів та 
потенціалу. 

2.2. Забезпечення безперервної екологічної освіти та виховання дітей та учнівської 
молоді відповідно до сучасних освітніх вимог. 

2.3. Збільшення охоплення позашкільною освітою дітей всіх вікових рівнів з метою 
задоволення їхніх культурно-освітніх потреб, а також потреб у професійному 
самовизначенні і творчій самореалізації. 

2.4. Залучення учнів та вихованців всіх вікових рівнів до участі в організаційно-
масовій, гуртковій, науково-дослідницькій роботі за еколого-натуралістичним напрямом 
позашкільної освіти. 

2.5. Удосконалення організації навчально-виховного процесу, підвищення рівня 
навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності в закладах освіти, 
об’єднаних даною угодою.  

2.6. Активізація роботи з дітьми та молоддю по вивченню, збереженню та 
примноженню природної спадщини на регіональному та всеукраїнському рівні. 

2.7. Підтримка талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації та стимулювання 
подальшої творчої педагогічної діяльності. 

 
3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР зобов'язується: 
 
3.1.1. Забезпечувати розвиток позакласної і позашкільної освіти на основі нових 

прогресивних педагогічних технологій, сучасних науково-методичних досягнень в галузі 
екологічної освіти та виховання.  

3.1.2. Сприяти розвитку в закладах освіти мережі творчих учнівських об’єднань 



еколого-натуралістичного профілю, залучення до навчання в них учнів всіх вікових рівнів.  
3.1.3. Надавати інформаційно-методичну та практичну допомогу адміністрації і 

педагогічним працівникам навчальних закладів з питань програмного, навчального, 
методичного забезпечення за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти 
відповідно до сучасних освітніх вимог. 

3.1.4. Проводити організаційно-методичні заходи щодо участі учнів та вихованців в 
регіональних та всеукраїнських, міжнародних масових заходах за еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної освіти відповідно до плану МОН України. 

3.1.5. Забезпечувати фінансування участі учнівських делегацій в масових заходах 
всеукраїнського рівня в межах  кошторисних призначень КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

3.1.6. Залучати педагогічних працівників до участі в обласних методичних заходах  
(семінарах та семінарах-практикумах, конференціях, тренінгах, нарадах-навчання), 
конкурсах фахової майстерності відповідно до плану обласних та всеукраїнських семінарів-
практикумів   для  педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  за планом  
КЗО  “ОЕНЦДУМ”.  

3.1.7. Залучати педагогічних працівників закладів освіти до курсової перепідготовки 
на обласних курсах підвищення кваліфікації для методистів та керівників гуртка еколого-
натуралістичного профілю КВНЗ “Дніпропетровський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти” та на кафедрі методики позашкільної та позакласної роботи 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки України. 

3.1.8. Проводити за поданням закладів освіти набір учнів 9-10 класів на перший курс 
обласної Природничої школи учнівської молоді.  

3.1.9. Розробляти спільні заходи в межах обласної програми “Вивчаємо заповідні 
території України” по проведенню комплексних еколого-краєзнавчих експедицій, літніх 
польових, наукових, науково-просвітницьких практик, еколого-оздоровчих таборів для 
кращих учнів, вихованців, активістів еколого-натуралістичного руху Дніпропетровської 
області, переможців конкурсів, акцій, операцій екологічного, природоохоронного, 
дослідницького напрямку, представників державних і громадських організацій екологічного 
спрямування. 

3.1.10. Залучати учнів та вихованців до екскурсійної діяльності еколого-
натуралістичного спрямування як на базі КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР, так і на відповідних 
природних об’єктах та територіях Дніпропетровської області та України. 

3.1.11. Забезпечувати проведення екскурсій супроводжуючим групу лектором, 
екскурсоводом чи консультантом з числа педагогічних працівників КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР, 
науковців вищих навчальних закладів, фахівців еколого-природоохоронної справи.  

3.1.12. Проводити для учнівських груп перед кожним заходом інструктаж з техніки 
безпеки та охорони безпеки життєдіяльності, контролювати дотримання режиму та правил 
поведінки на території закладів чи в природі. 

3.1.13. Залучати учнів та вихованців до роботи літніх оздоровчих таборів 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, департамент освіти і науки 
Дніпропетровської облдержадміністрації,  КЗО “ОЕНЦДУМ”  ДОР. 

