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Вступ
Протягом 2019 року педагогічний колектив Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (далі Центр),
керуючись нормативними документами Міністерства освіти і науки України,
скеровував свою діяльність на вирішення таких завдань:
 координація науково-методичної, організаційно-масової, дослідницькоекспериментальної, освітньої діяльності творчих учнівських об’єднань
закладів позашкільної та загальної середньої освіти;
 здійснення організаційно-методичного супроводу інноваційної діяльності,
впровадження

сучасних

педагогічних

технологій,

спрямованих

на

утвердження компетентнісного підходу у позашкільній освіті;
 налагодження співпраці з місцевими органами управління освітою
об’єднаних

територіальних

громад

щодо

організації

позашкільної

освітньої діяльності;
 вдосконалення навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напрямку в області;
В рамках проблемного питання Центру, а саме: «Розробка шляхів
удосконалення координаційної роботи з еколого-натуралістичного напрямку
в регіоні» було зроблено наступне:
 проведено аналіз діяльності творчих учнівських об’єднань екологонатуралістичного напрямку в закладах позашкільної та загальної
середньої освіти регіону;
 на основі проведеного моніторингу програмного забезпечення гуртків у
закладах освіти регіону створено та затверджено науково-методичною
радою обласного інституту післядипломної педагогічної освіти низку (7)
програм гурткової роботи;
 розширено мережу гуртків Центру в області як осередків позашкільної
еколого-натуралістичної діяльності на місцях:
- Тисменицький район – 2, Тлумацький – 1, Верховинський район – 2,
Снятинський район – 1, Богородчанський район – 1, Надвірнянський – 1,

Рогатинський район – 2, м. Бурштин – 1, аграрний коледж Львівського
аграрного університету – 3.
 проведено обласні семінари та конференції для педагогів з актуальних
питань еколого-натуралістичної роботи в області;
 проведено низку регіональних масових заходів із залучення здібних та
обдарованих дітей з різних районів та міст області.
З 60 творчих учнівських об’єднань Центру – 52 працюють за
навчальними програмами, схваленими науково-методичною радою ІППО у
2017, 2018, 2019 рр., 8 – за програмами МОН України за трьома профілями:
біологічний; екологічний; сільськогосподарський
у двох відділах закладу: екологічному і біологічному.
У 2019 році схвалено науково-методичною радою ІППО навчальні
програми для гурткової роботи:
 «Сучасне озеленення» (144,216);
 «Сучасне овочівництво» (144);
 «Куток живої природи» (144);
 «Юний бджоляр» (216);
 «Учнівське лісництво» (144-144-144);
 «Новатори садівництва» (216).
На базі Центру організована робота 4 гуртків за профілями –
сільськогосподарський, біологічний, екологічний. Для роботи гуртків
створена відповідна база: куток живої природи, закладено декоративні
грядки, теплу грядку, теплицю, парник, шкілку, розсадник хвойних і
деревних порід, дендрарій, сад, ділянку лікарських рослин, квітники тощо.
На базі закладів освіти області, відповідно до заключених угод,
працюють 56 гуртків. З них в закладах обласного підпорядкування – 5
(Яблунівська

СЗОШ-інтернат

Косівського

району

Івано-Франківської

обласної державної адміністрації – 4, Калуський навчальної реабілітаційний
центр Івано-Франківської обласної ради – 1) та Івано-Франківському коледжі
Львівського

державного

аграрного

університету

–

3.

Налагоджена співпраця з закладами загальної середньої освіти у 8 ОТГ
(Рожнівська,

Войнилівська,

Печеніжинська,

Загвіздянська,

Витвицька,

Яблунівська, Дзвиняцька, Коршівська), в яких організована робота 17
гуртків.
Мережа

гуртків

Центру

по

області:

Богородчанський

р-н

(7),

Верховинський р-н (2), Долинський р-н (3), Коломийський р-н (3),
Косівський р-н (12), Надвірнянський р-н (3), Рожнятівський р-н (4),
Тисменицький р–н (4), Тлумацький р-н (1), м. Івано-Франківськ (7), м. Калуш
(1), м. Болехів (2), м. Бурштин (2), м. Яремче (2), Калуський р-н (2),
Снятинський р-н (1).
Центр моніторить, аналізує і координує в області роботу гуртків в
закладах загальної середньої та позашкільної освіти.
Координаційно-методична робота Центру, як організатора
натуралістичної

