
Аналітична довідка
про підсумки проведення в 2016 – 2017 навчальному році в навчальних закладах області

роботи за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти 

Аналіз  роботи  навчальних  закладів  Дніпропетровської  області  за  еколого-
натуралістичним напрямом позашкільної освіти в 2016 − 2017 навчальному році проводився
за основними напрямами діяльності.

Робота організаційних форм

У 2016 − 2017 н. р. на базі позашкільних еколого-натуралістичних навчальних закладів
області працювало 440 гуртків (на 15 гуртків менше, ніж у 2015-2016 н. р.), якими було
охоплено 6191 вихованців за всіма віковими рівнями (кількість дітей знизилася на 199):

дошкільного віку – 43 гуртка/667 вихованців (збільшення на 2 гуртки, 91 вихованця);
молодшого вікового рівня –  102 гуртка/1549 вихованців (зменшення на 19 гуртків,
221 вихованця); 
основного вікового рівня –  237 гуртків/3331 вихованець (збільшення на 8 гуртків,  
31 вихованця);
вищого  вікового  рівня  –  58  гуртків/644  вихованця (зменшення  на  6  гуртків,  
100 вихованців).
Творчі учнівські об’єднання в СЮН/ЕНЦ області працювали за напрямами:
загально-біологічним  –  177  гуртків/2432  вихованця (зменшення  в  порівнянні  з
минулим навчальним роком на 5 гуртків, 23 дитини);
екологічним – 96 гуртків/1332 вихованців (зменшення на 2 гуртки, 55 дітей);
сільськогосподарським  –  40  гуртків/562  вихованця (зменшення  на  6  гуртків,  
96 дітей);
декоративно-ужитковим  –  15  гуртків/192  вихованця (зменшення  на  2  гуртки,  
25 вихованців);
квітково-декоративним  –  61  гурток/867  вихованців (зменшення  на  3  гуртки,  
68 вихованців);
нетрадиційні  нові  форми –  49 гуртків/776  вихованців (збільшення  на 8  гуртків,  
132 вихованця);
інших гуртків – 2 гуртки/30 вихованців (зменшення на 5 гуртків, 64 вихованця).
Робота творчих учнівських об’єднань здійснювалася за 91 профілем.
В 2016-2017 н. р. робота гуртків еколого-натуралістичного напряму була організована

в  багатьох  загальноосвітніх  закладах  області.  Всього  в  них  працювало  193 гуртки,  які
охоплювали 2628 вихованців (зменшення на 64 гуртки, 898 вихованців).

На  базі  комплексних  позашкільних  закладів,  в  2016  році  працювало  
93  еколого-натуралістичних  творчих  учнівських  об’єднань  з  охопленням  1286
вихованців (зменшення на 1 гурток, 32 вихованця).

Всього  в  2016  році  в  закладах  освіти  області  діяло  726  еколого-натуралістичних
творчих учнівських об’єднань, в яких додаткову освіту з природних дисциплін отримували
10105 вихованців (зменшення на 80 гуртків, 1129 дітей).

Основними організаційними формами навчально-виховної роботи були: гуртки, студії,
клуби,  відеоклуби,  екотеатри,  агітбригади,  експедиційні  загони,  юннатівські  та  екологічні
секції,  учнівські  виробничі  бригади  та  виробничі  ланки,  учнівські  лісництва,  наукові
товариства тощо.

З  метою  підтримки  інноваційно  діючих  творчих  учнівських  об’єднань  та  гуртків
еколого-натуралістичного  профілю,  пошуку  нових  форм,  методів  і  моделей  організації
позашкільної еколого-натуралістичної роботи з дітьми та учнівською молоддю, підвищення
майстерності  педагогів,  сприяння  їх  самореалізації  та  стимулювання  подальшої  творчої
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педагогічної  діяльності  був  проведений  обласний  конкурс  “Краще  творче  учнівське
об’єднання еколого-натуралістичного профілю”, в якому взяли участь 19 творчих учнівських
об’єднань  позашкільних  та  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  5  мм.:  Дніпро,
Кам’янське,  Кривий  Ріг, Нікополь,  Марганець  та  7  районів:  Дніпровського,  Межівського,
Павлоградського, Магдалинівського, Нікопольського, Апостолівський, Новомосковський) та
3 селищних рад (Вербківська, Солонянська, Слобожанська).

Змістовні  матеріали  щодо  проведення  позашкільної  еколого-натуралістичної
діяльності та презентації  творчих здобутків вихованців представили КПНЗ “Станція юних
натуралістів”  (керівник  гуртка  Крайняк  О.В.)  та  “Станція  юних  натуралістів  №2”
Дніпровської  міської  ради  (керівник  гуртка  Слєпцова  О.Ю.),  які  і  стали  переможцями
конкурсу. 

Журі  конкурсу  відзначило  також  результативність  діяльності  творчих  учнівських
об’єднань  комунальних  позашкільних  навчальних  закладів  “Станція  юних  натуралістів
Покровського  району”  м.  Кривого  Рогу  (керівник  Домшина  К.М.),  “Центр  дитячої  та
юнацької  творчості  “Сонях”  м. Кривого  Рогу  (керівник  Даценко  Т.Ю.),  “Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”  Дніпровської  районної  ради  (керівник  Сесь
Л.М.)  та  “Павлоградський  районний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської
молоді”  (керівник  Топорова Т.В.),  комунальних  закладів  “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр” (керівник Оскома О.В.), “Дитячий екологічний центр” Кам’янської
міської  ради (керівник Скуріхіна  О.П.),  навчального закладу “Центр позашкільної  освіти”
Вербківської  сільської  ради  Павлоградського  району  (керівник  Тишкевич  В.Т.),  міського
еколого-натуралістичного  центру  дітей  та  учнівської  молоді  виконавчого  комітету
Марганецької міської ради (керівник Кузьміна Я.П.), які стали призерами конкурсу.

Методична робота

Мережа еколого-натуралістичних позашкільних навчальних закладів освіти напряму у
2016  −  2017  навчальному  році  складалася  з  15  профільних  закладів  та  еколого-
натуралістичного  відділу  при  комунальному  навчальному  закладі  “Криничанський  центр
учнівської  молоді”  (директор  Бородовий  О.А.),  які  є  на  місцях  основними  осередками
організації  та  проведенню  позашкільної  еколого-натуралістичної  діяльності  серед  дітей,
молоді та педагогічного активу.

Важливу  роль  у  роботі  кожного  позашкільного  закладу  відіграє  правильно
організована  методична  діяльність,  яка  проводиться  з  метою  удосконалення  професійної
компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного
процесу і об’єднує в єдине ціле всю систему роботи навчального закладу. 

Протягом  навчального  року  педагогічними  працівниками  профільної  мережі
позашкільних навчальних закладів області було здійснено майже 70 тематичних методичних
виїздів,  які в значній мірі сприяли активізації  участі  дітей та учнівської молоді в масових
еколого-натуралістичних  та  національно-патріотичних  заходах,  проведенню  змістовної
науково-дослідницької  роботи  за  завданнями  вчених  з  сільського,  лісового  господарства,
квітникарства та озеленення, організації роботи у відділках навчально-дослідних земельних
ділянок закладів освіти міст і районів тощо. 

Також на місцях по різних питаннях позашкільної еколого-натуралістичної діяльності
постійно  проводилися  методичні  консультації для  заступників  директорів,  вчителів
природничих  дисциплін  загальноосвітніх  закладів,  вихователів  дошкільних  навчальних
закладів, батьківської громадськості тощо.

В  звітному  році  профільними  ПНЗ  області  активно  проводилися  семінарська
діяльність. 

КЗО “ОЕНЦДУМ” проводив семінари  для  всіх  категорій  педагогічних  працівників
СЮН/ЕНЦ – директорів та заступників, завідуючих відділів, методистів, керівників гуртка, а
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також вчителів природничих дисциплін. В 2016-2017 навчальному році категорії учасників
семінарської діяльності розширилися за рахунок представників об’єднаних територіальних
громад, відповідальних за питання освіти. Для висвітлення певних тематичних питань для
участі в семінарах КЗО “ОЕНЦДУМ” запрошувалися викладачі вищих навчальних закладів,
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, представники
державних і громадських природоохоронних організацій тощо.

