
 Summary    

«Стан  та  зміст  екологічної  освіти  та виховання  в позашкільних
навчальних   закладах еколого-натуралістичного напряму 
Полтавської області»

Мережа  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-натуралістичного
напрямку області:
№
п/п

Назва обл-, рай-, міськ ЕНЦ (СЮН) Прізвище, ім’я,
по батькові директора

1 Полтавський  обласний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді

Бедніна Віталій Григорович

2 Шишацька філія ПОЕНЦУМ Завідувач  Яровий  Юрій
Володимирович

3 Філія ПОЕНЦУМ у Полтавському районі Завідувач  Дулій  Валентина
Олександрівна

4 Кобеляцька філія ПОЕНЦУМ Завідувач  Журавель  Микола
Олексійович

5 Карлівська райСЮН Тютюнник Тетяна Анатоліївна
6 Кременчуцький міськЕНЦУМ Бєльська Валентина Василівна
8 Миргородський міськЦЕНТУМ Директор  Хабоша  Лариса

Володимирівна
9 Миргородська райСЮН В.о.директора Станіславський Віталій

Миколайович
10 Новосанжарська райСЮН Бондарчук Микола Іванович

11 Пирятинська райСЮН Левченко Юлія Михайлівна, 
12 Лубенська міська СЮТН Лисенко Сергій Володимирович 
13 Лохвицький міський ЕНЦум Ковальова Вікторія Петрівна
14 Чорнухинська райСЮН Могилевська Тетяна Миколаївна

На даний час  у Полтавській області працює  1249 гуртків  еколого-
натуралістичного  напряму, в  яких  навчається  17053  дитини,  з  них  в  666
гуртках екологічного напрямку 9197 вихованців.

При Полтавському ОЕНЦУМ, рай(міськ) СЮН (ЕНЦ) працювало
359 гуртків, де навчалося  5542 вихованці, з них у 80 гуртках екологічного
напряму – 1237 дітей.

Проведено 42 обласні методичні заходи (семінарів -17, майстер-класів -
23 , спільних методичних об’єднань – 2).

Здійснено 17 виїздів до позашкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів  області.  Усього  керівниками  районних  позашкільних  навчальних
закладів здійснено 103 виїзди до загальноосвітніх шкіл області.

Надано 147 консультацій.
Проведено 91 екскурсію, охоплено 2736 дітей.
В області  на даний час  налічується 661 загальноосвітній  навчальний

заклад.  На  територіях  9  районів  утворені  15  об’єднаних  територіальних
громад, на територіях яких немає позашкільних навчальних закладів еколого-
натуралістичного напряму. 



 Проблемні  питання  діяльності  районних,  міських  позашкільних
закладів еколого-натуралістичного профілю.

-  реорганізація  СЮН,  ЕНЦ  у  комплексні  позашкільні  навчальні
заклади.  За  останні  2  роки  реорганізовано  Глобинський  райЕНЦ  та
Котелевську райСЮН;

-  недостатнє  фінансування  закладів  для  придбання  основних  та
оборотних засобів, поточних та капітальних ремонтів, відряджень і т.д.;

- недостатнє забезпечення сучасною оргтехнікою;
-  тенденція  до  скорочення  педагогічних  ставок  і,  як  наслідок,

скорочення кількості гуртків (у 2014 році 412 гуртків, 6411 вихованців, у 2015
році 357 гуртків, 5569 вихованців; у 2016 році 359 гуртків, де навчалося 5542
вихованці).

 Кадровий склад районних, міських позашкільних навчальних закладів
еколого-натуралістичного профілю станом на травень 2017 року.

У  Полтавському  ОЕНЦУМ  на  даний  час  працює  49  педагогічних
працівники,  з  них  19  –  сумісники.  Карлівська  райСЮН  –  7  педагогічних
працівників,  із  них  2  –  сумісники.  Новосанжарська  райСЮН  –  15
педагогічних працівників, 12 із яких сумісники. Миргородська райСЮН – 32
педагогічних працівники, 28 із них – сумісники. Пирятинська райСЮН – 5
педагогічних  працівників.  Чорнухинська  райСЮН  –  7  педагогічних
працівників, 5 із них – сумісники. Миргородський ЦЕНТУМ – 9 педагогічних
працівників. Лубенська міська СЮТН – 8 педагогічних працівників, із них 4 –
сумісники.  Лохвицький  міський  ЕНЦ  –  5  педагогічних  працівників.
Кременчуцький ЕНЦУМ – 59 педагогічних працівників, з них 47 – сумісники.

