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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
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«01» жовтня 2015 р. № 183
На № _____ від _____________

Директорам обласних еколого-натуралістичних 
центрів (станцій юних натуралістів) 

Про підготовку щорічних звітних матеріалів
щодо діяльності позашкільних навчальних
закладів еколого-натуралістичного профілю
протягом 2015 р.

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України з
метою  підготовки  аналітичного  матеріалу  просить  підготувати  щорічні  звітні
матеріали  щодо  діяльності  еколого  -  натуралістичних  центрів  (станцій  юних
натуралістів) за поданою нижче  формою.

До річного звіту додається План роботи закладу на 2016 р.  Звітні  матеріали
подаються на електронних носіях (обов'язково) та у паперовому варіанті до 15 січня
2016 р.

Звертаємо  вашу  увагу  на  дотримання  рекомендацій  та  пропозицій,  наданих
Комунальним  закладом  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  під  час  підготовки  загального  аналізу  річних  звітів
обласних еколого-натуралістичних центрів та обласних станцій юних натуралістів за
2014 рік.
З повагою,

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький

mailto:nenc@nenc.gov.ua


Додаток до 
листа НЕНЦ № 183
від 01.10.2015 р.

Проспект  річного  звіту  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді (станції юних натуралістів)
(проспект річного звіту підготовлено згідно із рекомендаціями Комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
та Вінницької обласної станції юних натуралістів).
Вступ
І. Методична робота  
1. Інформаційно-аналітична робота 
2. Координаційно–методична діяльність 
3.Навчально-методична робота 
4.Науково-методична робота  
5. Реалізація освіти впродовж життя працюючих педагогів 
6.  Популяризація  діяльності  обласного  еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді, здобутків вихованців, учнів, слухачів та перспективного досвіду педагогічних
працівників  
7.  Виставкова  діяльність  обласного еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді 
8.Популяризація  еколого-натуралістичного  напряму  позашкільної  освіти в  засобах
масової інформації 
 9.Видавнича діяльність 
ІІ.Реалізація виховного потенціалу позашкільної освіти засобами масових заходів
ІІІ.Аналіз  роботи  організаційних  форм  навчально-виховного  процесу  за
основними  профілями  діяльності  в  позашкільних  та  загальноосвітніх
навчальних закладах (кількість, профільність, зміст)
ІУ.Аналіз  роботи  на  навчально-дослідних  земельних  ділянках,  об’єктах
захищеного ґрунту, учнівських кролефермах, птахофермах, пасіках тощо.
У.Аналіз роботи аграрних учнівських об’єднань, учнівських виробничих бригад
та інших форм учнівських трудових об’єднань 
УІ. Аналіз роботи учнівських лісництв
УІІ. Аналіз роботи профільних таборів 
УІІІ.  Аналіз  матеріально-технічної  бази  обласної,  міських  та  районних  ЕНЦ
(СЮН)
ІХ.Загальні висновки та пропозиції
Х.Табличні форми до звіту. 
1.  Кількість  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-натуралістичного  напряму
(ПІБ директорів районних,  міських ЕНЦ (СЮН) -  динаміка складу директорського
корпусу за 5 років). 
2. Назва, адреса закладу, телефони, електронна адреса, всі види наявного зв'язку. 
3.Узагальнююча таблиця: статистичні дані по організаційно-масовій роботі. 
4.  Статистичні  дані  щодо  організаційних  форм  навчально-виховного  процесу  за
основними профілями діяльності відповідно до рівневої класифікації: 
а) в позашкільних; б) в  загальноосвітніх навчальних закладах. 
5.Статистичні дані по методичній роботі.
6.  Стан матеріальної бази центрів еколого-натуралістичної творчості,  станцій юних
натуралістів. Наявність акту землекористування, його номер. 
7. Кількість позашкільних навчальних закладів-комплексів, на базі яких функціонують
біологічні,  еколого-натуралістичні,  сільськогосподарські  відділи  та  відділи



декоративно-прикладного мистецтва. Назва, адреса закладу, всі види наявного зв'язку.
Наявність відповідної матеріальної бази. 
8. Кількість навчально-дослідних земельних ділянок (НДЗД), теплиць.
9. Робота Музеїв хліба, куточків бережливого ставлення до нього. 
10. Статистичні дані щодо діяльності аграрних трудових об'єднань учнівської молоді. 
11.  Дані щодо участі учнівської молоді у виконанні Міжнародних  освітніх  програм,
проектів. 
12.  Аналіз  кадрового  складу.  Загальна  чисельність.  Віковий  склад.  Освіта,
педагогічний стаж.  Відомості  про проходження курсової  перепідготовки.  Кадровий
потенціал (обласні, районні, міські ЕНЦ(СЮН)).