роботи,

екологічного

виховання,

масово-

природоохоронної,

експериментально-дослідницької роботи в закладах позашкільної освіти
області здійснювалася через:
 Богородчанський районний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді;
 Надвірнянський районний еколого-натуралістичний центр для дітей та
юнацтва;
 Івано-Франківську міську дитячу екологічну станцію;
 Заклади позашкільної освіти (де є гуртки еколого-натуралістичного
профілю);
 Заклади

загальної

середньої

освіти

(де

є

гуртки

еколого-

натуралістичного профілю).
Координаційна

робота

в

області

була

направлена

також

на

налагодження тіснішого зв’язку з методистами, які відповідають за
позашкільну освіту у районних (міських) відділах (управлінь) освіти, ОТГ.
Як результат, в обласних заходах значно збільшилась кількість учасників,
зріс рівень проведення районних/міських етапів регіональних заходів.

Постійно надаються індивідуальні консультації вчителям, керівникам
гуртків, методистам, завідувачам відділів та іншим категоріям педагогічних
працівників області. Методичні працівники Центру є кураторами районів та
міст області з усіх питань позашкільної еколого-натуралістичної роботи, що
забезпечує ефективну координаційно-методичну діяльність.
Впродовж багатьох років Центр творчо співпрацює із науковцями:
 Національного медичного університету
 Національного технічного університету нафти і газу
 Природничого

інституту

Національного

прикарпатського

університету ім. В. Стефаника
 Обласного краєзнавчого музею
 Карпатського Національного природного парку
 Галицького Національного природного парку
співробітниками:
 управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації
 Обласного управління лісового та мисливського господарства
 Обласного бюро УГКУ з питань екології
Творчі

зв’язки

об’єднують

педагогів

Центру

з

громадською

організацією «Клуб органічного землеробства», співпрацюємо плідно з
обласним товариством пасічників та Гільдією медоварів Карпатського краю.
Площа навчально-дослідної земельної ділянки ОЕНЦУМ становить
0,193 га. Це навчально-практичний та еколого-дослідницький майданчик для
проведення обласних конкурсів, навчальних та практичних занять, екскурсій,
передбачених навчальними програмами, організації дослідницької та
еколого-природоохоронної діяльності, продуктивної праці вихованців.
Для практичної та дослідницької роботи юннатів Центру працюють
такі відділки НДЗД: квітково-декоративних та плодово-ягідних культур;
овочевих

культур

та

лікарських

рослин;

дендрологічний,

зоолого-

тваринницький та закритого грунту (теплиця).
Юннати та педагоги Центру розширили асортимент рослин і тварин у
відділках НДЗД: культивують 75 видів квітково-декоративних рослин, 25

видів лікарських рослин, 56 видів деревно-чагарникових порід, 42 види
овочевих культур, у кутку живої природи доглядають за 15 видами тварин та
13 видами рослин.
В Центрі продовжує свою роботу педагогічна майстерня «Вчимося
вчити»,

метою

якої

є

вдосконалення

ключових

компетентностей керівників гуртків закладів загальної

педагогічних
середньої

та

позашкільної освіти в рамках реформи освіти. Проведено майстер-класи для
керівників гуртків з живцювання хвойних дерев та кущів, вигонки
ранньоквітучих цибулинних квітково-декоративних культур, вирощуванні в
кімнатних умовах екзотичних рослин з насіння, створення зелених міксів.
Оновлено локації «Лісівництво», «Бджолярство», «Щедрість рідної землі».
Метою роботи школи молодого керівника гуртка в Центрі є
становлення молодого спеціаліста, його адаптація до професії педагогапозашкільника. Цього року розпочали свою діяльність у Центрі 13 нових
педагогів, 12 з яких – за сумісництвом.
Велику методичну допомогу отримують педагоги-позашкільники,
працюючи в методичному об’єднанні керівників гуртків. У 2019 році було
проведено 4 засідання методичного об’єднання керівників гуртків.
Метою

