
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
       11.12.    2019 
 

м. Дніпро №   669    /0/212-19 

 
 
 
 
 
 
 
  

На виконання регіональної цільової соціальної програми “Освіта 
Дніпропетровщини до 2021 року” (зі змінами та доповненнями), затвердженої 
рішенням обласної ради від 21.12.2012 року № 389-17/VI, керуючись наказами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації 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” та від 15.01.2019 №25/0/212-19 “Про 
затвердження Плану обласних та участі у всеукраїнських, міжнародних 
організаційно-масових заходах для дітей та учнівської молоді на 2019 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 
(обласних та всеукраїнських) для педагогічних працівників закладів 
позашкільної освіти на 2019 рік”, проаналізовано діяльність закладів освіти 
області     за     еколого-натуралістичним     напрямом      позашкільної      освіти  
в 2018 – 2019 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 в 2018-2019 навчальному році еколого-
натуралістичного напряму позашкільної освіти у закладах позашкільної та 
загальної середньої освіти області. 

2. Відзначити роботу керівників департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради Сушко К.А., відділу освіти, культури, молоді та 
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спорту департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради 
Онищенко Т.Я., департаменту освіти і науки виконавчого комітету 
Криворізької міської ради Кріпак Т.П., відділів освіти Нікопольської міської 
ради Селютіної О.М., Павлоградської міської ради Дем’яненко І.В.,  
Марганецької міської ради Кострикіної В.В., гуманітарного відділу 
Слобожанської селищної ради Шеремета М.О., відділу освіти, культури, 
туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вербківської сільської ради 
Мішусти Т.М.,  відділу освіти, культури та спорту виконавчого комітету 
Криничанської селищної ради Манко Г.В.,  відділу освіти Могилівської 
сільської ради Бордюгової Т.П., відділу освіти Солонянської 
райдержадміністрації Дармостуку М.А., виконуючих обов’язки керівників 
відділу освіти  Верхньодніпровської райдержадміністрації Мици Л.В., відділу 
освіти, сім’ї, молоді та спорту Магдалинівської районної державної 
адміністрації Саламахи В.С., щодо організації та активної участі учнів та 
вихованців закладів освіти у масових заходах еколого-натуралістичного 
напряму. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
селищних та сільських 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 2018 – 2019 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 за підсумками 2018 – 2019 навчального року адміністрації та 
педагогічних працівників закладів освіти, активних учасників і переможців 
різнорівневих заходів за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної 
освіти, профільних закладів позашкільної освіти щодо цілеспрямованої роботи 
відповідного напряму. 

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 11.12. 2019   №  669  /0/212-19 

 
Інформаційна довідка 

про підсумки роботи закладів освіти області за еколого-натуралістичним напрямом 
позашкільної освіти в 2018 – 2019 навчальному році 

 
Мережа профільних закладів позашкільної освіти, гуртків еколого-натуралістичного 

напряму в інших закладах освіти області 
На початок 2018-2019 навчального року мережа закладів позашкільної освіти (далі – 

ЗПО) еколого-натуралістичного напряму області склала 11 установ. Це: 
Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) (директор Ю.Ф.Педан); 
Комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” (далі – 

КПНЗ “СЮН”) Дніпровської міської ради (директор О.О.Деркач); 
Комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” (далі – КЗ “ДЕЦ”) 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 А.Д. Цуренков); 
Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді (далі – міський 

ЕНЦДУМ) 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); 
КЗ “Верхньодніпровський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Верхньодніпровської міської ради” (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). 
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 О.А. Бородовий),  
в якому через брак кадрів проблемним залишаться питання подальшого існування відділу  
та збереження мережі гуртків еколого-натуралістичного напряму.  

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 об’єднаними територіальними громадами 
(далі – ОТГ). 

В 2018 році завдяки ініціативі КЗО “ОЕНЦДУМ”, налагодженню співпраці з 
Могилівською ОТГ, проведенню низки методичних виїздів до ОТГ Дніпропетровською 
обласною радою було прийнято рішення щодо створення на базі громади профільної філії 
КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” (директор В.Є. Журавель), яка розпочала свою діяльність з 
початком навчального року. В філії працюють 5 педагогів, які залучають до роботи в 15 
гуртках 200 дітей всіх вікових рівнів з Царичанської, Китайгородської та Могилівської ОТГ. 
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КЗО “ОЕНЦДУМ” також тісно співпрацює з: Вербківською, Слобожанською, 
Солонянською ОТГ, які активно залучають учнів та педагогів закладів освіти до участі в 
обласних організаційно-масових та методичних заходах за еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної освіти, а КЗО “ОЕНЦДУМ”, в свою чергу, допомагає представникам 
цих ОТГ наданням методичних консультацій та профільної навчально-методичної 
літератури. 

Активно співпрацюють з ОТГ на місцях і районні/міські станції юних натуралістів  
та еколого-натуралістичні центри (далі – СЮН/ЕНЦ), які надають громадам методичну 
допомогу щодо питань розбудови і розвитку еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти на місцях, організації участі здобувачів освіти в профільних 
організаційно масових заходах та заходах з підвищення педагогічної майстерності. 

 
Робота творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного профілю в 

закладах освіти області 
Відповідно до Закону України “Про освіту” держава ставить за основу всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, 
інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 
успішної самореалізації компетентностей та виховання відповідальних громадян.  

Саме такі можливості для розвитку творчих здібностей підростаючого покоління 
надають заняття в творчих учнівських об’єднаннях (ТУО). Викликаючи зацікавленість дітей, 
гуртки сприяють розвитку кругозору, творчих здібностей, набуття навиків самостійної 
роботи і тим самим підвищенню якості підготовки дітей до подальшого життя після 
закінчення закладу освіти. Саме вони найчастіше допомагають дитині з вибором майбутньої 
професії.  

В профільних ЗПО області у 2018 – 2019 навчальному році відбулося зменшення 
загальної кількості гуртків та вихованців в них за рахунок реорганізації (злиття, ліквідації) 
ЗПО. Мережа творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напряму в СЮН/ЕНЦ 
області складала 406 гуртків (в порівнянні з минулим навчальним роком зменшення на 47 
гуртків), в яких різними формами екологічної діяльності було охоплено 5634 дитини всіх 
вікових рівнів (зменшення на 627 дітей). Гуртки працювали за різними віковими рівнями, а 
саме: 
 дошкільного віку – 40 гуртків/618 вихованців (зменшення на 3 гуртки, але збільшення 

вихованців на 7 дітей); 
 початкового вікового рівня – 104 гуртки/1461 вихованець (зменшення на  9 гуртків та 

197 вихованців); 
 основного вікового рівня – 207 гуртків/2917 вихованців (зменшення на 26 гуртків та 

373 вихованця); 
 вищого вікового рівня – 55 гуртків/638 вихованців (зменшення на 9 гуртків та 64 

вихованця). 
Творчі учнівські об’єднання в СЮН/ЕНЦ області працювали за напрямами: 

 загально біологічним – 167 гуртків/2325 вихованців (зменшення на 16 гуртків та 169 
дітей); 

 екологічним – 83 гуртки/1114 вихованців (зменшення на 14 гуртків та 175 дітей); 
 сільськогосподарським – 31 гурток/433 вихованця (зменшення на 8 гуртків та 113 

дітей); 
 квітково-декоративним – 59 гуртків/ 788 вихованців (збільшення на 7 гуртків та 34 

вихованця); 
 гуртки прикладної натуралістичної творчості – 24 гуртки/320 вихованців 

(збільшення на 2 гуртки та 36 вихованців); 
 нетрадиційні нові форми представлені 42 гуртками, в них навчалось 654 вихованця 

(зменшення на 18 гуртків та 200 вихованців). 
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Робота творчих учнівських об’єднань в СЮН/ЕНЦ здійснювалася за 94  профілями. 
В 2018-2019 н.р. робота гуртків еколого-натуралістичного напряму була організована 

і в багатьох закладах загальної середньої освіти області. Всього в них працювало 90 гуртків, 
які охоплювали 1298 дітей (збільшення в порівнянні з минулим роком на 32 гуртки та 516 
дітей). 

