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Богородчанської районної ради Івано-Франківської області»   
(станом на червень 2017 р.)

1. Мережа профільних гуртків та творчих учнівських об’єднань.

Богородчанський районний центр еколого – натуралістичної творчості
учнівської  молоді  організовує  роботу  10  гуртків  (160  вихованців)  під
керівництом 7 керівників гуртків. 1 гурток працює на базі БРЦЕНТУМ, 9
гуртків на базі шкіл району (Марківської, Яблунської, Порогівської ЗОШ
І-ІІІ ст., Бабченського НВК):

  «Екологічна майстерня»;
 «Юні квітникарі»;
 «Юні екологи»;
 «Юні квітникарі-аранжувальники»;
 «Юні охоронці природи»;
 «Флористика та фітодизайн інтерєру»
 «Флористика»;
 «Лікарські рослини»;
 «Біологія людини»;
 «Екологічне краєзнавство».

 Гуртки  працюють  за  напрямами:  екологічний  (2),  природничий  (3),
квітково-декоративний (3), туристсько-краєзнавчий(1), інтегрований (1).

      Кількісна характеристика рівнів: початкового рівня навчання – 4 групи,
основного  рівня  навчання  –  6  груп. За  віковим  критерієм: молодшого
шкільного віку – 48, середнього шкільного віку – 96, старшого – 16.

Робота  керівників  гуртків  спрямована  на  поширення  екологічних
знань учнівської молоді, на пізнання духовного світу дитини  з  урахуванням
її  настрою,  бажання,  інтелекту,  психології,  що  спонукає  підбирати  цікаві
методи роботи для їхнього зацікавлення. Педагогічні працівники не  залежно
від  профілю  проводять  заняття,  впроваджуючи  нетрадиційні  інноваційні
форми і методи навчання. 

При  проведенні  навчально-виховного  процесу  керівники
користуються навчальними програмами, затвердженими МОН та ІФОІППО,
планами  проведення  занять  та  річним  планом  БРЦЕНТУМ.  Великого
значення надають відродженню і вивченню обрядів, звичаїв нашого народу,
використовуючи  краєзнавчий  матеріал,  приділяють  увагу  екологічному,
патріотичному,  громадському,  превентивному,  моральному,  естетичному



вихованню. Кожний керівник гуртка розробляє заходи по впровадженню цих
напрямів виховання та закладає їх у план роботи гуртка.

Керівники  гуртків  об'єднують  дітей  на  основі  їхньої  спільної
захопленості  конкретними видами творчої  суспільно -  корисної  діяльності.
Заняття  гуртків  ведуться  на  основі  рівноправного  діалогу  з  урахуванням
індивідуальних  особливостей  дітей,  на  яких  учні  отримують  знання  про
характерні особливості та значення певних груп рослин і тварин, про сучасні
екологічні  проблеми  в  регіоні,  про  стан  поверхневих  вод  основних  рік
України, про рідкісні зникаючі види рослин і тварин. Проводяться практичні
заняття: очищення берегів річки від сміття, прибирання шкільної території,
збирання  насіння  квітів  на  шкільні  клумбі  та  ін.  Гуртківці  є  активними
учасниками  районних,  обласних,  Всеукраїнських   масових  заходів
екологічного спрямування. 

2. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів в районі.  Діяльність
центру  в  умовах  децентралізації,  врахування  освітніх  запитів
територіальних громад.

В Богородчанському районі 28 загальноосвітніх навчальних закладів. На
території  району  сторено  одну   -  Старобогородчанську  територіальну
громаду,  в  складі  якої  немає  позашкільних  установ.  Тому,  еколого-
натуралістичний  центр  надає  координаційно-методичні  консультації
педагогам ОТГ щодо організації та проведення гурткової роботи, покращення
еколого-натуралістичної діяльності в школах, активізації учнівської молоді в
масових заходах обласного, Всеукраїнського рівнів.