За звітний період закладом були проведені:
2  семінари  для  директорів  СЮН/ЕНЦ  “Позашкільна  освіта:  призначення  й

доступність  у  найближчій  перспективі”,  “Якість  освіти  в  сучасному  позашкільному
навчальному закладі: соціальне замовлення, шляхи досягнення”;

виїзний  семінар-практикум  “Формування  соціалізації  особистості  через  системний
підхід  до  використання  ефективних  технологій  національно-патріотичного  виховання  в
умовах позашкільного навчального закладу” (Міський еколого-натуралістичний центр дітей
та  учнівської  молоді  виконкому  Марганецької  міської  ради,  КЗ  “Нікопольський  міський
еколого-натуралістичний центр”);

2 тематичні семінари за основними напрямами позашкільної еколого-натуралістичної
роботи за темами: “Формування у дітей та учнівської молоді екологічного сприйняття через
участь в масових заходах екологічно-природоохоронного спрямування”, “Сучасні підходи до
організації  і  проведення  в  закладах  освіти  масових  заходів  з  квітникарства,  озеленення,
сільського та лісового господарства”;

2 тренінги “Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді в системі
ПНЗ  натуралістичного  спрямування  в  контексті  викликів  сучасності”  (з  використанням
матеріалів Всеукраїнського тренінгу ”З Україною в серці”);

нарада  для  представників  об’єднаних  територіальних  громад,  відповідальних  за
питання освіти.

Семінари та семінари-практикуми для директорів, заступників директорів, педагогів-
організаторів, вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх закладів, керівників гуртків
ПНЗ протягом звітного періоду  проводили також всі  позашкільні  заклади освіти еколого-
натуралістичного спрямування міст і районів області. 

За  роки  апробації  добре зарекомендував  себе  такий  вид діяльності,  як  проведення
нарад-навчання  педагогічних  працівників  позашкільних  еколого-натуралістичних  закладів
освіти за  участю  фахівців  природно-заповідної  справи  та  на  базі  природно-заповідних
структур,  що  започаткований  з  метою  поширення  передового  досвіду  роботи  в  галузі
заповідної  справи,  розбудови  екологічної  мережі  в  регіоні,  підвищення  рівня  екологічної
обізнаності педагогічних працівників закладів освіти області в реалізації обласної програми
“Вивчаємо заповідні території України” КЗО “ОЕНЦДУМ” 

У вересні  2016 року та  в  травні  2017 року КЗО “ОЕНЦДУМ” була  організована  і
проведена обласна  нарада  -  навчання  для  педагогів  профільних  позашкільних  навчальних
закладів області на базі Канівського природного заповідника (Черкаська область).

Учасниками  обласних  нарад  –  навчання  стали  педагогічні  працівники  (заступники
директорів,  методисти,  керівники  гуртка)  позашкільних  еколого-натуралістичних  та
комплексних  закладів  освіти,  вчителі  природничих  дисциплін  базових  загальноосвітніх
закладів, з якими співпрацює КЗО “ОЕНЦДУМ”.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників вже декілька
років  КЗО  “ОЕНЦДУМ”  спільно  з  комунальним  вищим  навчальним  закладом
“Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти”  (ДОІППО)
проводяться  курси  підвищення  кваліфікації  для  методистів  і  керівників  гуртка  еколого-
натуралістичного профілю.

В  2016  році  такі  курси  проводилися  у  вересні,  участь  в  яких  взяли  педагогічні
працівники  позашкільних  еколого-натуралістичних  навчальних  закладів  з  мм.  Дніпра,
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Кам’янського,  Кривого  Рогу,  Нікополя,  Марганцю,  Новомосковська,  Павлограда,
Дніпровського,  Магдалинівського,  Нікопольського,  Новомосковського,  Царичанського
районів у кількості 29 осіб.

Слухачам  курсів  були  запропоновані  лекції,  тренінги,  практичні  заняття,  екскурсії
відповідно  до  профільності  курсової  підготовки,  які  проводилися  викладачами  ДОІППО,
Дніпропетровського  національного  університету,  педагогічними  працівниками  КЗО
“ОЕНЦДУМ”.  За  підсумками  курсової  підготовки  всім  слухачам  були  видані  свідоцтва
встановленого зразку.

Педагогічні працівники ПНЗ області протягом навчального року активно підвищували
свій  професійний  рівень  завдяки  участі  у  Всеукраїнських  та  Міжнародних  методичних
заходах,  які  організовуються  і  проводяться  МОН  України,  НЕНЦ,  Інститутом  проблем
виховання Національної академії педагогічних наук України. 

Так, в 2016-2017 рр. чотири педагога від КЗО “ОЕНЦДУМ”, позашкільних закладів
освіти  мм.  Кривого  Рогу,  Марганця  та  Васильківського  району  пройшли  курс
Всеукраїнського  тренінгу  “Моніторинг  стану  довкілля”,  отримали  свідоцтво  і  право
проводити тематичні тренінги з охорони навколишнього середовища на місцях.

У  Міжнародній  конференції  “Відродимо  ліси  разом”, яка  проводилася  у  березні  
2017  року  в  м.  Києві,  взяли  участь  представники  КЗО  “ОЕНЦДУМ”  та  державних
підприємств “Кочерезький лісгосп” та “Криворізький лісгосп”.

В грудні  2016 року 2 педагоги КЗО “ОЕНЦДУМ” взяли участь  у  Всеукраїнському
Форумі  молодих  педагогів, де  розглядалися  технології  побудови  індивідуальної  траєкторії
професійного  розвитку  молодих  педагогів,  механізми  створення  простору  для
конструктивного  спілкування  та  обміну  досвідом,  особливості  формування  лідерських
якостей педагогів позашкільних навчальних закладів, удосконалення системи наставництва,
Вони  презентували  свою  педагогічну  діяльність  на  дискусійному  майданчику  Форуму
“Впровадження  інноваційних  технологій  як  засіб  розвитку  творчої  особистості”.  Досвід
молодих педагогів закладу був високо оцінений на цьому методичному заході – обидві вони
отримали найвищу нагороду Форуму - “Педагогічний Оскар”. 

Під час Форуму проводилося узагальнення педагогічного досвіду КПНЗ “Станція юних
натуралістів  Покровського  району”  м.  Кривого  Рогу  за  темою:  “Формування  готовності
вихованців позашкільного навчального закладу до проектної діяльності”, який презентували
директор  закладу  Шепетуха  Н.М.  За  узагальнення  цього  досвіду  колектив  отримав
сертифікат НЕНЦ. Також колектив СЮН був нагороджений за досягнуті високі результати у
впровадженні  інноваційних  педагогічних  технологій  у  практику  позашкільної  освітньої
діяльності подякою департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації. 

П’ять педагогів ПНЗ області при частковій фінансовій підтримці КЗО “ОЕНЦДУМ”
пройшли курсову перепідготовку на кафедрі методики позашкільної та позакласної роботи
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, де отримали свідоцтва.

В 2016 році педагоги профільних ПНЗ області брали активну участь у  обласних та
всеукраїнських фахових конкурсах з педагогічної майстерності. 

За  результатами  престижного  Всеукраїнського  відкритого  рейтингу  якості  освіти
“Золота когорта позашкільників – 2016”, який щорічно проводиться Міністерством освіти і
науки  України,  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді,  за
абсолютну першість в категорії “Позашкільні навчальні заклади міського підпорядкування” з
врученням  Диплому  “Флагман  позашкільної  освіти”  серед  профільних  позашкільних
навчальних  закладів нагороджений комунальний  заклад  “Дитячий  екологічний  центр”
Кам’янської  міської  ради  (директор:  Гаврилюк  А.І.),  а  перемогу  отримали:  в  категорії
“Позашкільні  навчальні  заклади обласного підпорядкування” -  комунальний заклад освіти
“Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді”  (директор:  
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Педан  Ю.Ф.),  в  категорії  “Позашкільні  навчальні  заклади  районного  підпорядкування”  -
комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  “Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді” Дніпровської районної ради (директор: Боярчук І.П.). 