На базі комплексних закладів позашкільної освіти працювало 73 гуртки з охопленням 
1039 дітей (в порівнянні кількість гуртків не змінилася, кількість дітей в них збільшилася на 
9 осіб). 

Всього в 2018-2019 н.р. в закладах освіти області діяло 569 творчих учнівських 
об’єднань за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти, в яких додаткову 
освіту з природних дисциплін отримували 7971 дітей. 

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

На заняттях педагоги розвивають у дітей допитливість, спостережливість; інтерес до 
природних процесів, явищ; бажання спілкуватися з живими істотами, рослинами, брати 
участь в науково-дослідницькій та практичній природоохоронній діяльності. Педагоги ЗПО 
приділяють значну увагу і виховній складовій освітнього процесу: проводять з вихованцями 
різноманітні заходи: бесіди до державних знаменних дат, в тому числі екологічного, 
валеологічного, національно-патріотичного спрямування; свята, літературно-музичні 
композиції, конкурси, вікторини, конференції тощо. 

Як підсумок роботи ТУО еколого-натуралістичного прямування в закладах освіти 
щорічно КЗО “ОЕНЦДУМ” проводиться обласний конкурс “Краще творче учнівське 
об’єднання еколого-натуралістичного профілю”. 

За звітний період участь в конкурсі взяли ТУО з міст Дніпро, Кам’янське, Марганець, 
районів – Апостолівського, Дніпровського, Новомосковського, Солонянського та 
Великомихайлівської, Софіївської, Томаківської об’єднаних територіальних громад, які 
представили цікаві матеріали творчих здобутків та результативність еколого-натуралістичної 
діяльності вихованців гуртків. Всі гуртки, учасники конкурсу, мають вагомі досягнення у 
проведенні трудових акцій, еколого-краєзнавчих походів, екскурсій, просвітницьких 
природоохоронних заходів. 

Переможці і призери конкурсу із закладів освіти мм. Кам’янське, Марганець, 
Дніпровського, Солонянського районів, Великомихайлівської, Томаківської ОТГ отримали 
грамоти департаменту освіти і науки облдержадміністрації та цінні призи. 

Творчий доробок учасників конкурсу використовується для видання навчально-
методичної продукції 

 
Методична робота 

В освітньому закладі методична діяльність, яка спрямована на удосконалення 
професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності освітньо-
виховного процесу, об’єднує в єдине ціле всю систему роботи установи.  

В позашкільному еколого-натуралістичному просторі області КЗО “ОЕНЦДУМ” як 
заклад обласного підпорядкування виконує координаційно-методичну функцію щодо 
розвитку позашкільної та позакласної екологічної освіти і виховання в профільних ЗПО та 
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 для різних категорій педагогічних 
працівників СЮН/ЕНЦ – директорів та заступників, завідуючих відділів, методистів, 
керівників гуртків, а також вчителів природничих дисциплін закладів загальної середньої 
освіти, представників об’єднаних територіальних громад, відповідальних за питання освіти. 
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Протягом 2018 – 2019 н.р. КЗО “ОЕНЦДУМ” були проведені: 
для директорів міських та районних ЕНЦ/СЮН – семінари “Позашкільна екологічна 

освіта у контексті суспільних змін”, “Освітній процес в позашкільному навчальному закладі: 
резерви підвищення якості” (база – КЗО “ОЕНЦДУМ”); семінар-практикум “Позашкільна 
освіта засобами музейної педагогіки” (база - КНЗ “Криничанський центр учнівської молоді” 
Криничанської селищної ради); 

для методистів, керівників гуртка еколого-натуралістичного напряму, представників 
об’єднаних територіальних громад – семінари “Еколого-просвітницький та науково-
дослідницький аспекти у природоохоронній діяльності”, “Формування дослідницьких 
компетенцій юних аграрників та квітникарів в освітньому процесі закладів освіти”; тренінг 
“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”, семінар-практикум “Перспективи розвитку 
писанкарства в Україні і світі. Родинні обряди українців – від символіки до філософії” (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. 

Вже стало доброю традицією проведення обласної наради-навчання для педагогів на 
базі Канівського природного заповідника (Черкаська область), учасниками якої є педагогічні 
працівники профільних та комплексних ЗПО, вчителі природничих дисциплін базових шкіл, 
з якими співпрацює КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Протягом звітного періоду семінари та семінари-практикуми для різних категорій 
працівників освіти на місцях проводили також всі СЮН/ЕНЦ міст і районів області. 
Педагоги ЗПО проводили і тематичні методичні виїзди та методичні консультації з метою 
сприяння активізації участі дітей та учнівської молоді в масових еколого-натуралістичних та 
національно-патріотичних заходах, проведення змістовної науково-дослідницької роботи за 
завданнями вчених з сільського, лісового господарства, квітникарства та озеленення, 
організації роботи у відділках навчально-дослідних земельних ділянок закладів освіти тощо.  

Раз на два роки комунальним вищим навчальним закладом “Дніпропетровська 
академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради (директор В.В. Сиченко) 
спільно з КЗО “ОЕНЦДУМ” проводить курси підвищення кваліфікації для методистів і 
керівників гуртка еколого-натуралістичного профілю.  

В 2018 році в курсовій підготовці взяли участь 36 педагогічних працівників закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти з мм. Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, 
Нікополя, Марганця, Павлограда, Покрова, Дніпровського, Магдалинівського, 
Солонянського районів, Слобожанської та Софіївської ОТГ та філії “Шафран” КЗО 
“ОЕНЦДУМ”. 

Відповідно до профільності курсової підготовки викладачами академії та 
педагогічними працівниками КЗО “ОЕНЦДУМ” слухачам були запропоновані лекції, 
тренінги, екскурсії, практичні заняття різної тематики. Під час навчання слухачами були 
опрацьовані модулі: теоретико - педагогічний, спеціально-професійний та діагностико-
аналітичний. 

По закінченню курсів кожним слухачем були підготовлені курсові роботи відповідно 
до профілю діяльності, захист яких проходив в останній день роботи курсів на круглому 
столі “Технологія створення іміджу сучасного закладу позашкільної освіти”. 

За підсумками курсової підготовки всім слухачам були видані свідоцтва 
встановленого зразку.  

Важливим етапом у підвищенні професійного рівня педагогів закладів освіти є участь 
у всеукраїнських та міжнародних методичних заходах, які організовуються і проводяться 
Міністерством освіти і науки України, Національним еколого-натуралістичним центром 
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учнівської молоді (далі – НЕНЦ), Інститутом проблем виховання Національної академії 
педагогічних наук України. 