Децентралізація повинна принести позашкільним закладам ресурси
та розширення сфери діяльності, а учням – розвиток і краще подальше життя.
Реформи в державі  покликані зламати стару систему, створити нові  умови
успішної життєдіяльності для кожного українця.

3. Проблемні  питання  діяльності  райЕНЦ,  які  потребують  вирішення  у
найближчий час.  

«Здоров’язберігаючі  технології  як  умова  творчого  розвитку  та
успішної діяльності вихованців екологічних гуртків», проблемне питання
над яким працює педагогічний колектив БРЦЕНТУМ. Основні завдання
щодо реалізації даного питання в навчально-виховному процесі: 

- удосконалення форм і методів проведення занять гуртків;
- розробка  та  впровадження  в  навчальну  практику

здоров’язберігаючих технологій.
- створення  умов  для  надання   поглиблених  знань  з  основ

природничих,  аграрних  та  лісогосподарських  наук,  професійного
самовизначення;

- залучення вихованців до практичної природоохоронної роботи та
інших  біологічних  напрямів,  до  науково-дослідної,  експериментальної,



винахідницької роботи засобами інновацій;
- створення умов для самореалізації і розвитку природних нахилів

та інтересів, індивідуальних здібностей; 
- пошук,  розвиток,  підтримка здібних  талантів  і  обдарувань  для

формування творчої і наукової еліти у різних галузях суспільства життя,
стимулювання творчого самовдосконалення;

     - залучення учнівської молоді до проведення масових заходів, 
     - здійснення  природоохоронної  роботи,  ведення  дослідницької

роботи;
      - висвітлення роботи центру у пресі району.
Для більш успішного виконання поставлених завдань, колектив має

потребу у кращому устаткуванні кабінетів гурткової роботи: мікроскопів для
проведення дослідницьких робіт, сучасної комп’ютерної техніки для передачі
даних та презентації проектів, творчих напрацювань.

 Головною  залишається  проблема  фінансового  забезпечення
Богородчанського  районного  центру  еколого–натуралістичної  творчості
учнівської  молоді.  Неврегульованість  цього  питання  особливо  впливає  на
організацію роботи. Реалії фінансового забезпечення всім відомі – в повному
обсязі фінансуються лише видатки на заробітну плату, не виділяються кошти
на розвиток та поповнення матеріально-технічної бази закладу, проведення
масових заходів з учнівською молоддю. 

Колектив БРЦЕНТУМ на сьогоднішній день  потребує затвердження
МОН навчальних програм еколого-натуралістичного спрямування, особливо
для дітей молодшого та середнього шкільного віку.

4. Кадровий склад  центру станом на червень 2017 р.

№
 п
/п

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Посада Освіта,
спеціаль

ність

Педаго
гіч
ний
стаж

Стаж
в

дано
му

закла
ді

Рік і
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народ
ження

Курсова
перепідго

товка
(остання)

Відзнаки,
нагороди.

1 Скрипник 
Наталія 
Іванівна 

директор, 
керівник 
гуртка

Повна           
вища,
 біологія 

18 18
21.06.
1979 р. 2013 р.

Подяка  НЕНЦу,
МОН,  грамота
департаменту
освіти
ОДА,ОЕНЦУМ,
грамота  БРДА,
подяка обл. ради

2 Матіїшин 
Галина 
Миколаївна 

керівник 
гуртка

Повна вища, 
початкове 
навчання

18 18
20.04.
1979 р.

2015 р.

Подяка  НЕНЦ,
грамоти
ОЕНЦУМ,
управління
освіти  БРДА,
департаменту
освіти  і  науки
облдержадмініст
рації

3 Бабійчук 
Тетяна 

керівник 
гуртка

Повна вища 
біохімія

8 р. 7 р.6
м.

09.09.
1986 р.