У  Всеукраїнському  конкурсі  методичних  моделей  виховного  процесу  в  освітніх
закладах “Виховати особистість”, який проводився Міністерством освіти і науки України
спільно з Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України,
Інститутом психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України
та  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  (НЕНЦ)  з метою
пошуку  резервів  оптимізації  виховного  потенціалу,  підвищення  авторитету  і  соціального
статусу педагогічних працівників, які забезпечують виховний процес в загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладах, 

З метою узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду, оновлення
програмного  та  методичного  забезпечення,  підвищення  іміджу  позашкільної  екологічної
освіти  значна  увага  протягом  звітного  періоду  колективами  позашкільних  навчальних
закладів області приділялася видавничій діяльності. 

КЗО  “ОЕНЦДУМ”  протягом  навчального  року  продовжував  видавати  серію
навчально-методичних  посібників  “Еколого-натуралістичний  вісник  Придніпров’я”,  яка
користується  великим  попитом  у  педагогічних  працівників  закладів  освіти  області,  і  є
своєрідною “методичною” візитівкою закладу. 

За звітний період на допомогу педагогічним працівникам закладів освіти області було
видано декілька випусків цього методичного видання:

 випуск 23 “Організаційні  форми літнього оздоровлення вихованців в умовах
роботи сучасного позашкільного еколого-натуралістичного закладу”;

 випуск  24  “Методичні  рекомендації  з  озеленення  територій  шкільних  та
позашкільних освітніх закладів Дніпропетровської області”;

 випуск 25 “Вирішення задач з хімії” (на допомогу учням обласної Природничої
школи учнівської молоді).

В  2016  році  спільно  з  фахівцями-орнітологами  еколого-туристичного  об’єднання
“Орлан”  була  розроблена  розмальовка  “Птахи  нашого  краю”, де  представлені  майже  
20 видів птахів,  розповсюджених на території  Дніпропетровської області.  Ця розмальовка,
яка  містить  як  сторінки  для  розфарбовки,  так  і  кольорові  фото птахів.  Це  навчально-
методичне  видання,  видане  КЗО  “ОЕНЦДУМ”,  розраховане  на  дітей  дошкільного  та
молодшого шкільного віку.

Корисним виданням для дітей  в  наш інформаційно  напружений час  є  розмальовка
“Антистрес.  Ентомологічні  замальовки”,  розрахована  на  дітей молодшого  та  основного
шкільного рівня (автор керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” Раковець  О.С.).  Вона містить  
антистрес-малюнки  ентомологічної  тематики,  але  її  можна  з  успіхом  використовувати  на
заняттях еколого-натуралістичних гуртків всіх профілів.

Участь в методичних виїздах до закладів освіти області по перевірці їх діяльності в
галузі розвитку позашкільної екологічної освіти декілька років тому спонукала колектив КЗО
“ОЕНЦДУМ” до розробки та  випуску  серії  плакатів  “На допомогу  керівнику  гуртка та
вчителю біології”, яка була розроблена за проханнями вчителів природничих дисциплін ЗНЗ,
вихователів дошкільних установ, методистів та керівників гуртка позашкільних профільних
закладів освіти за сприяння фахівців заповідної, природоохоронної справи, науковців вищих
навчальних закладів, екологічної громадськості. 

На сьогодні видано 23 плакати цієї серії. В 2016 році вийшли з друку плакати:
 Сучасні біотехнології в сільському господарстві; 
 Альтернативні джерела енергії;
 Рідкісні рослини Дніпропетровської області.
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Примірники  навчально-методичних  посібників  та  плакатної  продукції
розповсюджуються  в  базових  школах,  профільних  позашкільних  та  вищих  навчальних
закладах. 

За  останній  рік  профільними  ПНЗ  області  було  розроблено  та  видано  понад  
50 навчальних методичних посібників, розробок, плакатів, буклетів, рекомендацій, програм з
різних напрямів еколого-натуралістичної діяльності, більшість з яких (32 творчі роботи) були
представлені  для  участі  в  обласному  етапі  Всеукраїнського  конкурсу  науково-методичних
розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти
хіміко-біологічного  профілю, який  щорічно  проводиться  з  метою  підвищення  якості
позашкільної  освіти  та  розвитку  творчого потенціалу  педагогів,  поширення  інноваційних
досягнень.  Участь  у  конкурсі  взяли педагогічні  працівники з 5  міст:  Дніпро, Кам’янське,
Кривий Ріг, Марганець,  Павлоград та  6  районів  області:  Васильківського,  Дніпровського,
Магдалинівського, Павлоградського, Синельниківського, Солонянського.

Найкращими  були  визнані  методичні  доробки  педагогів  КЗО  “ОЕНЦДУМ”, 
КЗО  “Навчально-виховний  комплекс  №66  “Гімназія-початкова  школа-дошкільний
навчальний заклад”, КПНЗ “Станція юних натуралістів” та “Станція юних натуралістів №2”
Дніпровської міської ради, Солонянського районного центру дитячої та юнацької творчості,
КЗО “Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів” Солонянської селищної
ради,  КПНЗ  “Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”  Дніпровської
районної  ради,  “Станція  юних  натуралістів”  Покровського  району  м.  Кривого  Рогу,
“Павлоградський  районний  центр  дітей  та  учнівської  молоді”,  міського  еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради, КЗ “Дитячий
екологічний центр” Кам’янської міської ради, Григорівського навчально-виховного комплексу
“загальноосвітній  навчальний  заклад-дошкільний  навчальний  заклад  імені  І.Г.Прибора”
Васильківського  району  фахівців  районного  методичного  кабінету  відділу  освіти,  сім’ї,
молоді та спорту Магдалинівського району.

З  них  методичні  матеріали  педагогів  КЗО  “ОЕНЦДУМ”,  КЗО  “Навчально-виховний
комплекс №66 “Гімназія-початкова школа-дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради
були визнані найкращими  у фінальному всеукраїнському етапі цього престижного конкурсу  і
були нагороджені дипломами І та ІІ ступенів. 

У Всеукраїнських позашкільних педагогічних читаннях-виставці видавничої продукції
з  питань  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму  –  2016, де  були
представлені  зразки  найкращої  видавничої  продукції  СЮН/ЕНЦ  України,  в  номінації
“Модернізація змісту позашкільної освіти” ІІІ місце отримав навчально-методичний збірник
“Освітній  сервіс  позашкільного  еколого-натуралістичного  навчального  закладу”  (КЗО
“ОЕНЦДУМ”)  та  в  номінації  “Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  в  позашкільному
навчальному закладі” ІІІ місце отримали методичні рекомендації “Лялька-мотанка –родинний
оберіг”.(КПНЗ “Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”  Дніпровської
районної ради).

Пріоритетом у роботі  позашкільних навчальних закладів  області  є  впровадження  у
навчально-виховний  процес  та  навчально-методичну  діяльність  педагогічних  колективів
новітніх  освітніх  інформаційно-телекомунікаційних  технологій.  Змістовно  працює  в
освітньому  середовищі  області  еколого-натуралістичний  сайт  КЗО  “ОЕНЦДУМ”
(dneprunnat@ukr.net), який на сьогодні є єдиним обласним освітнім сайтом, де висвітлюється
вся  інформація  стосовно  проведення  масових  заходів  еколого-натуралістичного  профілю
(анонси, листи, накази організаційні та аналітичні про підсумки проведення заходів тощо).
На  сайті  оперативно  розміщуються  циклограми  подання  звітних  матеріалів  за  еколого-
натуралістичним напрямом позашкільної освіти, листи про проведення методичних заходів
(семінарів,  круглих столів  тощо,  конкурсів  з  фахової  майстерності),  презентуються  творчі
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роботи окремих учнів,  педагогів  та  закладів  освіти – переможців  масових  та  методичних
заходів обласного рівня.

Організаційно-масова робота

Протягом навчального року учні закладів освіти області активно залучалися до участі
в  масових  заходах  обласного  та  всеукраїнського  рівня.  Різноманітними  формами
організаційно-масової діяльності еколого-натуралістичного профілю в області за цей період
було охоплено до 10 тисяч дітей всіх вікових рівнів.

В обласних масових заходах (змаганнях юннатів “Знаю, вмію, дію”, конкурсах “Краще
творче  учнівське  об’єднання  еколого-натуралістичного  профілю”,  “На  кращого  юного
майстра  народних  ремесел”,  “Лелека”,  “Школа-мій рідний дім”,  конкурсі-захисті  науково-
дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді та інших) взяли
участь майже 500 учнів та закладів освіти всіх рівнів та форм власності, понад 200 з них були
нагороджені за перемогу.