Протягом звітного періоду педагоги закладів освіти області взяли участь у низці 
методичних заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, а саме : 

 тренінгу “Моніторингові дослідження біорізноманіття: флора та фауна”  
(м. Київ); 

 семінарі-практикумі для заступників директорів обласних СЮН/ЕНЦ 
(Запорізька область); 

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

 педагогічному практикумі “Світ творчості” для директорів обласних 
еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) (м. Кропивницький); 

 семінарі-практикумі для заступників директорів обласних СЮН/ЕНЦ 
(Львівська область); 

 міжнародній конференції “Відродимо ліси разом” (м. Київ); 
 серпневій науково-практичній конференції “Педагогічний пошук-2019” 

(м. Київ). 
Влітку 2019 року для екологічного позашкілля області відбулася знаменна подія. На 

теренах позашкільного освітнього простору Дніпропетровщини було проведено 
Всеукраїнський семінар-практикум для завідувачів відділів екології обласних закладів 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю за темою “Актуальні питання 
екологічної освіти в системі закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю 
у промислово-навантажених регіонах України”, який було приурочено до Всесвітнього дня 
охорони навколишнього природного середовища. 

Семінар-практикум проводився з метою поліпшення науково-методичного 
забезпечення закладів позашкільної освіти, розвитку творчого потенціалу педагогів, 
поширення інноваційних досягнень, узагальнення та розповсюдження передового 
педагогічного досвіду. 

Участь у заході взяли завідувачі відділів екології (біології) та педагогічні працівники, 
які відповідають за еколого-натуралістичний напрямок роботи обласних еколого-
натуралістичних центрів учнівської молоді (станцій юних натуралістів) у кількості 20 осіб з 
м. Києва (НЕНЦ), Вінницької, Житомирської, Запорізької, Закарпатської, Івано-
Франківської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, 
Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей. 

Учасникам заходу були презентовані основні напрями роботи провідних ЗПО області: 
КЗО “ОЕНЦДУМ”, КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради, КПНЗ “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда, КПНЗ “СЮН Покровського району” та КПНЗ “СЮН 
Тернівського району” Криворізької міської ради, КЗ “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс № 1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів - Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради (директор С.В. Голендяєва). 

За підсумками роботи семінару-практикуму був виданий тематичний збірник 
матеріалів “Екологічна освіта як інструмент формування суспільної екологічної свідомості”, 
презентований учасникам заходу. Також учасники семінару отримали в подарунок найкращі 
зразки видавничої продукції КЗО “ОЕНЦДУМ”: екологічні розмальовки, плакати, робочий 
зошит юного натураліста, довідник “Система ЗПО еколого-натуралістичного напряму 
Дніпропетровської області” та інш. 

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

Для участі у Всеукраїнському конкурсі програм, навчально - методичних матеріалів 
та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти  
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КЗО “ОЕНЦДУМ” проводив в 2018 році обласний етап конкурсу.  
У 2018 році участь в обласному етапі конкурсу взяли педагоги закладів освіти з міст: 

Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Павлограда, районів області: Дніпровського, 
Магдалинівського, а також філії КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”. Всього для участі в 
обласному етапі конкурсу було надано до організаційного комітету 29 творчих робіт. 

Творчі роботи переможців обласного етапу Конкурсу взяли участь у фінальному 
етапі, який проводився НЕНЦ та Всеукраїнською асоціацією педагогів-позашкільників 
“Фактор”. За підсумками конкурсу 19 навчально-методичних матеріалів педагогів області 
стали переможцями і призерами.  

За результатами щорічного престижного Всеукраїнського відкритого рейтингу якості 
освіти “Золота когорта позашкільників – 2018” перемогу отримали:  

в категорії “Позашкільні навчальні заклади обласного підпорядкування” –  
КЗО “ОЕНЦДУМ”;  

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 КПНЗ “Центр дитячої та юнацької творчості “Гармонія” 
Криворізької міської ради (директор - Ю.В. Копілева-Ромащенко). 

Вагомих результатів досягли педагоги області і в інших всеукраїнських фахових 
конкурсах з педагогічної майстерності. Так, у конкурсі “Цікава школа” їх творчі педагогічні 
напрацювання в номінаціях “Найкращий заклад загальної середньої освіти” та “Найкращий 
заклад позашкільної освіти” отримали 11 призових місць. 

Протягом 2018-2019 н.р. за підготовку учнівських команд для участі в організаційно-
масових заходах на всеукраїнському рівні та за особисту участь у всеукраїнських 
методичних заходах 162 педагоги закладів освіти області були нагороджені сертифікатами, 
грамотами, дипломами і подяками НЕНЦ, і це вдвічі більше, ніж у минулому році. 

Методична служба КЗО “ОЕНЦДУМ” приділяє значну увагу видавничій діяльності, 
спрямованій на оновлення змісту методичного забезпечення за напрямами еколого-
натуралістичної роботи, поширення досвіду роботи педагогів-новаторів, підвищення іміджу 
позашкільної екологічної освіти і виховання. 

Багато років на допомогу педагогічним працівникам закладів освіти області  
КЗО “ОЕНЦДУМ” видає серію навчально-методичних посібників “Еколого-натуралістичний 
вісник Придніпров’я”. За звітний період було видано 8 випусків серії:  

 випуск 28 “Джерела народної творчості. Писанки Нижньої Наддніпрянщини”; 
 випуск 29 “Рідкісні твердокрилі надродини Caraboidea (Coleoptera, Adephaga) 

Дніпропетровської області”; 
 випуск 30 “Робочий зошит юного зоолога (біологічна індикація стану 

навколишнього середовища з використанням безхребетних тварин: методи польових 
досліджень)”; 

 випуск 31 “Робочий зошит юного ботаніка та еколога”; 
 випуск 32 “Школа юних ветеринарів”. 
 випуск 33 “Робочий зошит юного натураліста (ботаніка, еколога, зоолога та 

іхтіолога)”; 
 випуск 34 “Формування творчої особистості вихованців засобами 

кіномистецтва” (методичні рекомендації); 
 випуск 35 “Методичні рекомендації по вивченню основ іхтіології та організації 

іхтіологічних досліджень на водоймах України”. 
КЗО “ОЕНЦДУМ” видає також серію плакатів “На допомогу керівнику гуртка та 

вчителю біології”. Плакатна продукція розповсюджується серед закладів освіти області і є 
додатковим сучасним наочним методичним матеріалом для організації позашкільної та 
позакласної роботи з учнями та вихованцями з біології, екології, дослідництва, виконує 
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важливу інформаційно-просвітницьку функцію, а також сприяє розвитку нової екологічної 
свідомості дітей та молоді та підвищенню рівня екологічних знань. 

В поточному році серія, яка вже налічує понад 20 плакатів, поповнилася ще 3 
плакатами: “Природний заповідник “Дніпровсько-Орільський”, “Регіональний ландшафтний 
парк “Дніпрові Пороги”, “Орільський національний природний парк”, які розраховані для 
використання учнями, вихованцями, педагогами шкіл та закладів позашкільної освіти, 
науковцями закладів вищої освіти, громадськістю. 