2016 Грамота  НЕНЦ,
грамота



Романівна ОЕНЦУМ,
грамота
управління
освіти БРДА

4 Бабій Світлана 
Михайлівна 

керівник 
гуртка

Повна вища, 
початкове 
навчання

25 13
09.05.
1972 р.

2016 р.

Грамота  НЕНЦ,
грамота
департаменту
освіти  ОДА,
ОЕНЦУМ,
управління
освіти БРДА

5 Князевич 
Оксана 
Іванівна 

керівник 
гуртка

Повна           
вища, 
біологія

11 11
21.11.
1981р.

2012 р.

Подяка  НЕНЦ,
грамота
департаменту
освіти,ОЕНЦУМ,
БРДА 

6 Шевчук Оксана
Володимирівна

керівник 
гуртка

Повна вища 
політологія 4 4

27.03.
1990 р.

-

Грамота
управління

освіти БРДА,
ОЕНЦУМ,

НЕНЦ
Князевич 
Оксана 
Іванівна 

керівник 
гуртка

Повна           
вища, 
біологія

11 11
21.11.
1981р.

2012 р.

Подяка  НЕНЦ,
грамота
департаменту
освіти,ОЕНЦУМ
, БРДА 

7 Гоголь Марія 
Дмитрівна

керівник 
гуртка Повна           

вища, 
біологія 4 4

14.04.
1989 р.

2016 р.

Грамота  НЕНЦ,
ОЕНЦУМ,
департаменту
освіти  ОДА,
БРДА, 

8 Дмитрів Олеся 
Петрівна

керівник 
гуртка

Повна           
вища, 
біологія 31 2

16.10.
1961 р.

2016 р.

Грамота  НЕНЦ,
грамоти
ОЕНЦУМ,
департаменту
освіти  ОДА  та
БРДА,
«Відмінник
освіти»

9 Семенців 
Маряна 
Миколаївна

керівник 
гуртка Повна           

вища, 
географія 2 2

10.11.
1983 р.

-

Грамота НЕНЦ,
ОЕНЦУМ,

департаменту
освіти ОДА,

БРДА, 

5. Організаційно-методична робота.

Виходячи  з  проблемного  питання  закладу,  колектив  БРЦЕНТУМ
спрямовує  свої  зусилля  на  вирішення  науково-методичної  теми
«Використання  інноваційних  технологій  для  формування  ключових
компетентностей  вихованців  екологічних  гуртків»,  над  якою  розпочав



працювати в 2016-2017 н.р.   Реалізація  даної  проблеми проходитиме  у  V
етапах  (діагностичний,  реалізація  даної  проблеми,  практичне  дослідження
проблеми, узагальнюючий, підсумковий). 

Керівники гуртків РЦЕНТУМ також використовують у своїй роботі
набутки  педагогічного  досвіду  Національного  еколого-натуралістичного
центру  м.  Києва  та  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.

Наші педагоги підвищують свій професіоналізм, відвідуючи обласні
семінари, майстер-класи, які дають змогу оцінити роботу інших, запозичити
цікаві методи та форми роботи для роботи у процесі занять. З цією метою в
закладі упорядковано медіа теку методичних матеріалів з питань організації
та  проведення  масових  заходів  еколого-натуралістичного  спрямування,
роботи шкільних лісництв, екологічних агітбригад.

З  метою  аналізу  ефективності  результатів  діяльності  педагогічних
працівників,  виявлення  негативних  і  позитивних  тенденцій  в  організації
навчально-виховного процесу, розробляються на цій основі пропозиції щодо
усунення  їх  недоліків,  здійснюється  контроль  за  виконанням  наказів,
розпоряджень, проводяться наради . Чільне місце в роботі закладу займають
спільні наради педагогів-позашкільників та педагогів загальноосвітніх шкіл з
питань формування наукової, культурної еліти шляхом організації ефективної
спільної  роботи,  створюючи  єдиний  освітній  простір  для  виховання
підростаючого покоління. За таких умов інтеграція загальної та позашкільної
освіти відіграє роль ефективного механізму підвищення якості освіти в школі
за рахунок використання потенціалу освіти ПНЗ,  здійснюється підвищення
професійної  майстерності  для  керівників  творчих  об’єднань.  Педагоги
обмінюються  досвідом,  що  сприяє  розвитку  і  підвищенню  якості
позашкільної освіти серед учнівської молоді.