 
3.2. Орган управління освітою об’єднаної територіальної громади чи окремий 

освітній заклад ОТГ, зобов'язується: 
 
3.2.1. Сприяти організації та розвитку в навчальних закладах мережі творчих 

об’єднань еколого-натуралістичного профілю для дітей всіх вікових рівнів.  
3.2.2. Залучати учнів та вихованців до участі в масових заходах за еколого-

натуралістичним напрямом позашкільної освіти відповідно до планів  обласних, 
всеукраїнських та міжнародних  організаційно-масових заходах дітей та учнівської молоді 
КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР, НЕНЦ, МОН України.  

3.2.3. Надавати звітні матеріали переможців масових заходів місцевого рівня до  
обласного методичного кабінету КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР відповідно до визначених термінів. 



3.2.4. Очолювати в разі потреби відрядження учнівських делегацій для участі в 
профільних масових заходах обласного та всеукраїнського рівня,  надавати протягом трьох 
робочих днів після проведення заходу всі необхідні документи для фінансування до 
бухгалтерії КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР. 

3.2.5. Виявляти дітей, які мають сталий інтерес до природничих дисциплін і залучати 
їх до навчання в обласній Природничій школі учнівської молоді.  

3.2.6. Сприяти розробці та реалізації спільних заходів в межах обласної програми 
“Вивчаємо заповідні території України” для кращих учнів, вихованців, переможців 
профільних масових заходів. 

3.2.7. Сприяти залученню учнів та вихованців до екскурсійної діяльності еколого-
натуралістичного спрямування на базі КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР та на території відповідних 
природних об’єктів. 

3.2.8. Забезпечувати учнівські групи супроводжуючими педагогами під час 
проведення кожного окремого заходу. 

3.2.9. Проводити для учнів попередній інструктаж з техніки безпеки та охорони 
безпеки життєдіяльності, контролювати дотримання правил поведінки на території закладів 
та природних об’єктів в зв'язку з обраною формою заходу. 

3.2.10. Сприяти залученню педагогічних працівників навчальних закладів до участі в 
конкурсах фахової майстерності, обласних методичних заходах КЗО “ОЕНЦДУМ” ДОР.  

3.2.11. Сприяти участі педагогічних працівників відповідних категорій у курсовій 
перепідготовці за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти. 

 
4. ЗМІНА УМОВ УГОДИ 

4.1. Дія Угоди може бути припинена достроково за згодою обох Сторін, з 
попередженням іншої Сторони не пізніше, ніж за місячний термін до розірвання  умов 
Угоди. 

4.2. Усі суперечки між Сторонами, в яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у 
відповідності до діючого законодавства України. 

4.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, або повне невиконання 
умов даної Угоди, якщо воно відбулося в результаті форс-мажорних обставин визначених 
чинним законодавством України. 

 
5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Дана Угода складена українською мовою у двох примірниках, по одному з кожної 
Сторони, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із Сторін. 

5.2.________________________________________________________ 
 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
6.1 Дана Угода набирає чинності з моменту підписання її  сторонами та діє протягом 

року. 
 

7. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 
 Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” 
Поштова адреса: 49094  
м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80 
тел. (056) 720-90-60, (056) 720-90-61 
e-mail: dneprunnat@ukr.net 
сайт:  http://www.dneprunnat.dp.ua/ 

Голова ОТГ  
 
 
                         ____________________ 

Директор КЗО “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” 
                     ____________________ Ю.Ф. ПЕДАН 

 



Додаток 2 
до листа комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді” 
від 24.02.2021.   № 01-15/45 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 
 

___________Ю.Ф. ПЕДАН 
 
 
 

ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ  
КЗО “ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ”  
на 2021 рік  

 
№ 
з/п 

Назва заходу  Місце 
проведення 

Час 
проведення 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗАХОДИ 
(очний формат) 

1 Турнір юних хіміків  м. Київ, НЕНЦ січень  
2 Турнір юних біологів  м. Київ, НЕНЦ січень  
3 Конкурс “Еко-Техно Україна 2021”-національний етап 

міжнародного конкурсу науково-технічної творчості 
школярів “ISEF 2021”  

м. Київ, НЕНЦ лютий 

4 Конкурс юних зоологів і тваринників  м. Київ, НЕНЦ лютий  
5 Чемпіонат з інформаційних технологій “Екософт-2021” та 

національний етап Міжнародного конкурсу комп’ютерних 
проєктів “Infomatrix”  

м. Київ, НЕНЦ лютий  

6 Участь переможців національного етапу у фіналі ХХV 
Білоруської конференції учнів  