Колективи районних/міських СЮН/ЕНЦ також розробляють та видають профільну 
методичну літературу. За останній рік профільними ЗПО області було видано понад  
40 навчальних методичних посібників, розробок, плакатів, буклетів, рекомендацій, програм, 
9 з них взяли участь у Всеукраїнських позашкільних педагогічних читаннях-виставці 
видавничої продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму – 
2018, де щорічно презентуються зразки найкращої видавничої продукції колективів 
СЮН/ЕНЦ України. Серед них 6 видань КЗО “ОЕНЦДУМ”, КЗ “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради та КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради отримали перемогу в різних номінаціях. 

В останні роки в роботу ЗПО активно впроваджуються новітні освітні інформаційно-
комунікаційні технології. В освітньому просторі області змістовно працює 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 рівнів. 

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

 
Організаційно-масова робота з дітьми та учнівською молоддю 

Протягом року організаційно-масова робота еколого-натуралістичного спрямування з 
дітьми та учнівською молоддю в закладах позашкільної та загальної середньої освіти області 
була спрямована на створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості, 
соціального захисту дитини, організацію змістовного дозвілля . 

Всі масові заходи проводилися з метою активізації участі дітей та молоді у практичній 
природоохоронній діяльності, вивчення природи рідного краю, формування патріотичних 
почуттів, проведення пропаганди здорового способу життя, сприяння формуванню творчої 
особистості, здатної жити в умовах сьогодення. 

Організаційно-масова робота з учнями і вихованцями в галузі позашкільної 
екологічної освіти проводиться на різних рівнях: територіальному (місцевому); обласному; 
всеукраїнському; міжнародному. 

На місцях проводяться різноманітні акції, конкурси, операції, трудові десанти по 
вивченню, збереженню та відновленню довкілля: “Чистий берег”, “Зустрічаємо пернатих 
друзів”, “Замість ялинки – зимовий букет”, “Посади дерево”, “Збережемо ріки чистими”, 
“Подаруй місту дерево”, “Насіння”, “Жива вода”, “Дах для птахів”, “Не рубай ялинку”, 
“Прибережні смуги”, “Рідкісні рослини – символи України”, “Зелена аптека”, “Крилате 
насіння”, “Червона калина”, “Нагодуй пташку”, “Зупинимо лавину сміття” та інші. 

На обласному рівні КЗО “ОЕНЦДУМ” протягом навчального року була організована  
і проведена низка масових заходів для учнів і вихованців закладів освіти: конкурси “Краще 
творче учнівське об’єднання еколого-натуралістичного профілю”, “На кращого юного 
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майстра народних ремесел”, “Лелека”, “Школа-мій рідний дім”, “Природна скарбниця 
Придніпров’я”, “Школа-мій рідний дім”, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів 
обласної Природничої школи учнівської молоді, обласний зліт юних натуралістів та інші, в 
яких взяли участь майже 600 учнів та вихованців закладів освіти всіх рівнів та форм 
власності, понад 200 з них стали переможцями і призерами. 

Наведемо декілька прикладів проведення в 2018-2019 н.р. найбільш масових за 
кількістю учасників організаційно-масових заходів для дітей та молоді на рівні області. 

З метою розвитку творчих здібностей учнів, екологічної свідомості особистості, 
підвищення ефективності та якості навчально-дослідної роботи в галузі біології, екології, 
сільського, лісового господарства проводився обласний зліт юних натуралістів за двома 
напрямами: “Практична природоохоронна робота та екологія” та “Експериментальна робота 
з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського та лісового 
господарства”.  

Для участі в заході було представлено 165 дослідницьких робіт від індивідуальних та 
колективних учасників майже з усіх куточків області. 

До участі в роботі журі конкурсу були запрошені наукові співробітники провідних 
закладів вищої освіти: ДДАЕУ, ДНУ ім. Олеся Гончара, представники обласних громадських 
організацій екологічного спрямування, зокрема обласного відділення Українського 
товариства охорони птахів. 

Переможцями стали 66 учнів, вихованців та творчих учнівських об’єднань закладів 
освіти з м. Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Павлограда, 
Дніпровського, Васильківського, Верхньодніпровського, Криничанського, 
Новомосковського, Магдалинівського, Солонянського районів, Вербківської, Зайцівської, 
Межівської, Томаківської ОТГ, філії КЗО “ОЕНЦДУМ”“Шафран”. 

До дня Святого Миколая в грудні 2018 року на базі КЗО “ОЕНЦДУМ” був 
проведений обласний масовий захід “Любов’ю родини зігріті”. Учасниками свята стали 
вихованці ЗПО еколого-натуралістичного напряму з мм. Дніпра, Кам’янського, Павлограда, 
Вербківської та Слабожанської ОТГ, Магдалинівського району та філії КЗО “ОЕНЦДУМ” 
“Шафран”. 

Педагоги КЗО “ОЕНЦДУМ гостино зустріли дітей, для них були організовані 
екскурсії до теплиці та живого куточку.  

В екологічній вітальні закладу відбулася новорічна вистава, в якій взяли участь 
гуртківці КЗО “ОЕНЦДУМ” та КПНЗ “Центр позашкільної роботи дитячої творчості  
“Альтаїр” (директор О.А. Гут). В кінці заходу всі діти отримали солодкі новорічні подарунки 
та зробили фото біля ялинки та з казковими героями на згадку про відвідування свята. 

Проведення профільних обласних та участь у всеукраїнських та міжнародних 
організаційно-масових заходах з дітьми та учнівською молоддю описані у відповідних 
розділах наказу. 

 
Робота з обдарованою учнівською молоддю 

На теренах області для учнів 9 – 11 класів діє обласна Природнича школа учнівської 
молоді (далі – Школа), роботу якої організує КЗО “ОЕНЦДУМ” за 8 секціями: біології, 
екології, агрономії, ветеринарії та зоотехнії, хімії, психології, сучасних біотехнологій, 
флористики та зеленої архітектури. 

На підставі поданих документів у 2018 – 2019 н.р. до навчання в Школі були 
зараховані 178 учнів із 14 регіонів області: з мм. Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, 
Марганця, Нікополя, Павлограда, Дніпровського, Магдалинівського, Нікопольського, 
Новомосковського, Павлоградського, Солонянського, Томаківського, Царичанського 
районів.  

Для учнів Школи за участю науковців ЗВО та педагогічних працівників  
КЗО “ОЕНЦДУМ” проводилися сесії: осіння, зимова, весняна, лекції та практичні заняття.  
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У рамках роботи Школи для учнів проводиться системне повторення курсу біології, 
хімії, що надає можливість учням-старшокласникам ретельно підготуватися до зовнішнього 
незалежного оцінювання та вступу до вишів, також учням-слухачам надаються тематичні 
дидактичні матеріали на електронних носіях.  

За два роки навчання в Школі учні набувають навички лабораторних досліджень, 
навчаються методам оцінки й обробки інформації, отримують поглиблені знання  
з предметів еколого-природничого напряму, а також готують свою першу науково-
дослідницьку роботу. 

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

За підсумками заходу 39 випускників стали переможцями і призерами обласного 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи.  

Змістовні і креативні роботи підготували та захистили на високому рівні вихованці 
ЗПО еколого-натуралістичного напряму: міського ЕНЦДУМ виконкому Марганецької 
міської ради, КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, КПНЗ “ЦЕНТУМ” 
Дніпровської районної ради. 

Всі випускники школи отримали свідоцтва про позашкільну освіту відповідно до 
зразка, затвердженого Міністерством освіти і науки України.  