Надається  методична  допомога  педагогам  району  в  організації  та
проведенні різних форм масової роботи. Постійно проводяться консультації
щодо організації  масових заходів,  сценаріїв  тематичних заходів,  написанні
дослідницьких робіт, здійснюється індивідуальна робота з педагогами щодо
складання навчальних програм та конспектів занять. Для поліпшення рівня
організації  проведення  масових  заходів  практикуються  виїзні  перегляди
районних  масових  заходів  для  вихованців  та  педагогів  («День  юного
натураліста», огляд-конкурс НДЗД та ін.). 

Колектив РЦЕНТУМ залучається до роботи районного методичного
обєднання  вчителів  природничих  дисциплін,  на  засіданнях  яких
розглядаються  актуальні  питання  позакласної  та  позашкільної  освіти.
Щорічно на серпневих конференціях обговорюються проблеми сьогодення із
заступниками директорів з виховної роботи та вчителями-предметниками.

Велика увага приділяється введенню в практику роботи таких форм і
методів як лекції, доповіді, інформації, практичні заняття, ділові та рольові
ігри, майстер-класи, проектна діяльність, які розвивають кмітливість, уміння
вести природоохоронну, пошуково-дослідницьку роботу, надають впевненості
у власних силах, розширюють світогляд дітей. 



З  метою  оновлення  змісту  позашкільної  освіти  та  виховання,
впровадження  ефективних  педагогічних  технологій  у  роботу  з  дітьми,
педагогічні працівники розробляють рекомендації, сценарії заходів, тематичні
заняття та  ведуть  пошуково-дослідницьку роботу еколого-натуралістичного
спрямування.  Накопичено  та  підшито  газети  та  журнали  різних  освітніх
видань, сценарїї різноманітних виховних заходів – все те, що, необхідно для
підвищення  компетентності  керівників  гуртків,  упорядковано  папки  з
методичними  матеріалами,  навчальними  програмами,  навчально-
методичними посібниками. Придбана та упорядкована методична література
за  різними  напрямками  еколого-натуралістичної  творчості;  підготовлено
розробки  конспектів  відкритих  занять,  методичних  рекомендацій,
журнальних  статей  та  інших  методичних  матеріалів  з  питань  педагогіки,
психології, позашкільного навчання та виховання.

Навчально-виховний  процес  у  закладі  здійснюється  педагогічним
колективом,  який  складається  з  директора  та  керівників  гуртків.  З  метою
підвищення ефективності і якості роботи закладу протягом року проводяться
педагогічні  ради,  методичні  об’єднання,  на  яких  розглядаються  питання
розвитку закладу, ефективності запровадження освітніх технологій навчання і
виховання,  практики  їх  використання,  організовуються  практикуми  щодо
сформованості  у керівників гуртків вмінь і навичок орієнтуватись у виборі
необхідної  інформації,  організації  оздоровлення  юннатів  в  канікулярні
періоди; аналізу роботи педагогічного колективу  за певні періоди діяльності,
участі  вихованців  РЦЕНТУМ  у  масових  заходах  обласного  та
Всеукраїнського  рівнів,  здійснюється  обговорення  основних  нормативних
документів про позашкільну освіту тощо.

Значна  увага  приділяється  проведенню  методичної  роботи  над
підвищенням  фахового  рівня  майстерності  педагогів.  Координується  ця
робота  з  методичними  службами  управління  освіти,  молоді  та  спорту
Богородчанської РДА. 

