Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
04074. Київ, Вишгородська, 19
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«10» листопада 2021 р.
На № ___ від ______________

№ 236
Директорам обласних екологонатуралістичних центрів (станцій
юних натуралістів)

Про підготовку щорічних звітних матеріалів
щодо діяльності закладів позашкільної освіти
еколого-натуралістичного профілю протягом
2021 р.
Шановні колеги!
Національний
еколого-натуралістичний
центр
учнівської
молоді
Міністерства освіти і науки України з метою підготовки аналітичного матеріалу
просить підготувати щорічні звітні матеріали щодо діяльності екологонатуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) за 2021 р.
До річного звіту додається План роботи закладу на 2022 рік, який разом із
звітними матеріалами подається на електронних носіях (обов'язково) та у
паперовому варіанті до 14 січня 2022 р. на електронну адресу: nenc@nenc.gov.ua та
поштову адресу НЕНЦ: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19.
За основу взяти проспект річного звіту (додаток 1).
За підготовку аналізу профільної діяльності еколого-натуралістичних
закладів позашкільної освіти, згідно з річними звітами за 2021 рік, відповідає
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України.
Додаткова інформація: за тел. (044)430-22-22, моб. тел. 063-643-21-52 (Ольга
Драган); (044)430-04-91, моб. тел. 098-597-08-80 (Людмила Цюнь).
З повагою та надією на плідну співпрацю

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

Додаток 1
до листа НЕНЦ
№ 236 від 10.11.2021 p.
Проспект
річного звіту обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді (станції юних натуралістів)
за 2021 рік
Загальні рекомендації
На титульній сторінці зазначається повна назва закладу позашкільної освіти:
«Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
Зазначається також повна назва закладу освіти, який згадується в тексті
вперше.
Звертаємо увагу на використання сучасної загальноприйнятої науковопедагогічної термінології та наукової термінології в галузі природничих наук.
Термінологія з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти
використовується відповідно до нормативних документів, положень та умов
проведення заходів, розміщених на сайті : https://nenc.gov.ua/?page_id=664
Стиль викладу тексту звіту – офіційно-діловий.
Вступ
Завдання, що виконані у 2021 році
Завдання, над якими триває робота
І. Координаційно-методична робота
1.1. Організація та зміст роботи з педагогічними кадрами:
– підвищення професійної компетентності педагогів на базі обласного екологонатуралістичного центру (облСЮН);
– підвищення професійної компетентності педагогів на базі міських, районних
центрів еколого-натуралістичної творчості (СЮН);
– виїзди та їх тематика.
1.2. Координаційно-методична робота в освітніх округах. Заходи щодо розвитку
позашкільної еколого-натуралістичної освіти в об'єднаних територіальних
громадах. Робота з опорними школами
1.3. Участь педагогічних працівників у творчих конкурсах. Досягнення і
результати
1.4. Соціальне партнерство закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму
1.5. Заходи щодо підвищення кваліфікації педагогів
ІІ. Навчально-методичне забезпечення змісту позашкільної освіти (навчальні
програми, посібники, робочі зошити, інтерактивні електронні посібники
тощо):
2.1. Навчально-методичне забезпечення змісту позашкільної освіти в обласному
еколого-натуралістичному центрі (обласній станції юних натуралістів)

2.2. Навчально-методичне забезпечення змісту освітньої діяльності міських
(районних) закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
ІІІ. Науково-методична робота з педагогічним кадрами
3.1. Науково-методична робота з педагогічним кадрами в обласному екологонатуралістичному центрі (обласній станції юних натуралістів)
3.2. Науково-методична робота з педагогічним кадрами в міських (районних)
закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
3.3. Інноваційна діяльність педагогів закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму
3.4. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду
3.4.1. Вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду в
обласному еколого-натуралістичному центрі (обласній станції юних натуралістів)
3.4.2. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду в міських (районних)
закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
ІV. Популяризація еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти у
засобах масової інформації, у соціальних мережах; робота сайту
V. Видавнича діяльність
VІ. Організаційно-масова робота з дітьми та учнівською молоддю в закладах
загальної середньої освіти, закладах позашкільної освіти області
6.1. Участь у міжнародних, всеукраїнських заходах з еколого-натуралістичного
напряму позашкільної освіти. Творчі досягнення здобувачів освіти
6.2. Організація та зміст обласних заходів за еколого-натуралістичним напрямом
позашкільної освіти.
6.3. Організація та зміст заходів з патріотичного виховання
VІІ. Науково-дослідницька робота, практична природоохоронна робота
7.1. Робота на навчально-дослідних земельних ділянках, об’єктах захищеного
ґрунту, у куточку живої природи тощо. (Кількість та зміст роботи)
7.2. Робота учнівських лісництв. (Кількість учнівських лісництв в області
відповідно до даних обласного управління лісового та мисливського господарства,
в районі, та учнів в них. Закріплена площа лісу, науково-дослідницька робота в
учнівських лісництвах)
7.3. Робота на екологічних стежках
7.4. Робота на природоохоронних територіях. Робота в дендропарках,
розташованих на території закладів позашкільної освіти, які мають статус об’єкта
природно-заповідного фонду місцевого значення. Забезпечення дієвої охорони та
збереження цінних природних комплексів території (об’єктів) природнозаповідного фонду дендропарку
7.5. Практична природоохоронна робота
7.6. Трудові акції, тижні, інші заходи до дат екологічного календаря, зокрема, до
Міжнародного Дня Землі, Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища,
Всесвітнього дня здоров’я довкілля, участь у загальнодержавній програмі
Президента України «Зелена країна»
VІІІ. Аналіз роботи профільних таборів

ІХ. Аналіз роботи організаційних форм освітнього процесу за основними
профілями діяльності в закладах позашкільної освіти, в закладах загальної
середньої освіти (мережа, профільність, зміст)
9.1. Мережа гуртків (таблиця).
9.2.Профільність (таблиця)
9.3.Динаміка розвитку мережі за 2019-2021 рр.
9.4. Тематика досліджень та спостережень за профілями
9.5.Приклади роботи кращих гуртків за екологічним, біологічним, аграрним
профілями та навчальними рівнями із зазначенням конкретних досягнень у
науково-дослідницькій роботі
Х. Неформальна екологічна освіта та виховання
10.1. Дитячі громадські екологічні й природоохоронні організації та об’єднання
10.2. Дитячий екологічний парламент
10.3. Юнацькі секції Товариства охорони природи
ХІ. Відомості про матеріальну базу та використання сучасних інформаційних
технологій в закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
(вказати точні реквізити: поштові адреси, телефони,email).
ХІІ. Чисельність і педагогічний склад закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму (у форматі таблиці: прізвище, ім’я, по-батькові; посада;
педагогічний стаж)
ХІІІ. Пропозиції щодо розвитку еколого-натуралістичного напряму позашкільної
освіти
ХІV.Основні завдання на 2022 рік