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

У  звітному  навчальному  році  за  напрямками:  лозоплетіння,  рукоділля  (народна
вишивка), художня обробка дерева, декоративний розпис, писанкарство, художнє плетіння з
соломи  на  розгляд  журі  конкурсу  була  представлена  131  творча  робота,  яку  оцінювали
досвідчені  майстри  з  декоративно-вжиткового  мистецтва.  Сорок  учасників  конкурсу  з  
мм.  Дніпро,  Кам’янське,  Кривий  Ріг,  Марганець,  Новомосковськ,  Павлоград,
Васильківського, Апостолівського, Верхньодніпровського, Дніпровського, Новомосковського,
Межівського,  Петриківського,  Синельниківського,  Солонянського,  Царичанського,
Широківського, Юр’ївського районів стали його переможцями і призерами. 

Традиційно  в  травні  поточного  року  для  учнів  і  вихованців  закладів  освіти
проводяться  обласні  конкурсні  змагання  юних  натуралістів  “Знаю,  вмію,  дію” за  5
напрямами:  квітникарство  та  озеленення,  екологія  та  природоохоронна  робота,  зоологія,
овочівництво,  садівництво,  лісництво  та  дендрологія,  мета  яких  -  розвиток  екологічної
свідомості, творчих здібностей та професійної орієнтації учнів, залучення їх до проведення
практичної роботи щодо збереження та відновлення біологічного різноманіття, В цьому році
учасниками  змагань  стали  79  учнів  і  вихованців  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних  закладів  з  18  міст  і  районів області  а  також  Солонянської  та  Вербківської
сільських  рад,  Солонанської  об’єднаної  територіальної  громади  (крім  мм.  Вільногірськ,
Жовті  Води,  Новомосковськ,  Покров,  Першотравенськ,  Тернівка  та  Апостолівського,
Криворізького,  Криничанського,  Межівського,  Петриківського,  Петропавлівського,
П’ятихатського, Софіївського, Широківського, Юр’ївського районів).

Найкращі  результати  в  заході  за  кількістю  призових  місць  (від  2  до  4)  показали
вихованці  КЗ  “Дитячий  екологічний  центр”  Кам’янської  міської  ради,  міського  еколого-
натуралістичного центру виконкому Марганецької міської ради, КЗ “Нікопольський міський
еколого-натуралістичний центр”, КПНЗ “Станція юних натуралістів” Покровського району м.
Кривого Рогу, “Станція юних натуралістів” м. Павлограда, “Центр еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді”  Дніпровського  району,  “Павлоградський  районний  еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, а також вихованці Центру позашкільної
освіти  Вербківської  сільської  ради та  учні  загальноосвітніх  закладів  Солонянського  та
Томаківського районів.

За статистичними даними, протягом 2016 − 2017 навчального року в обласних етапах
всеукраїнських заходів,  які були організовані і проведені КЗО “ОЕНЦДУМ”, взяли участь
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майже 900 учнів та творчих учнівських об’єднань ПНЗ області і майже 300 з них вибороли
перемогу.

Щорічно у жовтні з метою розвитку творчих здібностей учнів, екологічної свідомості
особистості, підвищення ефективності та якості навчально-дослідної роботи в галузі біології,
екології,  сільського,  лісового  господарства,  квітникарства,  озеленення  та  ландшафтного
дизайну  у  формі  обласного  зльоту  проводиться  обласний  етап  Всеукраїнського  конкурсу
“Мій рідний край, моя земля”. 

Учасниками  заходу, що  проводився  в  2016  році,  стали  83 вихованці  позашкільних
профільних  закладів  освіти  області,  учні  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  які  є
переможцями районних, міських масових еколого-натуралістичних заходів з 8 міст: Дніпро,
Кам’янського, Жовті Води, Кривого Рогу, Марганцю, Нікополя, Павлограда, Синельникового,
14  районів: Апостолівського,  Васильківського, Верхньодніпровського,  Дніпровського,
Криворізького, Криничанського, Магдалинівського,  Межівського, Нікопольського,
Павлоградського, Покровського, Синельниківського, Солонянського, Томаківського,
Царичанського, Широківського та Вербківської сільської ради.

Вони  представляли  результати  дослідницької  діяльності  за  напрямами  “Практична
природоохоронна  робота  та  екологія”,  “Квітникарство та  озеленення”,  “Експериментальна
робота з біології,  продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського та лісового
господарства”. Під час урочистого нагородження 42 переможців та призерів обласного зльоту
отримали  грамоти  департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації  та  цінні  подарунки.
Найкращі результати в обласному зльоті юних натуралістів “Мій рідний край, моя земля -
2016” показали учні та вихованці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міст
Дніпро,  Кам’янського, Павлограда,  Дніпровського, Межівського, Павлоградського,
Томаківського районів та Вербкіської сільської ради.

На  всеукраїнському  рівні  за  звітний  період  за  різними  напрямами  позашкільної
еколого-натуралістичної роботи юннати області взяли участь в 51 масовому заході (майже
500 учасників). 

За підсумками цих заходів 270 учасників посіли призові місця, і цей показник вдвічі
більший, ніж у 2015-2016 навчальному році.

Протягом навчального року позашкільними навчальними закладами були організовані
і  проведені  різноманітні  виїзні  форми  навчання,  зокрема  в  рамках обласної  програми
організації  літніх  наукових  практик  та  комплексних  екологічних  експедицій  для  юннатів
Дніпропетровської області “Вивчаємо заповідні території України”. 

У травні  поточного року  для кращих вихованців позашкільних навчальних закладів
області  була  проведена  дитяча  комплексна  еколого-краєзнавча  експедиція  та  нарада-
навчання  для  педагогів  на  базі  Канівського  природного  заповідника  Черкаської  області,
участь в якій взяли 36 вихованців (переможці обласних, всеукраїнських профільних масових
заходів,  учні  обласної  Природничої  школи  учнівської  молоді,  активні  учасники
природоохоронних заходів, юннатівського самоврядування) та 14 педагогів позашкільних та
загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  мм.  Дніпро,  Марганець,  Верхньодніпровськ,
Васильківського,  Дніпровського,  Павлоградського,  Солонянського  районів,  Вербківської
сільської ради Павлоградського району, Слобожанської селищної ради Дніпровського району.
В ході виїзду учасники ознайомилися з діяльністю цієї провідної природоохоронної установи
України,  а  також підвищили  свій  культурний  рівень  завдяки  відвіданню  музеїв  та  інших
культурних закладів міста Канів.

У червні  з  метою формування у дітей та  учнівської  молоді  сучасного екологічного
мислення  та  ґрунтовних  екологічних  знань,  залучення  їх  до  науково-дослідницької,
експериментальної  і  практичної  діяльності  з  біології  та  екології,  розвитку  співпраці  з
Дніпропетровським  національним  університетом  ім.  О. Гончара  КЗО  “ОЕНЦДУМ”  для
вихованців  позашкільних  еколого-натуралістичних  закладів  освіти  області  організував  і
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провів  науково-просвітницькі  практики  на  базі  науково-навчального  центру
“Присамарський  біосферний,  біогеоценологічний  стаціонар  ім.  О.Л.Бельгарда”, який
розташований в центрі унікальної природної території області – Самарського бору.

Практики  для  юннатів  були  проведені  під  керівництвом  провідних  наукових
співробітників ДНУ на території ландшафтного заказника “Комарівщина”, степової цілинки,
байрачного лісу. Також для учнів та керівників була проведена змістовна оглядова екскурсія
по території та приміщенням Присамарського біосферного, біогеоценологічного стаціонару,
який був побудований в 90-роках минулого століття зусиллями педагогів та студентів з метою
проведення  комплексної  експедиції  Дніпропетровського  університету  (КЕДУ).  На  базі
стаціонару впродовж всіх років існування проводиться експедиційна діяльність та  польові
практики для студентів природничих факультетів ДНУ.