В  закладі  проводиться  систематизована  робота  з  молодими
педагогами,  яка  включає  в  себе  чотири  етапи:  організаційний  (розробка
методичних рекомендацій,  памяток для стажиста і  наставника); знайомство
(діагностика  проблеми,  залучення  до  відкритих  занять,  семінарів-
практикумів);  стажування  (призначення  наставника,  вибір  науково-
методичної  проблеми,  взаємовідвідування  занять,  відвідування  майстер-
класів  досвідчених  педагогів);  професійне  вдосконалення  (поглиблення
науково-теоретичної  підготовки,  самоосвітня  діяльність,  творчий  звіт
молодого  педагога).  Успішна  педагогічна  діяльність  молодого  керівника
гуртка  залежить  не  тільки  від  його  професійної  підготовки  і  особистих
якостей, а й від того, у який колектив він потрапить, які умови праці й побуту
йому створять, яку надаватимуть методичну допомогу, як стимулюватимуть
його ініціативність і творчість.

Однією з форм методичної роботи, яка використовується в практиці
РЦЕНТУМ, - проведення творчого звіту керівника гуртка в період атестації,
або  ж  в  кінці  навчального  року  як  підсумок  роботи.  Ця  форма  роботи,



спрямована на пошук, підтримку і пропаганду прогресивного педагогічного
досвіду педагога, а також діяльності всього педагогічного колективу з питань
нових технологій, організації навчально-виховної та методичної роботи. 

В  центрі  продовжує  функціонувати  модель  виховної  роботи  на
засадах компетентнісного підходу та здійснюється робота із забезпечення її
реалізації:  вивчення  нормативних  матеріалів  і  теоретичної  бази  питання;
здійснення  інформаційного  супроводу  пошукової  діяльності  педагога,
створення  банку  педагогічних  ідей,  виявлення  на  діагностично-
прогностичній  основі  творчо  працюючих  керівників  гуртків;  визначення
основних  груп  компетентностей  гуртківців,  створення  системи  науково-
методичного супроводу впровадження компетентнісного підходу в навчально-
виховний процес, розробки плану роботи закладу. 

З  метою  поширення  педагогічних  ідей,  науково-методичних,
організаційно-педагогічних  і  методичних  надбань  педагогічного  колективу
щорічно готується спеціальний випуск брошур «З досвіду роботи керівників
гуртків  РЦЕНТУМ»  та  інформаційно-методичного  збірника  «Методичний
вісник». Ці матеріали містять результати узагальненого досвіду, рекомендації
щодо  організації  навчально-виховної  роботи  за  напрямами  позашкільної
освіти,  добірку методичних матеріалів  з  організації  вільного часу дітей та
учнівської  молоді. Систематично  поновлюється  інформація  про  участь
гуртківців  РЦЕНТУМ  та  учнів  шкіл  району  у  Всеукраїнських,  обласних,
районних  конкурсах, виставках та акціях. 

В  умовах  практичної  реалізації  завдань  оновлення  змісту
позашкільної  освіти  важливого  значення  набуває  організація  системної
роботи  з  підвищення  професійної  кваліфікації  педагогічних  працівників,
впровадження  в  навчально-виховний  процес  сучасних  інноваційних
технологій.

Практика  показує,  що  джерела  саморозвитку  навчального  закладу
знаходяться у творчості педагогів, їх професійній майстерності, усвідомленні
ними тих завдань, які стоять перед освітянськими закладами.

6. Дослідницька робота вихованців гуртків. 
Дослідницька  робота  є  традиційним  і  завжди  новим  засобом

розвитку пошуково-пізнавальної  активності  вихованців,  поглиблення знань,
удосконалення  умінь  і  навичок,  що  сприяє  трудовому  вихованню,
розширенню кругозору, формуванню екологічного світогляду.