м. Мінськ, 
Республіка 
Білорусь 

лютий 

7 Конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів 
еколого-натуралістичного напряму (учнівська молодь 16-23 
роки)  

м. Київ, НЕНЦ лютий - 
березень 

8 Природнича школа учнівської молоді  м. Київ, НЕНЦ березень 
9 ІІ етап конкурсу “Юний селекціонер і генетик”  м. Київ, НЕНЦ березень 
10 Турнір юних натуралістів  м. Київ, НЕНЦ березень 
11 Юнацький фестиваль “В об’єктиві натураліста”  м. Київ, НЕНЦ березень 
12 Міжнародна екологічна олімпіада наукових проектів з 

охорони довкілля “DreamEco”  
м. Київ, НЕНЦ квітень 

13 Фестиваль “Лірики природи”  м. Київ, НЕНЦ квітень 
14 Конкурс колективів екологічної просвіти “Земля-наш 

спільний дім”  
Одеська область квітень-

травень 
15 Форум юних екологів України (Український державний 

центр “Молода гвардія”)  
Одеська область квітень-

травень 
16 Форум юних натуралістів (Український державний центр 

“Артек”)  
м. Київ квітень-

червень 
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17 Конкурс експериментально-дослідницьких робіт з 
природознавства “Юний дослідник” (для учнів 9-11 років)  

м. Київ, НЕНЦ травень 

18 Конкурс винахідницьких та раціоналізаторських проектів 
еколого-натуралістичного напряму (учнівська молодь 12-15 
років)  

м. Київ, НЕНЦ травень 

19 Хакатон для учнівської молоді “X Reality Hack-2021”  Хмельницька 
область 

травень  

20 Конкурс з квітникарства і ландшафтного дизайну “Квітуча 
Україна”  

м. Київ, НЕНЦ травень 

21 Фестиваль “Ленд-арт весна-2021”  м. Київ, НЕНЦ травень 
22 Участь переможців національного етапу Міжнародного 

конкурсу науково-технічної творчості школярів “ISEF 2021”  
США травень 

23 Участь переможців національного етапу в Міжнародному 
конкурсі науково-технічної творчості “Infomatrix 2021”  

м. Бухарест, 
Румунія 

травень 

24 Експедиційно-польові збори команд юних ботаніків  м. Київ, НЕНЦ червень 
25 Експедиційно-польові збори команд юних зоологів  м. Київ, НЕНЦ червень 
26 Експедиційно-польові збори команд юних екологів  м. Київ, НЕНЦ червень 
27 Заходи з талановитою та обдарованою учнівською молоддю 

на базі Всеукраїнського профільного табору “Юннат”: Збори 
лідерів Дитячого екологічного парламенту та Всеукраїнські 
GLOBE Ігри 2021  

м. Київ, НЕНЦ червень 

28 Заходи з талановитою та обдарованою учнівською молоддю 
на базі Всеукраїнського профільного табору “Юннат”: Зліт 
юних дослідників-природознавців, переможців інтернет-
олімпіади “Крок до знань”, літня хімічна школа “Start 
Chemist”  

м. Київ, НЕНЦ червень 

29 Заходи з талановитою та обдарованою учнівською молоддю 
на базі Всеукраїнського профільного табору “Юннат”: 
Фестиваль патріотичних дій  

м. Київ, НЕНЦ червень  

30 Збори науково-природничого комплексу “Екологос”  м. Київ, 
Закарпатська, 

Черкаська, 
Запорізька, 

Івано-
Франківська 

області 

червень-
серпень 

31 Юннатівський природоохоронний рух “Зелена естафета” 
(шкільні юнацькі секції)  

м. Київ, НЕНЦ червень 

32 Турнір “Юний бджоляр”   м. Київ, НЕНЦ серпень 
33 Виставка голубів та птиці  м. Київ, НЕНЦ серпень 
34 Зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів  
Кіровоградська 

область 
вересень 

35 Зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів  

м. Київ, НЕНЦ вересень 

36 Конкурс з флористики та фітодизайну  м. Київ, НЕНЦ вересень 
37 Форум учнівських трудових об’єднань (Український 

державний центр “Молода гвардія”)  
Одеська область вересень-

жовтень 
38 Природнича школа учнівської молоді  м. Київ, НЕНЦ жовтень 
39 Фестиваль “Україна - сад”  м. Київ, НЕНЦ жовтень  
40 Біологічний форум учнівської та студентської молоді “Дотик 