Вже традиційно у червні з метою виявлення та підтримки обдарованих і талановитих
дітей  та  учнівської  молоді, оздоровлення  та  відпочинку,  ознайомлення  з  основними
територіями та об’єктами природно-заповідного фонду Дніпропетровської області, залучення
до  практичної  природоохоронної,  екологічної  діяльності  по  вивченню,  збереженню  та
відновленню довкілля проводиться обласний дитячий еколого-краєзнавчий табір-експедиція
“Боривітер”. В 2017 році участь в роботі табору, який проводився на території Котовського
навчально-реабілітаційного  центру  Дніпропетровської  обласної  ради,  розташованого  в
Магдалинівському районі,  одному з  чотирьох базових  районів  для організації  і  розбудови
майбутнього Орільського національного природного парку (далі – НПП), взяли 10 найкращих
вихованців  КЗО  “ОЕНЦДУМ”,  комунальних  позашкільних  навальних  закладів  “Станція
юних  натуралістів  №2”  Дніпровської  міської  ради  та  “Станція  юних  натуралістів”
Царичанської районної ради.

Об’єктом вивчення  і  дослідження  учасниками  табору-експедиції  “Боривітер”  стали
річка  Оріль  з  різноманітним  спектром  руслових  і  берегових  екосистем,  заплавних  озер,
лиманів,  луків,  заплавних  й  байрачних  дібров,  борів,  березо-осикових  гаїв,  вільшняків,
піщаних,  галофільних  і  чорноземних  степів,  солонців,  трав’янистих  боліт,  степових  і
гігрофільних чагарників, сфагно-осокових боліт (науковий керівник – кандидат біологічних
наук, доцент Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара Манюк В.В.). 

Усі  позашкільні  навчальні  заклади  еколого-натуралістичного  напряму  на  початку
літнього періоду проводили організацію змістовного відпочинку дітей в таборах з денним
перебуванням  дітей,  на  пришкільних  майданчиках  відпочинку  (польові  практики,  походи,
екскурсії,  експедиції  тощо).  Особливу  увагу  було  приділено  проведенню  науково-
дослідницької  роботи  еколого-натуралістичного  напряму  та  реалізації  Концепції
національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  по  залученню  до  активних  форм
відпочинку дітей як з багатодітних та малозабезпечених родин, так і дітей, що приїхали із
зони проведення антитерористичної операції.

У червні  поточного року команда  учнів  КЗО “Середня  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів №6”, вихованці КПНЗ “Станція юних натуралістів №2” Дніпровської міської ради,
гідно  представила  нашу  область  у  Всеукраїнському  фестивалі  патріотичних  дій,  який
проводився на базі профільного табору оздоровлення і відпочинку “Юннат” НЕНЦ м. Київ.

Робота з еколого-природоохоронного та біологічного напряму

В закладах освіти  області  були організовані  та  проведені  численні  заходи еколого-
природоохоронного та біологічного профілю:

акції:  “День юного натураліста”,  “Птах року”, “Годівничка”,  “День зустрічі птахів”,
“Природна скарбниця Придніпров’я”, “Юннатівський ліс”;
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конкурси: “До чистих джерел”, “Лелека”, “Юний дослідник”, колективів екологічної
просвіти  “Земля  –  наш спільний  дім”,  “Зоологічна  галерея”,  “Вчимося  заповідувати”,  “В
об’єктиві натураліста”, еколого-натуралістичний похід “Біощит” тошо.

Усього в цих заходах на обласному рівні взяли участь майже 1200 учасників, серед
яких як окремі учні, так і творчі учнівські об’єднання. Цей показник участі вдвічі більший в
порівнянні з минулим роком (550 учасників), що свідчить про значну активізацію роботи на
місцях  по  залученню  учнів  всіх  вікових  рівнів  до  проведення  дослідницької  діяльності
екологічного та біологічного профілю.

Найбільш масовими за кількістю учасників стали заходи: “Повзик – птах 2016 року”
(73),  “Юний  дослідник”  (87),  “День  зустрічі  птахів”  (133),  “Зоологічна  галерея”  (170),
“Земля-наш спільний дім” (204), “Вода-джерело життя” (237 учасників).

На всеукраїнському рівні участь у профільних масових заходах взяли 220 переможців
обласних етапів, з них 112 стали переможцями всеукраїнських фінальних етапів, що значно
більше, ніж у минулому році.

Серед найбільш вагомих перемог юннатів області:
по 4 призових місця в еколого-натуралістичному поході “Біощит”, акції “Птах року”,

конкурсах  “В  об’єктиві  натураліста”,  дослідницько-експериментальних  робіт  з
природознавства “Юний дослідник”;

7 призових місць в конкурсі “Вчимося за повідувати”;
по 8 призових місць в акції  “День юного натураліста”,  конкурсі  дитячого малюнка

“Зоологічна галерея”;
10 призових місць у конкурсі учнівської молоді “Мій рідний край, моя земля”
13 призових місць в акції “День зустрічі птахів”;
16 призових місць в акції “Годівничка”
Активно в закладах освіти пройшов відбірковий етап  Х Міжнародного екологічного

конкурсу за темою “Вода – джерело життя”, за підсумками якого 20 учасників від області
стали переможцями в різних номінаціях конкурсу на фінальному етапі.

Другий рік Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно
з  ДП “УДЦ” Молода гвардія” Одеської області в квітні-травні проводиться  Всеукраїнський
форум юних екологів, в якому цього року взяли участь 4 вихованці позашкільних навчальних
закладів, переможці всеукраїнських масових заходів еколого-природоохоронного напряму  з
мм. Дніпра, Кривого Рогу, Верхньодніпровського, Дніпровського районів.

Вже 24 рік поспіль КЗО  “ОЕНЦДУМ” проводиться  обласний етап Всеукраїнського
конкурсу  колективів  екологічної  просвіти  “Земля-наш  спільний  дім”, який  в  2017  році
проходив  під  девізом  “Українські  ландшафти  –  бережи  їх  і  дбай,  і  нащадкам  красу  цю
неземну передай” і був присвячений проблемі охорони біологічного різноманіття України.
Участь  у  міських і  районних  відбіркових етапах  конкурсу взяли майже 4  тис.  учнів  усіх
вікових рівнів, а в зональному турі - 34 команди майже з усіх куточків Дніпропетровщини.

Переможцями фінального етапу заходу на обласному рівні стали: 
“Агітбригада  “Екопатруль”  комунального  закладу  освіти  “Навчально-виховний  комплекс  
№  36  “Спеціалізована  середня  загальноосвітня  школа  техніко-економічного  профілю-
дошкільний  навчальний  заклад”  Дніпровської  міської  ради (І  місце),  яка  представляла
Дніпропетровську область на Всеукраїнському етапі вищевказаного конкурсу, що проводився
в Полтавській області, і стала переможцем в номінації “Пропаганда народних традицій щодо
гармонізації взаємовідносин з природою”;

Агітбригада  “Екопатруль”  комунального  закладу  освіти  “Спеціалізована  школа  
№ 129 фізико-математичного профілю” Дніпровської міської ради (ІІ місце);

Агітбригада  “Первоцвіт”  Перещепинської  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  
№ 1 Новомосковської районної ради (ІІІ місце).



11
Продовження додатка 

Набирає обертів  обласний екологічний конкурс “Лелека”,  який другий рік проводиться
на  теренах  області  за  підтримки  публічного  акціонерного  товариства  “ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО”.  У  Конкурсі  взяли  участь  учні  навчальних  закладів  5  міст  та  11
районів:  мм.  Дніпро,  Кам’янське, Марганець, Павлоград, Васильківського,
Верхньодніпровського,  Криничанського, Магдалинівського,  Нікопольського,
Павлоградського, Солонянського, Царичанського та Широківського районів.

Найкращі  результати  в  конкурсі  показали  учні  та  вихованці  9  загальноосвітніх  та
позашкільних  закладів  мм.  Дніпро,  Кам’янське, Марганець, Павлоград,
Верхньодніпровського,  Криничанського, Солонянського, Царичанського та  Широківського
районів,  які  стали  переможцями  заходу  і  були  нагороджені  грамотами  та  цінними
подарунками  департаменту  освіти  та  науки  облдержадміністрації,  ПАТ  “ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО”.

Кілька років тому в області за ініціативи КЗО “ОЕНЦДУМ” за підтримки природного
заповідника  “Дніпровсько-Орільський”  на  територіях,  які  постраждали  від  пожеж,  було
започатковано проведення щорічної трудової екологічної акції “Юннатівський ліс” (заходи з
відновлення лісових масивів).