роботи

методоб’єднання

є

ознайомлення

з

сучасними

педагогічними та освітніми технологіями, прийомами і способами успішного
навчання і виховання, прищеплення педагогам інтересу і вміння займатися
творчою діяльністю, підтримка педагогів, що розробляють навчальні
програми і прагнуть їх впровадити. Найцікавішими були: тренінги
«Професійне та особисте зростання керівника гуртка», методико-педагогічні
діалоги, інтерактивне заняття «Запобігання професійному вигоранню
педагогів», ознайомлення з методикою проведення віртуальних екскурсій.
За звітний період методичні працівники нашого закладу організували,
провели:
 обласний семінар-практикум для директорів, зав. відділами, методистів
рай(міськ) СЮН(ЕНЦ) на тему «Формування здорового способу життя

дітей та підлітків в умовах сучасного закладу позашкільної освіти» на базі
навчальної пасіки Надвірнянського РЕНЦДЮ;
 обласний

семінар-практикум

для

працівників

місцевих

органів

управління освітою, відповідальних за позашкілля, директорів рай/міськ
ЕНЦ(СЮН) на тему «Куток живої природи – екскурсійний майданчик
для розвитку дитячої та юнацької творчості» на базі Івано-Франківської
МДЕС;
 обласний семінар-практикум для керівників гуртків аграрного профілю
«Експериментальне дослідництво з елементами інновацій в гуртках
аграрного профілю»;
 обласний семінар-нараду для працівників місцевих органів управління
освітою, відповідальних за позашкілля, директорів рай/міськ (ЕНЦ
(СЮН),

завідуючих

позашкільної

освіти

еколого-натуралістичними
в

області

відділами

«Еколого-натуралістичний

закладів
напрям

позашкільної освіти: реалії і перспективи»;
 навчальний семінар-практикум для педагогів закладів позашкільної
освіти

«Організація

експериментально-дослідницької

діяльності

з

вихованцями гуртків еколого-натуралістичного профілю»;
 конференцію для керівників учнівських лісництв та відповідальних
працівників держлісгоспів «Використання інноваційних технологій при
вирощуванні

лісових

деревно-чагарникових

порід

в

учнівському

лісництві».
Вперше проведено ярмарок педагогічних ідей «Інноваційні технології в
позашкільному освітньому просторі».
Кожного півріччя аналізується участь і результативність у масових
заходах і заходах з педагогічної майстерності.
Проведено регіональні масові очні заходи: змагання учнівських
лісництв, конкурси колективів екологічної просвіти, з внутрішнього
озеленення, «Юні господарі землі», «Куток живої природи», «Ландшафтний
дизайн», «Плекаємо сад», «Екологічний хакатон», «Юні зоологи», турнір
«Юний пасічник», марафон «Знавці лікарських рослин». Заклад ініціював і

організував природоохоронні акції: «Збережемо первоцвіти», «Допоможемо
пернатим», «Чиста вода – здорова нація», «Лісові рейнджери» започаткував
навчально-методичний проєкт «Вчимося вчити».
У 2019 році учасниками масових заходів на обласному рівні було – 491
школярів, з них 112 – вихованці Центру, переможцями – 193, з них 28
вихованців Центру; на Всеукраїнському рівні учасниками було – 605, з них –
35 вихованців Центру, переможців – 201, з них – 14 вихованців Центру. Двоє
стали переможцями міжнародного заходу, з них вихованців Центру – 1.
Учасників конкурсів педагогічної майстерності на обласному рівні
було 68, з них – 18 працівників Центру, переможців – 13, з них 6 –
працівників Центру; на Всеукраїнському рівні – 12 учасників, з них 3 –
працівники Центру, переможців – 2.
На сьогодні в області нараховується 20 учнівських лісництв. 16
керівників учнівських лісництв працюють за навчальною програмою
«Учнівське лісництво», схваленою науково-методичною радою ІППО. У 14
школах оформлені кутки лісівництва, у 6 – закладені шкілки та розсадники
деревних та лісових порід, у 4 навчальних закладах є кабінети лісівництва.
Керівники учнівських лісництв, які