природи”   
м. Київ, НЕНЦ листопад 
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗАХОДИ 
(заочний формат) 

1 Фотоконкурс "Календар GLOBE-2022"  м. Київ, НЕНЦ січень-
грудень 

2 Відео огляд куточків живої природи,  м. Київ, НЕНЦ січень-
грудень 

3 Відеотека зоологів  м. Київ, НЕНЦ січень-
грудень 

4 Олімпіада випускного шкільного дослідництва 
(учнівських дослідницьких проєктів)  

м. Київ, НЕНЦ січень-
грудень 

5 Природоохоронні акції: “День Землі”, “День Довкілля”, 
“Птах року”, “Годівничка”, “День зустрічі птахів”, “Ліси для 
нащадків”  

м. Київ, НЕНЦ січень-
квітень 

6 Конкурс “Гуманне ставлення до тварин”  м. Київ, НЕНЦ січень-
квітень 

7 Конкурс “Зоологічна галерея”  м. Київ, НЕНЦ січень-
квітень 

8 Еколого-натуралістичний похід “Біощит”  м. Київ, НЕНЦ січень-
жовтень 

9 Акція “ День натураліста”  м. Київ, НЕНЦ січень-
вересень 

10 Європейська фенологічна кампанія 2021  м. Київ, НЕНЦ березень - 
травень 

11 Природоохоронний конкурс “Мала річка моєї Батьківщини” 
(м. Київ, НЕНЦ) 

м. Київ, НЕНЦ січень-
жовтень 

12 Конкурс робіт юних фотоаматорів “Моя країна-Україна!”  м. Київ, НЕНЦ січень-
жовтень 

13 Природоохороний конкурс “До чистих джерел”  м. Київ, НЕНЦ січень-
жовтень 

14 Екологічний конкурс “Вчимося заповідувати”  м. Київ, НЕНЦ січень-
жовтень 

15 Трудові акції: “Плекаємо сад”, “Дослідницький марафон”, 
“Парад квітів біля школи”, “Кролик”, “Юннатівський 
зеленбуд”  

м. Київ, НЕНЦ січень-
жовтень 

16 Конкурс-огляд внутрішнього озеленення приміщень 
навчальних закладів “Галерея кімнатних рослин”  

м. Київ, НЕНЦ січень-
жовтень 

17 Дитячо-юнацька еколого-патріотична гра “Паросток”  м. Київ, НЕНЦ січень-
жовтень 

18 Інтернет-олімпіада “Крок до знань -2021”  м. Київ, НЕНЦ січень-
грудень 

19 Конкурс “Україна рушникова”  м. Київ, НЕНЦ жовтень-
листопад 

20 Конкурс навчально-дослідних земельних ділянок  м. Київ, НЕНЦ грудень 
21 Конкурс “Український сувенір”  м. Київ, НЕНЦ грудень-

січень 
22 Виставка-конкурс “Новорічна композиція”  м. Київ, НЕНЦ грудень-

січень 
ОБЛАСНІ ЕТАПИ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ  

(заочний формат): 
1 Обласний етап юнацького фестивалю “В об’єктиві 

натураліста” 
КЗО 

“ОЕНЦДУМ” 
січень 

2 Обласний етап конкурсу дитячого малюнка “Зоологічна 
галерея” 

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
березень 
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3 Обласний етап конкурсу колективів екологічної просвіти 
“Земля – наш спільний дім” 

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

березень-
квітень 

4 Обласний етап акції “День зустрічі птахів” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
березень 

5 Обласний етап акції “Годівничка” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
березень 

6 Обласний етап юннатівського природоохоронного руху 
“Зелена естафета” (шкільні юнацькі секції) 

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

березень-
квітень 

7 Обласний етап еколого-натуралістичного походу “Біощит” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
жовтень 

8 Обласний етап трудової акції “Юннатівський зеленбуд” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
жовтень 

9 Обласний етап трудової акції “Плекаємо сад” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
жовтень 

10 Обласний етап трудової акції “Парад квітів біля школи” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
жовтень 

11 Обласний етап природоохоронної акції “Птах року” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
жовтень 

12 Обласний етап конкурсу “До чистих джерел” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
жовтень 

13 Обласний етап акції школярів та учнівської молоді “Ліси для 
нащадків” 

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
жовтень 

14 Обласний етап трудової акції “Дослідницький марафон” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
жовтень 

15 Обласний етап трудової акції “Кролик” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
жовтень 

