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Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді (ДОЕНЦ) був створений у 1932 році. Зберігаючи традиції
попередніх поколінь, педагоги центру
постійно вдосконалюють форми та
методи навчально-виховної та методичної роботи, втілюють інноваційні технології навчання.
Обласний ЕНЦ початку ХХІ століття – це сучасний позашкільний заклад, координатор
природоохоронної, екологічної, дослідницької роботи з
учнями, методичний центр для 14 міських та районних
еколого-натуралістичних позашкільних закладів.
В центрі працює 26 кваліфікованих педагогів, 11 з
яких – Відмінники освіти України, нагороджені почесними
грамотами Міністерства освіти і науки України.
Колектив ДОЕНЦ – це команда творчих, ініціативних
педагогів, основне завдання яких – допомогти дитині реалізувати свої здібності.
Головні цілі роботи центру:
 надання додаткової освіти з природничих дисциплін;
 залучення учнів до дослідницької роботи з біології, екології, сільського господарства;
 виховання у дітей екологічної культури і грамотності, нового екологічного мислення.
Для їх реалізації центр має необхідну матеріальну базу:
навчальні кабінети за основними напрямками, зоологоботанічний комплекс, до складу якого входять дві теплиці,
відділ птахівництва та відділ дрібних ссавців. В теплицях та
на відкритому ґрунті зібрано понад 250 видів та сортів рослин, в зоотваринницькому комплексі – близько 25 видів
тварин.
На навчально-дослідних ділянках центру учні за завданням вчених, вивчають нові технології сільськогосподарського виробництва, використання екологічно-чистих
добрив і засобів захисту рослин.
В обласному еколого-натуралістичному центрі працює
49094, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,
вул. Мандриківська, 80.
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хіміко-біологічний факультет Дніпропетровського відділення Малої академії
наук України, до складу якого входять 13
секцій. Щорічно члени ДВ МАН України стають переможцями у Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту. Після закінчення навчання у МАН всі учні продовжують навчання у вищих навчальних
закладах.
На базі ДОЕНЦ створений інформаційно-методичний стаціонар, в якому проводяться конференції, семінари, практичні заняття для учнів та педагогічних працівників.
Обласний ЕНЦ організовує та проводить обласні конкурси, залучає учнів до участі у Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах, за підсумками яких юннати області щорічно стають переможцями.
Протягом останніх років юннати Дніпропетровської
області беруть участь у фінальному турі Міжнародного
конкурсу Intel-ISEF, який традиційно проводиться у США,
та посідають призові місця.
Завдяки високому рівню методичної та навчальновиховної роботи ДОЕНЦ є організатором проведення
Всеукраїнських заходів:
 семінар-практикум для директорів обласних еколого-натуралістичних центрів «Світ творчості»;
 перший конкурс «Інтеграція ідей трудового виховання А.С. Макаренка в систему позашкільної
освіти»;
 другий Всеукраїнський зліт учбово-виробничих
бригад.
Центр є неодноразовим учасником і дипломантом Міжнародної виставки «Сучасна освіта України».
Дніпропетровський
обласний
екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді – це заклад позашкільної освіти, який дає можливість молодому
поколінню долучитися до прекрасного діла – вивчення та
охорони природи рідного краю, а також визначитися у
професійному плані і впевнено крокувати до майбутнього.
Тел./факс: (056) 370-66-09, (056) 370-66-10
e-mail: dneprunnat@ukr.net
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