Дослідництво дає змогу комбінувати різноманітні операції, підходи,
спрямовані на організацію пошукової діяльності юннатів, допомагає педагогу
краще  пізнати  своїх  вихованців,  розкрити  їхню  різнобічність  інтересів  та
уподобань, спрямувати їхню професійну орієнтацію.

З  метою  сприяння  розвитку  дослідницької  та  експериментальні
роботи, здобуття знань, навичок в галузі сільського і лісового господарства та
формування в юних громадян почуття соціальної відповідальності в школах
району  та  позашкільних  закладах  проводяться  конкурси  науково-
дослідницьких  робіт  «Юний  дослідник»,  «Юний  генетик  і  селекціонер»,



трудові акції "Плекаємо сад", "Дослідницький марафон", «Птах року» та ін.,
під  час  проведення  яких  вихованці  мають  можливість  проявити  свої
дослідницькі вміння. 

Найкращим  прикладом  проведеної  роботи  слід  відзначити
вихованців  гуртків  «Біологія  людини»  (кер.  Дмитрів  О.П.),  «Лікарські
рослини» (кер. Бабійчук Т.Р.), «Юні квітникарі (керівник Бабій С.М.), «Юні
екологи»  (кер.  Князевич  О.І.),  «Екологічне  краєзнавство»  (кер.  Семенців
М.М.). Добре спланована робота дає свої результати: гуртківці неодноразово
нагороджені грамотами департаменту освіти та науки облдержадміністрації,
НЕНЦ за зайняті призові місця.

Науково-дослідницькі  роботи  дають  юним  дослідникам  широкі
можливості спробувати себе у науковому пошуку, побачити результативність
власного дослідження, відчути радість від успіху. Юні науковці отримують
безцінний  досвід  самостійного  пошуку,  досягають  великої  внутрішньої
зрілості, набувають важливих наукових компетенцій, які потім максимально
використовують, ставши студентами вищих навчальних закладів. 

Великою популярністю в системі позашкільної роботи користується
метод проектів, так як забезпечує можливість для роздумів учнів та педагогів,
пошуків  істини,  сприяє  розвитку  вмінь  самостійно  набувати  знання,
поєднувати їх у певну систему, використовувати набуті знання у реальності.
Вихованці гуртків продовжують працювати у цій сфері, доповнюючи власні
дослідницькі  проекти  «Лікарські  рослини»,  «Парад  квітів  біля  школи»
новими ідеями та матеріалами. 

7. Інноваційна освітня діяльність центру.

Інновація в освіті необхідна для вирішення тих педагогічних проблем,
які  досі  вирішувались  по-іншому,  як  «результат  творчого  пошуку
оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем»,
як системні новоутворення, які виникають на основі різноманітних ініціатив.
Інноваційна  за  змістом  і  характером  динаміка  сучасної  освіти  вимагає
мобілізації  творчого потенціалу  з  метою надання якісних освітніх  послуг,
підготовки конкурентоспроможної особистості.

Яскравим  прикладом  впровадження  інновації  в  БРЦЕНТУМ  є
проведення  Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних
екологів  «Манявські  краєвиди».  Основними  завданнями  цього  заходу  є
формування  пізнавальних,  морально-естетичних  цінностей  та  екологічної
культури  особистості,  цілісного  сприйняття  світу,  пошук  нових  форм  і
методів,  залучення  учнівської  молоді  до  природоохоронної  діяльності,
ознайомлення з  територіями та об’єктами природно-заповідного,культурно-
духовного фонду Прикарпаття, проведення еколого-просвітницької діяльності
на  територіях  та  об`єктах  природно-заповідного  фонду  Прикарпаття.
Важлива цінність даного заходу полягає в обміні досвідом роботи учасників
різних  з  областей  щодо  організації  екологічних  експедицій,  походів  та
екскурсій.