16 Обласний етап конкурсу “На кращу навчально-дослідну 
земельну ділянку” 

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
жовтень 

17 Обласний етап конкурсу - огляду внутрішнього озеленення 
приміщень навчальних закладів “Галерея кімнатних рослин” 

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
жовтень 

18 Обласний етап екологічного конкурсу “Вчимося 
заповідувати” 

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

січень-
жовтень 

19 Обласний етап акції “День натураліста” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

вересень 

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ 
(очний формат) 

1 Зимова консультаційна сесія для учнів обласної Природничої 
школи учнівської молоді  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ”, 

ЗВО міста 

січень 

2 Весняна сесія для учнів обласної Природничої школи 
учнівської молоді  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ”. 

ЗВО міста 

березень 

3 Трудова акція “Юннатівський ліс”  Обухівське 
лісництво 

квітень 

4 Урочистий випуск учнів обласної Природничої школи 
учнівської молоді  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

травень 

5 Науково-просвітницька практика на базі біосферного 
біогеоценологічного стаціонару ДНУ ім. О.Гончара  

с. Андріївка, 
Новомосковськи

й район 

червень 

6 Осіння установча сесія для учнів обласної Природничої 
школи учнівської молоді  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ”, 

ЗВО міста 

жовтень 
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7 Обласний конкурс юних натуралістів  КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

жовтень 

8 Обласний конкурс “На кращого юного майстра народних 
ремесел”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

листопад 

9 Свято для юннатів до дня Святого Миколая “Любов’ю 
родини зігріті”  
 
 

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

грудень 
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ОБЛАСНИЙ РІВЕНЬ 
(заочний формат) 

1 Обласний конкурс з озеленення та благоустрою навчальних 
закладів “Школа - мій рідний дім”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

березень-
жовтень 

2 Обласний природоохоронний конкурс “Природна скарбниця 
Придніпров’я” 

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

травень 

3 Обласний конкурс “Лелека” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

жовтень 

4 Обласний конкурс “Новорічна композиція” КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

грудень 

5 Обласний конкурс педагогічної майстерності “Краще творче 
учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю”  

КЗО 
“ОЕНЦДУМ” 

грудень 

 
 
Заст. директора  
КЗО “ОЕНЦДУМ” з ВР                                                                                      Крикун Г.В. 
 
 



Додаток 3 
до листа комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді” 
від 24.02.2021.   № 01-15/45 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 
 

______________ Ю.Ф. ПЕДАН 
 

ПЛАН  
проведення заходів з підвищення кваліфікації обласного рівня 

за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти на 2021 рік 
 

Назва заходу Термін 
проведення 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РІВЕНЬ 
 

(очний формат) 
 

 Семінар-практикум для завідувачів відділами квітництва 
обласних закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
профілю та вчителів біології закладів загальної середньої освіти за 
темою “Зимовий сад як дослідницька лабораторія оформлення 
інтер’єру в закладі освіти” (Волинська область) 

січень 

 Семінар-практикум для голів обласних методичних об’єднань 
закладів позашкільної освіти біологічного напряму (м. Київ, НЕНЦ) 

лютий 

 Цикл навчальних семінарів-практикумів для директорів, 
заступників директорів, методистів закладів позашкільної освіти 
“Інноваційні технології для позашкільної освіти” в рамках курсів 
підвищення кваліфікації (м. Київ, НЕНЦ) 

лютий-
травень, 

вересень-
жовтень 

 Збори директорів опорних шкіл, закладів позашкільної освіти 
об’єднаних територіальних громад, вчителів біології, керівників 
творчих учнівських об’єднань (м. Київ, НЕНЦ) 

травень 

 Педагогічний практикум “Світ творчості” для директорів 
обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних 
натуралістів) (м. Київ, НЕНЦ) 

травень-
червень 

 Цикл навчальних тренінгів педагогічних працівників творчих 
учнівських об’єднань біологічного, хімічного профілю (м. Київ, 
НЕНЦ) 

травень-
жовтень 

 Навчальний тренінг для координаторів програми GLOBE в 
Україні) (он-лайн конференція) (м. Київ, НЕНЦ) 

червень 

 Цикл навчальних екологічних тренінгів “Моніторинг стану 
довкілля” для методистів відділів екології (5 сесій) (м. Київ, НЕНЦ) 

жовтень- 
квітень 

 Звітна конференція-колегія директорів обласних закладів 
позашкільної освіти (м. Київ, НЕНЦ) 