У  2017  році  в  акції  “Юннатівський  ліс”  брали  участь  учні  КЗО  “Середня
загальноосвітня школа №140” Дніпровської міської ради , вихованці КЗО “ОЕНЦДУМ, які
на  території  Кіровського  лісництва  Дніпровського  району висадили  750  саджанців  дуба
звичайного на спеціально відведеній території. 

Традиційно  по  закінченні  навчального  року  як  підсумок  роботи  гуртків  еколого-
природоохоронного  та  біологічного  напряму  на  базі  різних  областей  проводяться
всеукраїнські  збори  команд  юних  екологів  та  ботаніків із  змістовним  практичним
компонентом  по  вивченню  біологічного  та  ландшафтного  різноманіття  природних  зон
України. В цьому році такі збори були проведені на території об’єктів природно-заповідного
фонду Тернопільської і Кіровоградської областей відповідно. Участь у зборах взяли команди
юних  екологів  КПНЗ  “Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”
Дніпровської районної ради та юних ботаніків КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської
міської ради, які посіли треті місця в даних заходах.

Також  під  час  літнього  періоду  команда  вихованців  КПНЗ  “Станція  юних
натуралістів”  Тернівського  району  та  “Станція  юних  натуралістів”  Покровського  району
м. Кривий  Ріг  у  червні  поточного  року  представляла  Дніпропетровську  область  у
Всеукраїнському  зборі  лідерів  дитячих  екологічних  парламентів  на  базі  Всеукраїнського
профільного табору “Юннат” у м. Київ.

Робота в галузі сільського і лісового господарства, зоології та тваринництва

Розвиток  дослідно-експериментального  та  профорієнтаційного  напрямків  роботи,
залучення молоді до практичної діяльності в галузі аграрних наук, проведення дослідницької
роботи  за  завданнями  вчених,  створення  оптимальних  умов  для  розвитку  ініціативної,
творчої,  соціально-адаптованої  особистості  залишається  одним  з  провідних  напрямів
позашкільної та позакласної діяльності багатьох закладів освіти області. 

Сучасні  тенденції  розвитку  освіти  надають  можливість  учням  на   навчально-
дослідних  земельних  ділянках  закладів  освіти  поглибити,  конкретизувати  та  закріпити
знання  з  природознавства,  екології,  біології,  озброїти  вихованців  першими  економічними
знаннями,  які  вони  можуть  отримати  під  час  розрахунків  норм висіву  насіння,  внесення
добрив, запланованих врожаїв тощо. Ділянку також можна використовувати для виготовлення
натурального  роздаткового  матеріалу,  вирощування  овочів  для  тварин  навчально-
дослідницького тваринницького комплексу.
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В 2016-2017 навчальному році за статистичними даними в області  працювало шкіл
934,  з  них  448  мають  навчально-дослідні  земельні  ділянки  (НДЗД),  з  яких  відповідає
Положенню 77. Кількість НДЗД зменшується, це пов’язано з процесом оптимізації  шкіл у
сільській місцевості, крім того в області спостерігається тенденція до заміни польового та
овочевого відділків  НДЗД на квітково-декоративний,  дендропарк або сад.  Це пояснюється
різними причинами: обмеженням водопостачання влітку при температурі  повітря до 400С,
звільненням  багатьох  учнів  від  роботи  на  НДЗД  за  станом  здоров’я,  відсутністю
малогабаритної техніки, відсутністю оплати вчителю за роботу на НДЗД тощо. 

Зразкові  НДЗД  мають  позашкільні  навчальні  заклади  еколого-натуралістичного
напрямку мм. Кривого Рогу, Кам’янського, Дніпровського району, КЗО “ОЕНЦДУМ”, де зі
знанням своєї справи керівники гуртка. враховуючи методичні поради вчених та спеціалістів-
аграріїв,  проводять  необхідну  організаційну  та  науково-дослідницьку  роботу  з  дітьми  за
завданням  вчених  Дніпропетровського  державного  аграрно-економічного  університету,
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, ботанічного саду ДНУ,
Українського  державного  хіміко-технологічного  університету,  Інституту  зернового
господарства  НААН  України  та  інших  наукових  установ.  Завдяки  співпраці  з  вченими
поновлюються тематики дослідницької роботи юннатів за сільськогосподарським напрямком.
Вчені вищих навчальних закладів постійно запрошуються для участі в семінарах, масових
заходах,  для  консультацій  по  проведенню  досліджень  тощо.  Продовжується  співпраця  з
інформаційно-дорадчою  дільницею  Фрунзенського  міжрайонного  управління  водного
господарства,  завдяки  чому  учні  мають  змогу  знайомитися  з  вирощуванням  овочевих,
плодових та ягідних культур на крапельному зрошенні.

Активно працювали в цьому році НДЗД в закладах освіти Павлоградського (площа 9,5
га), Магдалинівського (площа 96,07 га), Верхньодніпровського (площа 5,3 га), Дніпровського
(площа 14,0 га), Криничанського  (площа 17,4 га), Царичанського (площа 3,45 га) районах.
Загальна площа НДЗД в Павлоградському та Дніпровському районах зменшилась, так як ряд
шкіл перейшли до громад, але це не вплинуло на загальну цифру по області. 

В  умовах  промислових  міст  шкільна  НДЗД складається  з  квітково-декоративного,
дендрологічного, колекційного відділків, а закладка овочевої і польової сівозміни в більшості
шкіл  залишається  проблематичною,  дослідницька  робота,  як  правило,  дублюється  на
присадибних  ділянках.  Так  працюють  юннати  в  ряді  шкіл  мм.  Дніпра,  Кам’янського,
Марганцю, Кривого Рогу, Синельникового.

У  Всеукраїнському  конкурсі  навчально-дослідних  земельних  ділянок закладів  освіти
призові  ІІІ  місця  посіли:  комунальні  позашкільні  навчальні  заклади  “Станція  юних
натуралістів Покровського району” м. Кривий Ріг, “Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Дніпровського району”, комунальний заклад “Дитячий екологічний центр”
Кам’янської міської ради, комунальний заклад та відокремлений підрозділ Надіївська філія 
І-ІІ  ступеня  КЗО “Солонянська  СЗШ № 1  І-ІІІ  ступенів”  (опорний  заклад)  Солонянської
селищної ради.

Вагомих результатів досягли юні аграрники області і в інших всеукраїнських масових
заходах сільськогосподарського профілю: 

ІІІ місце - у Зльоті учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань;
ІІ місце - у фестивалі “Україна – сад”;
І та ІІІ місця – у конкурсі учнівської молоді “Мій рідний край, моя земля”;
8 призових місць – у трудовій акції  школярів та учнівської  молоді “Дослідницький

марафон”.
Більшість  позашкільних  закладів  еколого-натуралістичного  профілю  

(КЗО “ОЕНЦДУМ”,  “ДЕЦ” Кам’янської  міської  ради,  КПНЗ “Станція  юних натуралістів”
Покровського  та  Тернівського  районів  м.  Кривого  Рогу,  “Станція  юних  натуралістів”
Дніпровської  міської  ради,  “Станція  юних  натуралістів”  м.  Павлограда,  “Центр  еколого-
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натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”  Дніпровського  району,  міський  еколого-
натуралістичний  центр  виконкому  Марганецької  міської  ради  та  Нікопольский  міський
еколого-натуралістичний  центр)  мають  зоолого-тваринницькі  відділки,  які  є  базою  для
проведення занять гуртків юних зоологів, птахівників, ветеринарів, юних друзів природи та
інших. 

Наявність  в  закладах  освіти  КЗО  “ОЕНЦДУМ”,  міст  Кривого  Рогу,  Павлограда,
Магдалинівського,  Дніпровського,  Софіївського  районів міні-кролеферм,  конеферм,
свиноферм,  птахоферм,  учнівських  пасік  сприяє  проведенню  змістовної  науково-
дослідницької  роботи  із  зоології  та  тваринництва,  яка  має  значні  досягнення  у  масових
Всеукраїнських масових заходах зоолого-тваринницького напряму, а саме:

Два других місця у конкурсі-огляді “Наша зооферма”;
ІІ та два третіх місця у конкурсі зоологів-тваринників;
ІІІ  місця  у  експедиційно-польовому  зборі  команд  юних  зоологів,  який  відбувся  у

червні в Закарпатській області.
В цьому році в області працювало 45 учнівських виробничих бригад (УВБ) та аграрних

трудових  об'єднань  за  різними  напрямками:  овочівники,  ботаніки-рослинники,  садівники,
бджолярі,  ремонтники та  46 гуртків  сільськогосподарського напрямку на базі  профільних,
багатопрофільних та загальноосвітніх закладів. 