Талановита молодь області є активним учасником профільних масових заходів 
всеукраїнського та міжнародного рівнів, які сприяють інтеграції вітчизняної освіти і науки у 
європейський та світовий простір. 

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

18 призових місць - у біологічному форумі учнівської та студентської молоді  
“Дотик природи”; 

14 призових місць – в конкурсі “Intel-Eko-Україна” – національному етапі 
Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів “Intel ISEF”; 

8 призових місць – в конкурсі раціоналізаторських та винахідницьких проектів 
еколого-натуралістичного напряму; 

5 призових місць – у Всеукраїнському екологічному конкурсі наукових проектів з охорони 
довкілля “DreamECO”; 

І, ІІ та ІІІ місця – в Національному турі Міжнародного конкурсу молодіжних проектів  
з енергоефективності “Енергія і середовище”; 

2 призових місця - у Національному етапі XXІІІ Білоруської конференції учнів. 
В цьому навчальному році вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ’ порадували своїми успіхами  

і на міжнародній науковій арені. 
В престижному Міжнародному конкурсі “Gennius-Olympiade-2019”, що відбувся в 

червні в м. Освего штату Нью-Йорк Сполучених Штатів Америки, срібною медаллю (ІІ 
місце) були нагороджені Горбонос Андрій та Деркач Поліна, вихованці гуртка “Хімія з 
основами електрохімії” КЗО “ОЕНЦДУМ” (керівник В.Л. Коваленко). 

 
Робота з національно-патріотичного виховання 

Наразі національно-патріотичне виховання є одним з найважливіших напрямів роботи 
кожного закладу освіти. Воно спирається на загальнопедагогічні принципи виховання, такі 
як: дитиноцентризм, природовідповідність, культуровідповідність, гуманізм, врахування 
вікових та індивідуальних особливостей. 
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Протягом року в профільних ЗПО до знаменних дат проводяться різноманітні заходи: 
години мужності, виховні години, тематичні вечори, свята, зустрічі з майстрами народних 
ремесел, воїнами АТО, благодійні акції, читацькі конференції, виставки тощо. 

В КЗО “ОЕНЦДУМ” упродовж 2018-2019 н.р. проводилися інформаційно-
просвітницькі, урочисті, пізнавально-виховні заходи, спрямовані на: поглиблення знань 
вихованців про найважливіші події в історії рідного краю, України із проведенням 
історичних паралелей з реаліями сьогодення; утвердження у свідомості вихованців 
переконань про єдність і соборність України (Сходу і Заходу); спонукання до активного 
прояву соціальної позиції “патріот-громадянин”; усвідомлення спорідненості категорій – 
моральність і патріотизм; соціалізацію, розвиток комунікативних здібностей; вироблення 
умінь протидії маніпулятивним і пропагандистським впливам; підвищення медійної та 
правової грамотності. 

Для вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ” протягом року були проведені масові заходи до 
знаменних патріотичних дат: 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. 

Широко використовувалися в роботі змістовні матеріали Українського інституту 
національної пам’яті (“Збірки методичних рекомендацій до відзначення пам’ятних дат”), 
матеріали посібника тренінгу “З Україною в серці”.  

В закладі створено відеотеку фільмів з громадянсько-патріотичного виховання. 
Матеріали заходів систематично висвітлюються на сайті закладу та надсилаються до 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації, НЕНЦ. 

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 КЗО “ОЕНЦДУМ” 
проводиться обласний конкурс “На кращого юного майстра народних ремесел”, який є 
одним з найбільш масових за кількістю учасників. 

У звітному навчальному році на розгляд журі конкурсу за напрямками: лозоплетіння, 
рукоділля (народна вишивка), художня обробка дерева, декоративний розпис, писанкарство, 
художнє плетіння з соломи були представлені 247 творчих робіт від 83 юних майстрів, які 
оцінювали досвідчені майстри з декоративно-ужиткового мистецтва.  

Переможцями і призерами конкурсу стали 25 юних майстрів з міст Дніпро, 
Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Першоравенськ, Новомосковського, 
Межівського, Петриківського, Синельниківського, Солонянського районів, Криничанської, 
Широківської ОТГ.  

Значних результатів досягли учні і вихованці закладів освіти області у Всеукраїнських 
конкурсах з національно-патріотичного виховання, які проводяться з метою виховання 
національного світогляду учнівської молоді через пізнання народного мистецтва, залучення 
молодого покоління до джерел і процесу творення українського народного мистецтва: 

- “Український сувенір” - 31 переможець. 
- “Вишиванка дитячими руками” – 22 переможця. 

 
Робота з еколого-природоохоронного та біологічного напряму 

КЗО “ОЕНЦДУМ” щорічно організує і проводить для дітей та молоді обласні масові 
заходи еколого-природоохоронного та біологічного напряму: “Природна скарбниця 
Придніпров’я”, “Лелека”, “Юннатівський ліс”. 

В 2018-2019 н.р. в обласному конкурсі “Природна скарбниця Придніпров’я”, який 
традиційно проводиться за номінаціями “Балки Придніпров’я” “Дерево життя” та 
“Первоцвіти Дніпропетровщини”, взяли участь 53 індивідуальних та колективних учасники 
від закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти з 
міст: Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Павлограда, 
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Першотравенська та Синельникового; районів: Васильківського, Дніпровського, 
Криворізького, Магдалинівського, Новомосковського та Покровського; об’єднаних 
територіальних громад: Апостолівської, Криничанської, Вербківської, Іларіонівської, 
Томаківської, Могилівської (філія “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ”), Царичанської, 
Гречаноподівської та Китайгородської, які на місцях брали активну участь у практичних 
природоохоронних заходах та заходах з широкої екологічної пропаганди щодо охорони 
ранньоквітучих рослин, збереження і відновлення видового різноманіття рослинного світу; 
виявлення, вивчення та збереження старовікових і цікавих дерев, які мають історичну і 
естетичну цінність; цінних природних об’єктів – балок, які можуть слугувати основою 
розбудови екологічної мережі. 

Активно проводиться на теренах області щорічний екологічний конкурс “Лелека”, 
організований за підтримки публічного акціонерного товариства “ДТЕК 
ДНІПРООБЛЕНЕРГО” з метою розширення знань учнівської молоді з наукової інформації 
про стан популяції білого лелеки в регіоні, активізації громадської позиції молоді щодо 
збереження природи рідного краю, розвитку естетичних відчуттів при спілкуванні з 
природою.  

В поточному році участь в конкурсі взяли заклади освіти 4 міст, 5 районів та 3 ОТГ 
(16 робіт від понад 180 учасників). Найбільш активними були визнані юні орнітологи з  
м. Дніпра, Васильківського району, а також Гречаноподівської та Вербківської сільських рад, 
які були нагороджені грамотами та цінними подарунками від департаменту освіти та науки 
облдержадміністрації, призами від ПАТ “ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО”. 

КЗО “ОЕНЦДУМ” ініціює в закладах освіти проведення обласних етапів 
всеукраїнських масових заходів еколого-природоохоронного та біологічного профілю: 

акцій: “День юного натураліста”, “Птах року”, “Годівничка”, “День зустрічі птахів”,  
конкурсів: “До чистих джерел”, колективів екологічної просвіти “Земля – наш 

спільний дім”, “Зоологічна галерея”, “Вчимося заповідувати”, “В об’єктиві натураліста”, 
еколого-натуралістичний похід “Біощит” тощо.  