грудень 

 Школа методиста закладу позашкільної освіти (м. Київ, НЕНЦ) протягом року 
 Авторські педагогічні студії з питань раннього розвитку та протягом року 



раннього навчання дітей в закладах позашкільної освіти еколого-
натуралістичного профілю 
 Школа “Школа виховника” (м. Київ, НЕНЦ) протягом року 
 Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
закладів позашкільної освіти (очно-дистанційна форма) на кафедрі 
методики позакласної та позашкільної роботи Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді: 

 методисти; 
 керівники гуртка; 
 директори; 
 заступники директорів 

 
 
 
 

лютий 
лютий 

березень 
жовтень  

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РІВЕНЬ 
 

(заочний формат) 
 

 Конкурс програм, навчально-методичних матеріалів та 
віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти (м. Київ, НЕНЦ) (заочний формат) 

січень - 
листопад 

 Відкритий рейтинг якості позашкільної освіти “Золота когорта 
позашкільників” (м. Київ, НЕНЦ) (заочний формат) 

січень - 
листопад 

 Щорічна заочна виставка видавничої продукції з еколого-
натуралістичного напряму, заочних педагогічних читаннях 
“Позашкільна педагогіка” (м. Київ, НЕНЦ) (заочний формат) 

січень-
грудень 

 Конкурс “Цікава школа” (НЕНЦ, м. Київ) (заочний формат) січень - 
листопад 

 Конкурс “Джерело творчості”: 
 обласний етап (м. Дніпро) (заочний формат) 
 

 всеукраїнський етап (м. Київ) (відбірковий етап (заочний 
формат), фінальний етап (очний формат) 

 
січень-лютий 

 

березень-
червень 

 Профільні веб семінари з питань позашкільної еколого-
натуралістичної освіти (за окремим графіком) (м. Київ, НЕНЦ) 

протягом року 

ОБЛАСНИЙ РІВЕНЬ 
 

(очний формат) 
 
 

Для директорів міських та районних закладів позашкільної освіти еколого – 
натуралістичного напряму 

 

 Семінар “Основні орієнтири діяльності закладів позашкільної 
освіти в умовах становлення інформаційного суспільства” (КЗО 
“ОЕНЦДУМ”) 

січень 

 Семінар-практикум “Виховання екологічного світогляду учнів 
шляхом залучення їх до еколого-краєзнавчої діяльності” (комунальний 
заклад “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”) 

квітень 

 Геокешинг “Впровадження механізму інтеграції освіти і науки в 
роботу закладу позашкільної освіти” (Науково-навчальний центр 
“Присамарський біосферний, біогеоценологічний стаціонар ім. 
О.Л.Бельгарда” Дніпровського національного університету ім. 
О.Гончара, с. Андріївка, Новомосковський район) 

червень  

 Семінар “Прогностичні орієнтири розвитку позашкільної 
екологічної освіти в новому навчальному році” (КЗО “ОЕНЦДУМ”) 

вересень 



 Семінар-практикум “Екологічна соціалізація дітей та учнівської 
молоді в закладі позашкільної освіти сільської місцевості” 
(комунальний заклад освіти “Магдалинівська районна станція юних 
натуралістів”) 
 
 

жовтень 

Для методистів та керівників гуртка закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму,  представників об’єднаних територіальних громад, 

вчителів природничих дисциплін закладів загальної середньої освіти 
 

 Семінар “Сучасна модель організації дослідницько-
природоохоронної діяльності в закладах освіти області” (КЗО 
“ОЕНЦДУМ”) 

лютий 

 Семінар “Формування основ наукового мислення при проведенні 
досліджень з аграрного напряму та квітникарства” (КЗО “ОЕНЦДУМ”) 

березень 

 Семінар “Розвиток творчої активності особистості в процесі 
пошукової і дослідницько-експериментальної діяльності в закладах 
позашкільної освіти” (КЗО “ОЕНЦДУМ”) 

жовтень 

 Обласні курси підвищення кваліфікації для методистів та 
керівників гуртка еколого-натуралістичного профілю за освітньою 
програмою “Людина і світ. Методика викладання в гуртках і студіях 
освітніх закладів еколого-натуралістичного напрямку” (спільно з 
комунальним закладом вищої освіти “Дніпровська академія 
неперервної освіти”) 

жовтень 

 Семінар “Використання можливостей сучасного освітнього 
середовища для професійного зростання педагогів” (КЗО 
“ОЕНЦДУМ”) 

листопад 

 