Як правило, аграрні трудові об’єднання організують свою роботу на шкільних НДЗД,
приватних підприємствах, фермерських господарствах, займаються благоустроєм територій
сіл та місцевих шкіл, ремонтом шкільних приміщень. 

Активно  працюють  УВБ,  аграрно-трудові  об’єднання  у  Павлоградському,
Дніпровському,  Магдалинівському,  Царичанському  районах,  а  також  в  окремих  закладах
освіти Верхньодніпровського, Синельниківського, Томаківського районів. Використовуються
і інші форми трудового виховання (наприклад, профільні міні-школи - на базі Майської СЗШ
Синельниківського району, модель  трудової  школи  -  на  базі  КЗО “Жовтневий  навчально-
реабілітаційний центр з поглибленим професійно-трудовим вихованням”).

Працюючи в аграрних трудових об'єднаннях, діти отримують економічні та екологічні
знання, вчаться використовувати їх на практиці. 

В  системі  трудового  виховання  широко  використовуються  землеробські  традиції
українського  народу:  календар,  обряди,  свята,  звичаї.  Суспільно-корисна  праця  в  УВБ,
аграрних трудових об'єднаннях закріплює та поглиблює знання учнів, формує і вдосконалює
їх вміння і навички. 

Одним із основних напрямів роботи загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти
є формування  національної  свідомості,  любові  до  рідної  землі,  бажання  працювати  задля
розквіту  держави,  ознайомлення  дітей  та  молоді  з  високими  ідеалами  та  традиціями
українського  народу. Центрами  такої  виховної  роботи,  пропаганди,  організації  змістовної
позашкільної  діяльності  та  масових  заходів,  пов’язаних  з  економним  та  бережливим
ставленням до хліба як найбільшої народної святині є на місцях музеї та куточки хліба, які
діють в понад 80 освітніх закладах області.

Найкраще  оформлені  такі  куточки  в  загальноосвітніх  та  позашкільних  закладах  
мм.  Дніпро,  Кам’янське,  Марганець,  Кривий  Ріг,  Дніпровського,  Верхньодніпровського,
Павлоградського,  Покровського,  Криворізького,  Нікопольського,  Новомосковського,
Синельниківського районів. На їх базі проводяться конкурси дитячих малюнків, присвячених
хлібу та хліборобській праці, виставки натуральних експонатів різноманітної випічки, творчі
зустрічі  з  видатними  працівниками  хлібокомбінатів  та  хлібозаводів  області,  інші  масові
заходи, присвячені хлібу та пропаганді хліборобських професій. 

У Всеукраїнському фестивалі “Скарбниця народної духовності: Українська паляниця”
команда  вихованців  комунального  навчального  закладу  “Криничанський  центр  учнівської
молоді” гідно представила діяльність свого музею, посівши І місце в номінації  “Презентація
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обрядових хлібних виробів регіонів  України”‘  та  три  других місця в  номінаціях:  “Представлення
регіональних обрядів, пов’язаних із природою”, “Презентація діяльності музеїв хліба при навчальних
закладах”, “Конкурс постерів на тему “Українська паляниця”.

У Васильківському,  Верхньодніпровському,  Дніпровському,  Павлоградському,
Покровському районах та в мм. Кам’янське, Павлоград, працювало 11 шкільних лісництв, де
отримували знання по основам лісознавства і навчались сучасним технологіям вирощування
лісових  культур  понад  650  учнів.  В  минулому  році  при  міському  ЕНЦ  виконкому
Марганецької  міської  ради  на  базі  державного  підприємства  “Марганецьке  лісове
господарство”  було  відкрито  учнівське  товариство  “Юннатівське  лісництво”.  (керівник
товариства Луцук В.М.).

Юні  лісівники  проводять  практичну  роботу  по  вирощуванню  саджанців,  посадці
лісосмуг та догляду за ними, збиранню лікарської сировини, заготівлі насіння деревних та
чагарникових порід, догляду за тваринами і птахами взимку, охороні лісових насаджень від
пожеж  та  вирубок,  а  також значну  еколого-пропагандистську  діяльність  серед  населення,
беруть участь в масових природоохоронних заходах.

Результати  своєї  роботи  юні  лісівники  області  представляли  на  Всеукраїнських
конкурсах  та  акціях:  “Ліси  для  нащадків”  (3  призових  місця),  “Юннатівський  зеленбуд”  
(6 призових місць ), зльоті учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних
закладів (грамота за участь). 

Робота з квітникарства, благоустрою та озеленення

У 2016-2017 навчальному році в усіх профільних позашкільних навчальних закладах
області  працювали  гуртки  квітково-декоративного  напряму, якими  проводиться  змістовна
дослідницька робота з квітникарства закритого і відкритого ґрунту, але всього в чотирьох з
них  природними  лабораторіями  для  проведення  дослідів  були  навчальні  теплиці.  Це:  
КЗО “ОЕНЦДУМ”, КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпровської міської ради, “Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, “Станція
юних натуралістів Покровського району” м. Кривого Рогу (загальна площа теплиць понад  
1 тис. м2.).. 

В області  давно існує проблема ремонту, опалення та  водопостачання теплиць,  що
значно  впливає  на  стан  тепличного  господарства.  Загальна  кількість  теплиць  в  закладах
освіти області – 19, деякі працюють лише в весняно-літній період. Серед профільних ПНЗ
області  в  неробочому  стані  знаходяться  теплиці  КПНЗ  “Станція  юних  натуралістів  №2”
Дніпровської  міської  ради  та  “Станція  юних  натуралістів”  Царичанського районної  ради,
кошти на відбудову яких з місцевих бюджетів не виділяються вже декілька років.

Незважаючи  на  існуючі  в  цій  галузі  проблеми,  за  останні  роки були побудовані  2
сучасні теплиці загальною площею 72м2 в КПНЗ “Станція юних натуралістів” Тернівського
району м. Кривого Рогу. Кошти на побудову теплиць та обладнання були надані компанією
“Метінвест”. 

Побудована невелика теплиця на веранді закладу КПНЗ “Станція юних натуралістів”
Покровського  району  м.  Кривого  Рогу. Постійно  поповнюється  квітами  і  модернізується
оранжерея,  яка  знаходиться  в  приміщенні  міського ЕНЦ виконкому Марганецької  міської
ради. Тут проводяться екскурсії за різними темами для різних категорій. 

Діяльність навчальних теплиць області була презентована на Всеукраїнському конкурсі
“Дивовижна теплиця”, який проводився протягом навчального року, за підсумками якого ІІІ
місце посів комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді” (директор Педан Ю.Ф.).

Досягнення закладів освіти області в галузі квітникарства, ландшафтного дизайну та
озеленення були високо оцінені на всеукраїнському рівні членами журі інших профільних
масових заходів. Так, команда вихованців КЗО “ОЕНЦДУМ” з проектом “Квіткова симфонія



15
Продовження додатка 

єдності патріотичних сердець” посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі з флористики та
фітодизайну “Квіткова симфонія”.

Юні квітникарі  області  також посіли по п’ять призових місць у  Всеукраїнському заочному
конкурсі-огляді  внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів  “Галерея  кімнатних
рослин” та трудовій акції “Парад квітів біля школи”, ІІІ місце у конкурсі “Квітуча Україна”.

В рамках обласного конкурсу “Школа – мій рідний дім” по озелененню і благоустрою
закладів  освіти,  для  організації  якого  у  2016  році  Головним  управлінням  юстиції  у
Дніпропетровській  області  було  затверджене  відповідне  Положення,  протягом  року
педагогічними працівниками КЗО “ОЕНЦДУМ” проводились інструктивно-методичні виїзди
до міст та  районів області  з  питань огляду загальноосвітніх,  позашкільних закладів  щодо
озеленення подвір’їв, приміщень, створення рекреаційних зон, використання нових елементів
ландшафтного дизайну, проведення дослідницької роботи на навчально-дослідних земельних
ділянках, в теплицях. 