В 2018-2019 н.р. у всеукраїнських масових заходах еколого-природоохоронного та 
біологічного напряму учні та вихованці закладів освіти області показали високу 
результативність. Серед найбільш вагомих перемог юннатів області в профільних заходах: 

32 призових місця в конкурсі дитячого малюнка “Зоологічна галерея”; 
25  призових місць в тематичному конкурсі “День рослин”; 
23 призових місця в Національному етапі ХІІ Міжнародного конкурсу еколого-
валеологічної спрямованості “Ось мій рідний край, ось мій рідний дім”; 
21 призове місце в акції “Припутень – птах 2018 року”; 
21 призове місце в акції “Годівничка”; 
16 призових місць в акції “День юного натураліста”; 
14 призових місць в акції “День зустрічі птахів”; 
ІІ та ІІІ командні місця в юннатівському природоохоронному русі “Зелена 
естафета”; 
ІІ командне місце в турнірі юних натуралістів; 
6 призових місць в конкурсі дослідницько-експериментальних робіт  
з природознавства “Юний дослідник”; 
5 призових місць в екологічному конкурсі наукових проектів з охорони довкілля 
“DreamECO”. 
Вперше в 2019 році на всеукраїнському рівні був започаткований науково-освітній 

проект “Вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу Антарктиди” в рамках 
Міжнародного наукового проекту “Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua 
та P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1 з використанням мережі фотокамер CEMP 
(CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)”. Участь в цьому цікавому заході взяли 23 учні та 
педагоги Дніпропетровської області, які отримали сертифікати учасника проекту. 
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Декілька років НЕНЦ спільно з ДП “УДЦ” Молода гвардія” Одеської області в квітні 
– травні проводять Всеукраїнський форум юних екологів, в якому цього року взяли участь 6 
вихованців ЗПО, переможців всеукраїнських масових заходів еколого-природоохоронного 
напряму з мм. Дніпро, Павлограда, філії “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ”, Дніпровського та 
Томаківського районів. 

В 2019 році вперше на базі ДП “Міжнародний дитячий центр “Артек” (Київська 
область) проводилася табірна зміна (Всеукраїнський Форум юних натуралістів) за участю 
вихованців ЗПО. Від Дніпропетровської області участь в заході взяли 6 вихованців від КЗО 
“ОЕНЦДУМ”, КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради, міського ЕНЦДУМ 
виконкому Марганецької міської ради.  

Влітку 2019 року на Всеукраїнських зборах команд юних екологів в Сумській області 
команда учнів КЗ “Слобожанський НВК № 1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа II-III 
ступенів – Центр позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради гідно представила 
Дніпропетровщину і посіла ІІІ місце. 

На Всеукраїнських зборах юних ботаніків, що проводився в Запорізькій області, теж 
почесне ІІІ місце посіла команда КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради.  

 
Робота в галузі сільського і лісового господарства, зоології та тваринництва 
Перспективи розвитку суспільства визначають необхідність підвищення якості й 

інтенсифікацію підготовки учнівської молоді до вибору професійного шляху, в тому числі й 
за рахунок впровадження в практику навчально-виховної роботи закладів освіти 
педагогічних технологій, які б дозволяли активізувати цей процес і підвищити його 
ефективність як для особистості, так і для суспільства в цілому. 

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

Сучасні тенденції розвитку освіти надають можливість учням на навчально-дослідних 
земельних ділянках (далі - НДЗД) закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
поглибити, конкретизувати та закріпити знання з природознавства, екології, біології, а також 
озброїти вихованців вміннями та навичками по агротехніці вирощування 
сільськогосподарських культур, першими економічними знаннями, які вони можуть 
отримати під час розрахунків норм висіву насіння, внесення добрив, запланованих врожаїв 
тощо. 

За статистичними даними в 2018 році в області 320 шкіл мали навчально-дослідні 
земельні ділянки. Щорічно кількість НДЗД зменшується, це пов’язано з процесом 
оптимізації шкіл у сільській місцевості, обмеженням з водопостачанням влітку, звільненням 
багатьох учнів від роботи на НДЗД за станом здоров’я, відсутністю в освітньому закладі 
малогабаритної техніки та оплати вчителю за роботу на НДЗД. 

За останній час в багатьох закладах освіти проводиться реконструкція пришкільної 
території з використанням елементів ландшафтного дизайну, малих архітектурних форм, зі 
створенням рекреаційних зон відпочинку, при цьому використовуються декоративні дерева, 
чагарники, газонні трави, багаторічні квіти. 

Серед профільних ЗПО дослідні ділянки мають 9 закладів: КПНЗ “СЮН” 
Дніпровської міської ради, м. Павлограда, Покровського та Тернівського районів 
Криворізької міської ради, “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради, міський ЕНЦДУМ 
виконавчого комітету Марганецької міської ради, КЗ “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”, КЗО 
“ОЕНЦДУМ”.  

Педагоги цих закладів проводять дослідницько-експериментальну роботу з дітьми  
за завданням вчених ДДАЕУ, ДНУ ім. О. Гончара, УДХТУ, Інституту зернового 
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господарства НААН України та інших наукових установ. Завдяки співпраці  
з науковцями юні дослідники знайомляться з агротехнікою вирощування 
сільськогосподарських рослин, випробовують нові сорти та гібриди овочевих, польових, 
плодових культур, вивчають строки посіву насіння, розсадний і безрозсадний способи 
вирощування овочів, вплив на ріст і врожайність рослин обробки насіння стимуляторами 
росту, мікроелементами, біогуматом; застосування агроволокна, мульчування ґрунту різними 
матеріалами. 

Стабільно проводиться дослідницька робота на НДЗД закладів освіти 
Магдалинівського, Межівського, Павлоградського, Синельниківського районів, але загальна 
площа ділянок в районах зменшилась, так як ряд шкіл перейшли до громад. 

У деяких районах області: Павлоградському, Дніпровському, Магдалинівському, 
Царичанському Верхньодніпровському, Синельниківському, Томаківському продовжують 
працювати учнівські виробничі бригади (УВБ) та аграрні трудові об’єднання за різними 
напрямами (овочівники, ботаніки-рослинники, садівники, бджолярі). Як правило, аграрні 
трудові об’єднання організовують свою роботу на шкільних НДЗД, в приватних 
підприємствах, фермерських господарствах, займаються благоустроєм територій місцевих 
шкіл, парків. Працюючи на базі приватних, фермерських господарств, юннати опановують 
основні професії сільськогосподарського виробництва, вирощують районовані сорти 
сільськогосподарських культур. Проведення дослідів у фермерських господарствах активізує 
пізнавальну і творчу діяльність учнів, сприяє формуванню професійних навичок, розвиває 
кругозір, прищеплює повагу до сільськогосподарської праці. 

Результати своєї роботи юні аграрники області щорічно експонують на 
всеукраїнських профільних організаційно-масових заходах. 

В цьому навчальному році вони отримали: 
І місце – у фестивалі “Україна – сад”; 
ІІ та ІІІ місця – у зльоті учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань; 
ІІ та ІІІ місця – у конкурсі навчально-дослідних земельних ділянок; 
11 призових місць – у трудовій акції школярів та учнівської молоді “Дослідницький 

марафон”. 
ІІІ місце у конкурсі молодого меду та турнірі “Юний бджоляр”. 
За свої досягнення в галузі аграрних наук 6 учнів та вихованців закладів освіти 

області: КЗО “ОЕНЦДУМ”, КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради, КПНЗ “СЮН’ 
Дніпровської міської ради були премійовані путівками для участі у Всеукраїнському форумі 
учнівських трудових об’єднань, що проводився у жовті 2018 року на базі ДП “УДЦ” Молода 
гвардія” в Одеській області. 