працюють на базі Сопівської

ЗОШ І-ІІІ ст. Печеніжинської ОТГ Коломийського району, Козаківської
ЗОШ І-ІІІ ст. Болехівської міської ради, Дзвиняцької ЗОШ І-ІІІ ст.
Дзвиняцької ОТГ Богородчанського району є керівниками гуртків Центру за
сумісництвом.
Центр планує:
 розширити

мережу

гуртків

у

Рогатинському,

Городенківському,

Галицькому районах, м. Коломиї, закладах обласного підпорядкування;
 продовжувати організовувати роботу гуртків за профілями: екологічний,
біологічний, сільськогосподарський, збільшуючи і надалі

кількість

зоолого-тваринницьких і аграрних гуртків з практичним виходом на участь
у:
очних обласних масових заходах:
 Конкурсах:

 колективів екологічної просвіти (агітбригад);
 з ландшафтного дизайну;
 з внутрішнього озеленення;
 «Куток живої природи»;
 «Юні господарі землі»;
 «Плекаємо сад»;
 «Юні зоологи».
 дитячому екологічному хакатоні;
 марафоні «Юні знавці лікарських рослин»;
 змаганні учнівських лісництв;
 турнірі «Юний пасічник»;
 зльоті учасників обласного проекту «Рух лісових рейнджерів».
 Продовжити започатковані практичні природоохоронні акції:
 «Збережемо первоцвіти»;
 «Допоможемо пернатим»;
 «Чиста вода – здорова нація»;
 Завершити екологічний проект «Рух лісових рейнджерів»;
 Започаткувати навчально-методичний проект «Вчимося вчити».
 Підготувати трьохрічні циклічні навчальні програми (216-216-216 год.)
гурткової роботи вищого рівня навчання до схвалення на науковометодичній раді ІППО:
- «Сучасне озеленення»;
- «Знавці лікарських рослин»;
- «Юний пасічник»;
- «Куток живої природи»;
- «Юні аграрії»;
- «Захоплююча селекція»;
- «Новатори садівництва»;

 Підготувати методичні рекомендації:
 - «Самоаналіз власної педагогічної діяльності – шлях до удосконалення
професійної майстерності педагога»
- «Формування у гуртківців позитивної мотивації до навчальної та
дослідницької діяльності на заняттях гуртків «Сучасне озеленення»
- «Еколого-патріотичне виховання в закладі позашкільної освіти»
- «Сучасні підходи до методики та організації навчально-виховного процесу
в гуртковій роботі»
- «Формування екологічної компетентності вихованців на заняттях гуртків
еколого-натуралістичного напряму»
- Методичні рекомендації проведеня фенологічних спостережень під час
екскурсій.
- Нетрадиційні форми навчання в гуртках біологічного профілю.
Проблемне питання роботи Центру на 2020 рік: «Створення цілісного
освітнього простору, спрямованого на розвиток пізнавального інтересу учнів
до навколишнього середовища».

І. Організаційно-методична діяльність
№
Назва заходу
Термін
Місце
Відповідальні
з/п
проведення проведення
1. Участь у фахових педагогічних заочних конкурсах:
1.1 Всеукраїнський конкурс
грудень
м. Київ
Кухар І.М.
рукописів навчальної літератури
еколого-натуралістичного
напряму для позашкільної освіти
1.2 Всеукраїнський конкурс
науково-методичних розробок та
грудень
м. Київ
Кухар І.М.
віртуальних ресурсів з екологонатуралістичного напряму
позашкільної освіти хімікобіологічного профілю
1.3 Заочні пед. читання
грудень
м. Київ
Кухар І.М.
«Позашкільна педагогіка»
1.4 Всеукраїнський конкурс «Цікава
червень
м. Київ
Кухар І.М.
школа»

1.5 Всеукраїнський конкурс
«Джерело творчості» (номінація
«Керівник гуртка»)
2.

грудень
січень

м. Київ

Кухар І.М.