За підсумками конкурсу, який в 2016 році  проводився за  номінаціями “Школа  –  мій
рідний  дім”,  “Музей  кімнатних  рослин”,  “Саду  мого  дивосвіт”  за  участю  98  навчальних
закладів, призові місця посіли 23 заклади з мм. Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Новомосковськ,
Апостолівського,  Дніпровського,  Васильківського,  Магдалинівського,  Новомосковського,
Царичанського, Томаківського районів.

Робота з обдарованою учнівською молоддю

Створення оптимальних умов для виявлення, всебічного розвитку обдарованої молоді,
її підтримки, самореалізації та самовдосконалення є одним з провідних напрямів діяльності
позашкільних  еколого-натуралістичних  закладів  області,  педагогічні  колективи  яких
проводять активну роботу щодо створення системи пошуку й підтримки обдарованої молоді,
розвитку дослідницько-експериментального напряму еколого-натуралістичного профілю.

З цією метою з 2012 року під керівництвом КЗО “ОЕНЦДУМ” за 8 секціями працює
обласна хіміко-біологічна заочна школа (з 2015 року – обласна Природнича школа учнівської
молоді) для учнів 9 – 11 класів.

На  підставі  поданих  документів  до  навчання  в  обласній  хіміко-біологічній  заочній
школі в 2016 – 2017 навчальному році були зараховані 136 учнів загальноосвітніх навчальних
закладів з  мм.  Дніпро,  Кам’янське,  Марганець,  Нікополь,  Павлоград,  Синельникове,
Васильківського,  Дніпровського,  Межівського,  Павлоградського,  Солонянського,
Томаківського  районів. Для  учнів  школи  протягом  навчального  року  проводилися  сесії:
установча осіння, зимова консультативна, весняна, лекції та практичні заняття, які проводили
науковці  вищих  навчальних  закладів  та  педагогічні  працівники  
КЗО  “ОЕНЦДУМ”.  Навчання  в  школі  надає  учням  додаткову  освіту,  яка  сприяє  якісній
підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до вищих навчальних
закладів.

За  підсумками  навчання  в  травні  2017  року  для  випускників  обласної  хіміко-
біологічної заочної школи був проведений конкурс-захист науково-дослідницьких робіт, для
участі  в якому було подано 62 роботи  з  мм.  Дніпро,  Кам’янське,  Кривий Ріг, Марганець,
Нікополь,  Павлоград,  Синельникове та  Дніпровського,  Межівського,  Павлоградського,
Солонянського, Томаківського районів.

які представили свої творчі роботи відповідно до діючих секцій школи, більшість з
яких  було  підготовлено  в  лабораторіях  і  на  кафедрах  вищих  навчальних  закладів  під
керівництвом вчених.

Журі  конкурсу,  до  складу  якого  входили  науковці  ВНЗ  області,  відзначило
різноманітність  тематики  дослідницьких  робіт,  їх  практичну  направленість,  використання
місцевого матеріалу.
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37 випускників школи стали переможцями і призерами обласного конкурсу-захисту.
Найкращі  результати  та  високий  рівень  підготовки  продемонстрували  вихованці  КЗО
“ОЕНЦДУМ”, КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, міського еколого-
натуралістичного  центру  виконкому  Марганецької  міської  ради,  КПНЗ  “Павлоградський
районний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді”  та  “Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”  Дніпровської  районної  ради,  та  учні  КЗО
“Середня  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  2”,  КНЗ  “Хіміко  екологічний  ліцей”
Дніпровської  міської  ради”,  КЗО  “Володимирівська  середня  загальноосвітня  школа  I-III
ступенів” Межівського району.

Усі  випускники  школи  отримали  свідоцтва  про  позашкільну  освіту  відповідно  до
зразка,  затвердженого  Міністерством  освіти  і  науки  України.  Переможці  та  учасники
конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт  були  нагороджені  почесними  грамотами  
КЗО “ОЕНЦДУМ”.

У Всеукраїнській заочній біологічній школі навчалося 11 учнів з міст Дніпра, Кривого
Рогу, Марганця  та  Дніпровського  району. Слухачі  школи  отримати  нові  та  удосконалили
набуті знання на секціях “Біологія”, “Хімія”, “Садівництво”, “Флористика та фітодизайн” та
“Народні ремесла”, а також взяли участь в осінній та весняній сесіях школи. 

4  учні  з  м.  Марганець  та  Дніпропетровського  району  захистили  свої  науково-
дослідницькі роботи і отримали свідоцтво про успішне закінчення школи.

Важливим напрямом роботи з творчо обдарованою молоддю є підготовка та участь
вихованців  у  профільних  масових  заходах  обласного,  всеукраїнського  та  міжнародного
рівнів, яка сприяє модернізації змісту науково-дослідницької, пошукової, експериментальної
та практичної діяльності учнів, впровадженню інформаційно-освітніх методів і технологій у
навчальних закладах, забезпеченню інтеграції вітчизняної освіти і науки у європейський та
світовій простір.

За  звітний  період  юннати  Дніпропетровщини  взяли  активну  участь  в  творчих  та
інтелектуальних  конкурсах  всеукраїнського  рівня,  показники  якої  мають  високу
результативність. 

Серед найбільших досягнень вихованців ПНЗ області у 2016-2017 навчальному році:
13  призових  місць  –  у  конкурсі  “Intel-Eko-Україна”  –  національному  етапі

Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів “Intel ISEF”;
одне перше та п’ять других місць – у конкурсі раціоналізаторських та винахідницьких

проектів еколого-натуралістичного напряму;
І, ІІ та ІІІ місця – в Національному турі Міжнародного конкурсу молодіжних проектів

з енергоефективності “Енергія і середовище”;
6 призових  місць  у  біологічному форумі  учнівської  та  студентської  молоді  “Дотик

природи”. 
У 2015 – 2016 навчальному році 6 вихованців ПНЗ області стали учасниками, а 4 з них

- призерами конкурсів міжнародного рівня:
У Міжнародному науково-технічному конкурсі “Intel-ISEF”, що проходив у травні у м.

Лос-Анжелес,  США взяли  участь  Коваленко Ксенія  і  Самсонов  Ілля,  учні  10  класу  КНЗ
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради, виховані  гуртка “Юний хімік” КЗО
“ОЕНЦДУМ”, з проектом “Механохімічний твердо фазний синтез електрохімічних активних
гідроксидів  Ni,  Ni-Al і  Ni-Co”  (керівник  Коваленко В.Л.),  які  отримали диплом учасника
цього відомого в наукових колах заходу.

У  VIII Міжнародному конкурсі  екологічних проектів учнів “Genius Olympiad 2017”,
який відбувся у червні поточного року в м. Освего, штат Нью-Йорк, США, Коваленко Ксенія
і Самсонов Ілля отримали з цим проектом срібну медаль (ІІ місце). 

IV місце і почесна медаль “Прагнення до перемоги” були вручені  Полохову Давиду,
Полохову  Данилу, учням  10  класу  КНЗ  “Хіміко-екологічний  ліцей”  Дніпровської  міської
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ради,  вихованцям  гуртка  “Юний  хімік”  КЗО  “ОЕНЦДУМ”,  з  проектом  “Синтез  Ni-Ti
молібдатних  шаруватих  подвійних  гідроксидів  для  електрокаталітичного  глибокого
окисления формальдегіда в стічних водах”.

Сучасна система позашкільних еколого-натуралістичних навчальних закладів області
не  тільки  сприяє  забезпеченню  розвитку  природоохоронного,  дослідницько-
експериментального,  оздоровчого,  профорієнтаційного  напрямку  еколого-натуралістичної
діяльності,  а  й  створює  належні  умови для  гармонійного  розвитку  національно-свідомої,
високоосвіченої, життєво компетентної творчої особистості дитини, здатної до саморозвитку
та  самовдосконалення,  готової  до  життя  і  праці  в  інформаційному  суспільстві,  інтеграції
національної  системи  освіти  у  європейський  і  світовий  освітній  простір,  поглибленню
міжнародного співробітництва з питань еколого-натуралістичної освіти.

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