Навчально-дослідні тваринницькі комплекси (далі - НДТК), куточки живої природи 
закладів освіти є базою для проведення практичної діяльності, написання науково-
дослідницької роботи в галузі зоології, птахівництва, ветеринарії.  

Серед ЗПО еколого-натуралістичного профілю 8 мають НДТК та куточки живої 
природи. Міні-кролеферми, міні-птахоферми, куточки живої природи є на базі КЗО 
“ОЕНЦДУМ”, КПНЗ “СЮН Покровського району” та КПНЗ “СЮН Тернівського району” 
Криворізької міської ради, КПНЗ “СЮН” м. Павлограда. В експозиційній частині міського 
ЕНЦДУМ виконкому Марганецької міської ради утримується 5 порід кролів. На базі КПНЗ 
“ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради багато років працює клуб “Срібна підкова”, є 
навчальна пасіка, тваринницька ферма, куточок живої природи.  

В КЗО “ОЕНЦДУМ на базі зоолого-тваринницького комплексу юннати вивчають 
різні породи кролів і декоративної птиці, доглядають за молодняком, знайомляться з 
умовами їх утримання та розведення, опановують раціони годівлі тварин та вплив різних 
вітамінів та домішок на їх ріст та розвиток. НДТК закладу нараховує 18 видів, серед них: 
павичі, фазани, кури, кролі, папуги та інші. НДТК та куточок живої природи постійно 
модернізуються, поповнюються новими видами тварин і рослин.  
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Колектив КЗО “ОЕНЦДУМ” протягом багатьох років тісно співпрацює з вченими 
факультету ветеринарної медицини ДДАЕУ, а саме: з кафедрою епізоотології та інфекційних 
хвороб тварин, кафедрою клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин, з анатомічним 
музеєм тварин, а також з зоомузеєм ДНУ та іншими закладами.  

Дослідницькі роботи з кролівництва, які проводяться на базі НДТК закладів освіти 
області, щорічно представляються для участі у Всеукраїнській трудовій акції “Кролик”. В 
цьому навчальному році юні кролівники з КЗО “ОЕНЦДУМ”, КПНЗ “СЮН” Дніпровської 
міської ради, КЗ “Нікопольський міський ЕНЦ”, КПНЗ “СЮН” Покровського району 
Криворізької міської ради та КЗ “ДЕЦ” Кам’янської міської ради отримали за результатами 
акції 6 призових місць.  

Активізація пізнання довкілля через участь у роботі учнівського лісництва – це 
могутня підвалина національного виховання. Робота в учнівських лісництвах створює 
найкращі умови для розвитку творчих здібностей учнів, дослідницької діяльності, стійкої 
життєвої позиції що до збереження природи рідного краю.  

В області в зв’язку зі створенням ОТГ, закриттям або реконструкцією закладів 
позашкільної освіти, були реформовані і учнівські лісництва: змінені назви учнівських 
лісництв, кадри, відповідальні за їх роботу. Так, в зв’язку з ліквідацією КПНЗ “Станція юних 
натуралістів” Царичанського району роботу Могилівського учнівського лісництва було 
призупинено, але з березня 2018 року було організовано роботу гуртка “Юні лісівники” на 
базі філії КЗО “ОЕНЦДУМ“ “Шафран”, яка знаходиться на території Могилівської селищної 
ради. 

Протягом року в закладах освіти області працювало 12 учнівських лісництв в 
мм. Кам’янське, Кривий Ріг, Павлоград, Васильківському, Дніпровському, Покровському 
районах, Вербківській, Богданівській, Любимівській, Межиріцькій ОТГ (в порівнянні з 
минулим роком їх кількість збільшилася на 1), в яких отримували знання по основам 
лісознавства і навчались сучасним технологіям вирощування лісових культур понад 700 
учнів. Площа закріплених земельних ділянок за учнівськими лісництвами – понад 1530 га.  

Якщо в минулому році в міському ЕНЦДУМ виконкому Марганецької міської ради 
працювало учнівське товариство “Юннатівське лісництво” на базі державного підприємства 
“Марганецьке лісове господарство, то в цьому році підписані всі документи по оформленню 
учнівського лісництва. 

Члени учнівських лісництв проводили на місцях багато корисних справ, а саме: 
вирощування саджанців; посадка лісосмуг та догляд за ними; висадка дерев, збирання 
лікарських рослин, заготівля насіння деревних та чагарникових порід, догляд за тваринами і 
птахами взимку; охорона від пожеж та вирубок, а також пропагандистська діяльність серед 
населення щодо необхідності збереження лісових насаджень. 

Результати своєї роботи юні лісівники області представляли на Всеукраїнських 
конкурсах та акціях: “Ліси для нащадків” (5 призових місць), “Юннатівський зеленбуд”  
(6 призових місць ), зльоті учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів (ІІІ індивідуальне місце).  

 
Робота з квітникарства, благоустрою та озеленення 

Робота юннатів в закритому ґрунті сприяє вихованню у гуртківців інтересу і любові 
до природничих наук, квітникарства, овочівництва, творчого ставлення до праці, їх 
професійній орієнтації.  

Серед ЗПО області закритий ґрунт мають КПНЗ “СЮН” Дніпровської міської ради, 
КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради (оранжерея, теплиця), КЗО 
“ОЕНЦДУМ”(оранжерея).  

Закритий ґрунт в КПНЗ “СЮН Покровського району” Криворізької  міської ради 
представлений теплицею та 2 парниками, в КПНЗ “СЮН Тернівського району” Криворізької 
міської ради - 2 теплицями.  



 15 
Продовження додатка  

Постійно поповнюється квітами і модернізується оранжерея, яка знаходиться в 
приміщенні міського ЕНЦДУ виконкому Марганецької міської ради.  

В поточному навчальному році за допомогою керівництва Могилівської ОТГ була 
створена невелика теплиця на базі філії “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Наявність теплиць і оранжерей в цих закладах дає можливість педагогам і вихованцям 
проводити дослідницьку роботу з квітникарства на належному рівні.  

Дослідницька робота в оранжереї КЗО “ОЕНЦДУМ” проводиться за завданням 
вчених ДНУ кафедри фізіології та інтродукції рослин, кафедри біотехнології УДХТУ, 
ДДАЕУ. 

В закладах загальної середньої освіти області внаслідок проблем з ремонтом, 
опаленням та водопостачанням теплиць їх кількість постійно скорочується. За 3 останні роки 
кількість теплиць зменшилася з 16 до 11, деякі з теплиць працюють лише в весняно-літній 
період.  

Робота теплиць закладів освіти області щорічно презентується на Всеукраїнському 
конкурсі “Дивовижна теплиця”. У 2018 році за підсумками конкурсу окремі вихованці та 
творчі учнівські об’єднання КЗО “ОЕНЦДУМ”, КПНЗ “СЮН” Покровського району 
Криворізької міської ради, КПНЗ “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради та міського 
ЕНЦДУМ виконкому Марганецької міської ради стали його призерами. 