Участь у навчальних семінарах, тренінгах, конференціях:

2.1 Всеукраїнська науковопрактична конференція
лісівників-позашкільників
2.2 Форум «Позашкільна освіта»
2.3 Педагогічний практикум
«Світ творчості» для директорів
облЕНЦ(СЮН)
2.4 Форум для екологів «Освіта для
збалансованого розвитку»
2.5 Всеукраїнський семінарпрактикум зав. відділів
квітництва обласних закладів
позашкільної освіти
2.6 Всеукраїнський семінарпрактикум для заступників
директорів обласних екологонатуралістичних центрів
2.7 Цикл навчальних екологічних
тренінгів «Моніторинг стану
довкілля» для методистів відділів
екології
2.8 Цикл навчальних тренінгів по
громадській освіті за програмою
«Я – громадянин України»
2.9 Цикл навчальних тренінгів
педагогічних працівників
творчих учнівських об’єднань
біологічного профілю
2.10 Навчальний семінар для
директорів обласних екологонатуралістичних центрів
«Поліське коло»
2.11 Всеукраїнський семінар-нарада
для директорів облЕНЦ (СЮН)

Грабівчук
М.В.

березень

м. Київ

березеньквітень

м. Полтава

травеньчервень

м. Одеса

квітень

м. Київ

травень

м.Київ

травень

м.Київ

Шинкарук
Г.В.

травень

м. Київ

Грабівчук
М.В.

травень

м. Київ

Мартинюк
Л.Д.

травень

м. Київ

Левицька І.Д.
Ливдар Л.М.
Невиняк У.Ю.

2.12 Форум фермерів (агрономів)
2.13 Форум молодих позашкільників

вересень
грудень

м.Рівне,
Луцьк,
Польща,
Білорусь
Київська
обл. Біла
Церква
м.Київ
м.Київ

2.14 Звітна конференція-колегія

грудень

м.Київ

червеньлипень
вересень

Гудзик Т.В.
Шинкарук
Г.В.
Гудзик Т.В.
Грабівчук
М.В.
Кухар І.М.

Гудзик Т.В.
Гудзик Т.В.
Вівчарук Л.Д.
Грабівчук М.В.

Кухар І.М.
Гудзик Т.В.

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

директорів обласних закладів
позашкільної освіти
Обласні заходи з підвищення кваліфікації пед. кадрів:
Обласний семінар-практикум для березеньОЕНЦУМ
керівників гуртків закладів
квітень
загальної середньої освіти,
закладів позашкільної освіти
«Організація експериментальнодослідницької діяльності у
гуртках екологонатуралістичного профілю».
ОЕНЦУМ
Обласний ярмарок педагогічних
20 лютого
ідей «Якість позашкільної освіти,
як основа її
конкурентноспроможності»
Обласний семінар-практикум для
квітень
ОЕНЦУМ
керівників гуртків екологонатуралістичного напряму з
організації екскурсійної роботи
На базі КНПП
Обласний семінар для
травень
методистів, зав. відділами
рай/міськ СЮН (ЕНЦ)
«Впровадження регіональних
проектів – ефективний спосіб
екологізації навчальновиховного процесу».
На базі
Методична нарада
вересень
ОЕНЦУМ
«Удоконалення освітнього
процесу в закладах позашкільної
освіти еколого-натуралістичного
напрямку » для директорів
рай/міськ СЮН, зав. відділів,
методистів
На базі
Обласний семінар-практикум для
жовтень
Городенківсько
директорів, зав. відділів,
го району
методистів рай/міськ СЮН/ЕНЦ
«Експериментальнодослідницька робота у гуртках
зоотваринницького профілю».
На базі
Обласний постійнодіючий
квітень
Сопівського
семінар-практикум для
ліцею
керівників учнівських лісництв
Печеніжинської ОТГ
та відповідальних працівників
Коломийського
держлісгоспів «Впровадження та
району
використання сучасних
інноваційних технологій з

Шинкарук
Г.В.
Шинкарук
Г.В.
Кухар І.М.

Гудзик Т.В.
Кухар І.М.
Мартинюк
Л.Д.
Грабівчук
М.В.
Спільно з
КНПП

Гудзик Т.В.
Кухар І.М.