У  поточному  навчальному  році  у  роботі  з  вихованцями
впроваджуються  інноваційні  технології:  технологія  особистісно
орієнтованого  навчання  (педколектив);  інформаційно-комунікативні
(педколектив); проектна технологія (Дулій В.О., Мокляк А.О., Валюх М.Ю.);
розвивально-тренінгове  навчання  (Пугачова  І.Я.,  Лещенко І.В.);  технологія
оптимізації  навчальної  діяльності  (Дулій В.О.);  здоров’язберігаючі  (Білокіз
С.В., Пугачова І.Я.) ;  асоціативна технологія (Мирна Г.М., Марченко О.В.,
Красій  Л.І.);  інтерактивне  навчання  (Шинкарчук  О.В.,  Пугачова   І.Я.;
Ленченко Н.М., Боєва А.М.); ігрові технології (Шинкарчук О.В., Боєва А.М.,
Красій Л.І., МирнаГ.М., Москаленко А.В.);

В  області  створено  Громадську  екологічну  раду,  членом  якої  є
директор  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді В.Г.Бедніна.

Станом на 2017 рік в області нараховується 362 екологічні агітбригади,
в яких задіяно 3868 дітей та 75 екологічних театрів, які відвідують 1068 дітей.
Ними протягом року проведено 3888 виступів.

У 2017 році в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах
області функціонує 200 відеолекторіїв.

У  Полтавській  області  нараховується  70  громадських  дитячих
екологічних об’єднань, які відвідують 2212 дітей.

Працює  ДЕП, створено міський екологічний штаб.



Результативність та перспективи роботи.
У  2016-2017  навчальному  році  Полтавський  обласний  еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді та його вихованці взяли участь у 87
обласних,  всеукраїнських  та  міжнародних  конкурсах,  виставках,  акціях,
проектах за підсумками яких мали такі досягнення:

На  Міжнародному  форумі  «Науковці  та  освітяни  України  в  ім’я
утвердження  миру,  стабільності  та  розвитку   суспільства»  колектив
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
отримав  відзнаку  «За  вагомий  внесок  у  розвиток  освіти  України» та
сертифікат учасника. 

За  результатами IV Міжнародного  Форуму  IFSES 2016  (International
Forum for Science and Engineering Students),  що відбувся 18-21 квітня 2016
року в м. Гвадалахара (Мексика), Дуброва Євгенія, з проектом «Використання
рослин-саліцилатів  як  природних  замінників  ацетилсаліцилової  кислоти  з
метою профілактики тромбозу» виборола ІІ місце.

Під  час  Восьмої  Міжнародної  виставки  «Сучасні  заклади  освіти  –
2017»,  що  відбулася  у  м.  Київ  16-18  березня  2017  р.,  колектив  закладу
отримав  Золоту  медаль за  перемогу  у  номінації  «Інноваційні  підходи  в
закладах  освіти  до  процесу  формування  творчої  особистості  та  виховання
громадянина-патріота».

15-17  травня  2017  року у  м.  Полтава  було  проведено  фінальний
етап  ХVІ   Всеукраїнського  конкурсу  колективів  екологічної  просвіти
загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів  «Земля  –  наш
спільний дім».

Учасниками  фінального  етапу  конкурсу  стали  22  колективи  –
переможці  обласних  турів  конкурсу. За  результатами  презентації  про
природоохоронну  діяльність  колективів  та  конкурсного  виступу  за
висновками компетентного журі переможцями ХVІ Всеукраїнського конкурсу
колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних
закладів «Земля – наш спільний дім» за темою: «Ландшафти як середовище
життя та об’єкти охорони» визнано: 

Гран-Прі: Екологічну  агітбригаду  «Вітаміни»  комунального  закладу
Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,
Боярського  навчально-виховного  комплексу  «Колегіум-загальньоосвітня
школа І-ІІІ ступенів №3» Києво-Святошинського району Київської області.

Директор Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді                                                       В. Г. Бедніна

Методист в/к                                                              Т. Д. Радченко
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