Серед  педагогічних  інновацій  значне  місце  займають  активні  форми
навчання і  нестандартні  підходи до проблем навчально-виховного процесу.
Проблема  активізації  навчального  процесу,  формування  знань  вихованців
екологічних гуртків - є актуальним завданням. Щоб вирішувати ці завдання
керівники спрямовують  свою діяльність  на  розробки  і  застосування  таких
форм,методів і  засобів  навчання,  які  б сприяли підвищенню пізнавального
інтересу  гуртківців,  активності,  творчості  в  одержанні  знань  і  навичок  та
подальшого  їх  використання  на  практиці.  Формування  знань  йде  тим
успішніше, чим вища активність тих, кого навчають.

Найбільш  ефективними  формами  є  майстер-класи.  Презентація
напрацьованого професійного досвіду для його обміну та взаємообміну в ході
його  проведення  пред’являє  досить  істотні  вимоги  і  до  сторони,  яка
демонструє свій досвід Така форма роботи створює новий підхід до філософії
навчання,  ламає  усталені  стереотипи,  дозволяє  провести  обмін  думками,
включає всіх в активну діяльність.

В  більшості  проведення  масових  ходів  стало  традицією  їх
застосовування.   Великою  популярністю  в  Богородчанському  РЦЕНТУМ
користуються майстер-класи по квітництву, роботі з природним матеріалом,
презентації  живого  кутка  та  ін.  Особливістю  є  те,  що  такі  майстер-класи
часто  проводяться  з  метою  профорієнтації  спільно  з  Богородчанським
районним центром зайнятості. З певною програмою запрошуються вихованці
гуртків  та  представники  центру  зайнятості  у  навчальні  заклади  району.
Учасники цього процесу мають можливість продемонструвати свої здібності,
розказати  широкому  загалу,  де  і  як  можуть  використати  набуті  знання  в
подальшому   житті,  визначитись  з  майбутньою  професією.  Такі  заходи,  в
свою чергу, сприяють популяризації роботи екологічних гуртків.

8. Розвиток  партнерства  з  органами  місцевого  самоврядування,
громадськими,  молодіжними,  екологічними  та  іншими  організаціями,  з
вищими  навчальними  закладами  для  забезпечення  ефективності  проектної
діяльності вихованців.

Особливу увагу колектив центру приділяє увагу розвитку ділових та
творчих  відносин  з  органами  місцевого  саморядування.  З  метою
просвітницької  діяльності  центр  продовжує  тісно  працювати  з
Богородчанським районним центром зайнятості,  ГО «Наш дім –  Манява»,
зокрема в питаннях проведення семінарів, майстер-класів, масових заходів,
організації екскурсій та навчання гуртківців. Залишається тісна співпраця з
загальноосвітніми  та  позашкільними  закладами   Пріоритетним  напрямком
діяльності є спільна практична природоохоронна робота з ДП «Лісекоцентр»–
організація  щорічних  районних  природоохоронних  заходів:  розробка
екологічних  проектів,  акцій  «Майбутнє  лісу   у  твоїх  руках»,  проведення
конкурсів  «Екзоти  лісів  України,  екологічних  агітбригад,  що  активізують



учнівську  молодь  до  вирішення  екологічних  проблем  рідного  краю  на
сучасному  рівні.  Набула  широкої  популярності  організація  екскурсій  по
екологічній стежці діброви, особливо в період літніх канікул.

9. Матеріально-технічна база.

Богородчанський  РЦЕНТУМ  організовує  свою  роботу  у  приміщенні
управління освіти,  молоді та спорту Богородчанської  РДА. Загальна площа
приміщень – 60 м2.: кабінет директора, два кабінети гурткової роботи, кабінет
біології та екології, в якому обладнано живий куток.

Матеріально  -  технічна  база  РЦЕНТУМ  в  2017  році  частково
покращилась:  отримано  ноутбук  та  принтер,  що  в  рази  полегшує  роботу
працівників  закладу.  Навесні  розпочалась  робота  у  новій  теплиці,  де
вихованці мають можливість проводити спостереження та дослідництво.
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