Самійло О.Д.
спільно з ІваноФранківським
коледжем
Львівського
аграрного
університету

Кухар І.М.
Грабівчук
М.В.
Спільно з
обласним
управлінням
лісового і

вирощування лісових культур»
Обласний семінар для керівників
гуртків екологонатуралістичного профілю
«Створення бази в закладах
загальної середньої та
позашкільної освіти для роботи
гуртків аграрного профілю»

вересень

Тематичні методичнопедагогічні діалоги з
керівниками команд під час
обласних заходів:
- конкурс «Плекаємо сад»
- турнір «Юний пасічник»
- конкурс «Ландшафтний
дизайн»
- змагання учнівських лісництв
- конкурс «Юні господарі землі»
- конкурс внутрішнього
озеленення
- марафон «Знавці лікарських
рослин»

Вересеньгрудень

4. Закріпити кураторами
районів/міст (ОТГ у їх складі),
методичних працівників з метою
надання методичної
допомоги з питань: організації
природоохоронної роботи та
екологічного виховання,
удосконалення роботи гуртків та
творчих учнівських об’єднань.:
o м. Калуш;
o Калуський р-н;
o Снятинський р-н;
o Коломийський р-н;
o м.Коломия.

Протягом
року

3.8

3.9

o Тлумацький р-н;
o Тисменицький р-н;
o Богородчанський р-н;

На базі
Яблунівської
ЗОШ І-ІІІ ст.
Яблунівської
сільської ради
ОТГ
Косівського
району
Яблунівська
СЗОШ ІваноФранківської
обл. ради

мисливського
господарства
Вівчарук Л.Д.
Левицька І.Д.
Ливдар Л.М.

Кухар І.М,
Мартинюк
Л.Д.
Самійло О,Д.
Грабівчук
М.В.

Грабівчук
М.В.
– // –
– // –
– // –
Мартинюк
Л.Д.
– // –

o Галицький р-н;
o Надвірнянський р-н;
o
o
o
o
o

5.

6

7.

8.

– // –
– // –

Рогатинський район;
Косівський р-н;
м. Болехів;
Рожнятівський р-н;
Долинський р-н;

o м. Яремче;
o Городенківський р-н;
o Верховинський р-н;
o м. Івано-Франківськ;
o м.Бурштин.
Продовжити проведення
практичної природоохоронної
акції спільно з Державним
управлінням охорони
навколишнього природнього
середовища та Бюро екології
української Греко-Католицької
церкви «Чиста вода – здорова
нація»
Продовжити співпрацю з:
- Галицьким національним
природним парком;
- Лісівничим екологопросвітницьким центром
“Діброва” Богородчанського
району;
- Карпатським національним
природним парком
- природним заповідником
Горгани
Організувати роботу
педагогічної та методичної ради
(плани додаються: дод. №1, №2).
Провести інформаційноаналітичну роботу щодо участі
та результативності рай/міськ
ЕНЦ(СЮН) в масових заходах,
кількості та профільності гуртків
еколого-натуралістичного
напрямку в області, наявності та
діяльності учнівського лісництва,
НДЗД, шкільних теплиць, кутків

Самійло О.Д.
– // –
– // –
– // –
– // –

Протягом
року

Кухар І.М.
– // –
– // –
– // –
– // –
Грабівчук
М.В.

Протягом
року

Грабівчук
М.В.

Протягом
року

Гудзик Т.В.
Шинкарук
Г.В.

грудень
Шинкарук
Г.В.
зав. відділами

9.

10.

11.

12.
13.

14.