Понад 20 років не втрачає своєї популярності в закладах освіти обласний конкурс 
“Школа – мій рідний дім”, який проводиться КЗО “ОЕНЦДУМ” з метою вивчення 
пріоритетних напрямів 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”. 

На фінальний етап конкурсу в 2018 році була представлена 61 робота закладів освіти з 
9 міст, 5 районів області:, а також 5 сільських рад.  

В рамках конкурсу обласним оргкомітетом були проведені інструктивно-методичні 
виїзди до закладів освіти мм. Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда, Жовті Води, Слобожанської 
та Могилівської ОТГ, під час яких розглядались питання оформлення звітних матеріалів 
учасників конкурсу, покращення озеленення закладів освіти, надавались рекомендації щодо 
застосування посухостійких видів рослин, впорядкування клумб, дендропарків, садів.  

Серед переможців і призерів конкурсу в цьому навчальному році – КЗО 
“ОЕНЦДУМ”, міський ЕНЦДУМ виконавчого комітету Марганецької міської ради, КПНЗ 
“СЮН Покровського району” Криворізької міської ради, КЗ “Середня загальноосвітня школа 
№ 6 - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів” НЕовомосковської міської ради 
(директор Коба О.П.), КЗ “Новомосковська середня загальноосвітня школа №14 - 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів Новомосковської міської ради (директор 
Немеришин П.І.), КЗ “Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Томаківської 
селищної ради (директор Сергійчук О.С.), КЗ “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №9” Павлоградської міської ради (директор Рябова А.В.), КЗ “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр”. Заклади були нагороджені грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації та цінними подарунками. 

Протягом року заклади освіти області гідно презентували свою роботу в галузі 
квітникарства, ландшафтного дизайну та озеленення і на всеукраїнському рівні. 

Так, команда вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ” посіла ІІІ місце у Всеукраїнському 
конкурсі з флористики та фітодизайну “100 славних років Позашкіллю” у номінації 
“Квіткові килими”. 

Юні квітникарі області також посіли: 
6 призових місць у Всеукраїнському заочному конкурсі-огляді внутрішнього  

та зовнішнього озеленення закладів освіти “Галерея кімнатних рослин”; 
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4 призових місця – у трудовій акції “Парад квітів біля школи”; 
 

Реалізація обласної програми “Вивчаємо заповідні території України”.  
Виїзні форми навчання. Організація літнього відпочинку і оздоровлення вихованців 

Дієвою і перспективною формою співпраці ЗПО області з науковцями закладів вищої 
освіти і фахівцями в галузі природно-заповідної справи є реалізація обласної програми 
організації літніх наукових практик та комплексних експедицій для дітей, молоді та 
педагогічного активу “Вивчаємо заповідні території України”. 

КЗО “ОЕНЦДУМ” в рамках Програми протягом звітного навчального року були 
організовані і проведені для юннатів та педагогів різноманітні виїзні форми навчання, а саме:  

- обласна еколого-краєзнавча експедиція “Вивчаємо заповідні території 
України” на базі біосферного заповідника “Асканія-Нова” ім. Ф.Е Фальц-Фейна (Херсонська 
область), взяли участь 16 вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ”, філії “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
КЗ “ДЕЦ” Кам’янської міської ради, КПНЗ “СЮН Покровського району” та КПНЗ “СЮН 
Тернівського району” Криворізької міської ради; 

- обласна екскурсія до регіонального ландшафтного парку “Фельдман Еко-парк” 
(м. Харків), взяли участь 44 учня: вихованці ЗПО еколого-натуралістичного напряму, слухачі 
обласної Природничої школи з міст: Дніпра, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Павлограда 
та Дніпровського, Новомосковського районів, Слобожанської ОТГ; 

- еколого-краєзнавча екскурсія до Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді, участь у заході взяли 21 вихованць і педагог КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
КПНЗ “СЮН Покровського району” Криворізької міської ради, КПНЗ “СЮН Тернівського 
району” Криворізької міської ради; 

- обласна комплексна дитяча еколого-краєзнавча експедиція та обласна нарада-
навчання для педагогів профільних закладів позашкільної освіти на базі Канівського 
природного заповідника, у заходах взяли участь 37 дітей: слухачі обласної Природничої 
школи учнівської молоді, переможці обласних та всеукраїнських конкурсів; 17 працівників 
закладів загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти з м. Дніпра, 
Кривого Рогу, Марганця та Павлограда; Нікопольського району; Вербківської, та 
Чумаківської ОТГ, філії КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”. 

- обласна трудова акція “Юннатівський ліс”, в акції взяли участь 26 учнів та 
педагогів закладів освіти м. Дніпра та Дніпровського району; 

- обласна науково-просвітницька практика на базі Науково-навчального  
центру “Присамарський біосферний, біогеоценологічний стаціонар ім. О.Л.Бельгарда” 
с. Андріївка Новомосковського району, учасниками стали 12 вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
науковий керівник практики: кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник 
НДІ біології ДНУ ім. О.Гончара – Б.О. Барановський); 

Організація літнього відпочинку та оздоровлення вихованців є однією із вагомих 
складових роботи ЗПО еколого-натуралістичного напряму області.  

В літній період 2018 – 2019 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 науково-дослідницькій роботі еколого-натуралістичного 
напряму, реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 
залученню до активних форм відпочинку дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 
дітей внутрішньо переміщених осіб. 

Наприклад, вже декілька років поспіль на базі КПНЗ “СЮН Покровського району” 
Криворізької міської ради для обдарованої молоді працює міська літня біологічна школа за 
відділеннями: зоологічне, дендрологічне, ботанічне, екологічне, ландшафтний дизайн, 
квітникарство та овочівництво. Програма школи включає лекції, практичні та екскурсійні 
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заняття, польовий практикум, проведення самостійної роботи, консультації та підготовку 
наукових звітів за підсумками роботи.  

Також в літній період учні та вихованці закладів освіти області взяли активну участь у 
тематичних заходах на базі НЕНЦ м. Києва під час роботи Всеукраїнського профільного 
табору “Юннат”: 

фестивалі патріотичних дій – команда учнів КЗ “Криничанська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1” (директор В.М. Бородай), вихованців КНЗ “Центр учнівської молоді” 
Криничанської селищної ради; 

зльоті юних дослідників-природознавців – команда вихованців закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти м. Марганця, Дніпровського, Верхньодніпровського, 
Солонянського районів; 

зборі лідерів Всеукраїнської дитячої спілки “Дитячий екологічний парламент”, членів 
юннатівських секцій охорони природи - команда вихованців КЗ “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради; 

За рахунок коштів обласного бюджету влітку 2019 року в дитячому оздоровчому 
закладі “Мрія” м. Бердянська Запорізької області було оздоровлено 26 вихованця ЗПО 
еколого-натуралістичного напряму з числа дітей пільгових категорій. 

 
Працюючи за позашкільним еколого-натуралістичним напрямом в 2018-2019 

навчальному році, заклади освіти області виконували активну соціальну місію по залученню 
дітей та молоді до участі у трудових, екологічних та природоохоронних акціях, проектах, 
конкурсах, програмах, що дозволило їм краще пізнати 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 зробити свій особистий внесок у збереження, 
оздоровлення та відновлення довкілля.  

 
 
 

Завідувач сектору 
позашкільної освіти та виховної роботи                                 К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 