живої природи, відпочинку та
оздоровлення дітей.
Продовжити роботу
методоб’єднання керівників
гуртків ОЕНЦУМ
(план додається: дод. №3)
Продовжити роботу школи
молодого керівника гуртка
(план додається дод. №4)
Систематично висвітлювати
питання екологонатуралістичної, дослідницької
та природоохоронної роботи
юннатів на сторінках газет:
– “Освітянське слово”;
– “Галичина”;
– у ЗМІ, на сайті ОЕНЦУМ,
НЕНЦ, ДОНМП ОДА та ін.
Випускати щомісячну стіннівку
“З любов’ю до природи”.
Підготувати збірник програм
гурткової роботи екологонатуралістичного профілю.
Підготувати трьохрічні циклічні
навчальні програми (216-216-216
год.) гурткової роботи вищого
рівня навчання до схвалення на
науково-методичній раді ІППО:
- «Сучасне озеленення»;
- «Знавці лікарських рослин»;
- «Юний пасічник»;
- «Куток живої природи»;
- «Юні аграрії»;
- «Захоплююча селекція»;
- «Новатори садівництва»

Протягом
року

Кухар І.М.

Протягом
року

Шинкарук
Г.В.

Протягом
року

Кухар І.М.

Протягом
року
травень

Мартинюк
Л.Д.
Кухар І.М.
Шинкарук
Г.В.

травень
Кухар.І.М.
Грабівчук
М.В.
Мартинюк
Л.Д.
Самійло О.Д.
Вівчарук Л.Д.
Левицька І.Д.
Гошовський
В.Я
Грабівчук М.В.

15. Здійснювати координаційну
діяльність щодо проведення
практичних природоохоронних
акцій (висаджування дерев та
кущів) в рамках масових заходів,
семінарів тощо.
16. Систематично поновлювати

Відповідно
до плану
проведення

Зав. відділами
Максимчук
О.І.

Постійно

Самійло О.Д.

17.
18.


21.

інформацію на сайті ОЕНЦУМ.
Видавати методичний вісник
ОЕНЦУМ.
Підготувати методичні
рекомендації:
- «Самоаналіз власної
педагогічної діяльності – шлях
до удосконалення професійної
майстерності педагога»
- «Формування у гуртківців
позитивної мотивації до
навчальної та дослідницької
діяльності на заняттях гуртків
«Сучасне озеленення»
- «Еколого-патріотичне
виховання в закладі позашкільної
освіти»
- «Сучасні підходи до методики
та організації освітнього процесу
в гуртковій роботі»
- «Формування екологічної
компетентності вихованців на
заняттях гуртків екологонатуралістичного напряму»
- Методичні рекомендації
проведення фенологічних
спостережень під час екскурсій.
- Нетрадиційні форми навчання в
гуртках біологічного профілю.
1.Завершити вивчення досвіду
роботи керівника творчого
учнівського об’єднання
- Глушко О.Я. Тема досвіду:
«Організація науково-дослідної
роботи в творчих учнівських
об’єднаннях»;
- Кузнєцова Р.І. Тема досвіду:
«Впровадження інноваційних
технологій на заняттях гуртка
«Лісові рейнджери»;
- Бойчук С.М. Тема досвіду:
«НДЗД – експериментальнодослідницький майданчик для
формування майбутнього
господаря землі»
2. Продовжити вивчення досвіду

4 рази в рік

Кухар І.М.

Протягом
року
Кухар І.М.
Кухар І.М.

Мартинюк
Л.Д.
Мартинюк
Л.Д.
Грабівчук
М.В.
Грабівчук
М.В.

Протягом
року

Протягом
року

Самійло О.Д.
Мартинюк
Л.Д.

Мартинюк
Л.Д.
Вівчарук Л.Д.

роботи керівників гуртків:
- Косило Л.С. Тема досвіду:
«Організація участі вихованців у
масово-натуралістичних
заходах»
3. Розпочати вивчення роботи
керівника гуртків Л.І.
П’ятковської. Тема досвіду:
«Шкільне учнівське лісництвоперевірено часом, схвалено
дітьми»
22. Видати юннатівський календар –
2020
23 Започаткувати навчальнометодичний проєкт «Вчимося
вчити»

Кухар І.М.

Грабівчук
М.В.

січень

Кухар І.М.

березень

Кухар І.М.

ІІ. Організаційно-масова робота
І. Скоординувати роботу щодо залучення учнівської молоді до участі у
заходах на обласному рівні, проведення відбіркових етапів та участі у
очно-заочних Всеукраїнських та Міжнародних масових заходах:
№
з/п
1

1

2

3

Назва заходу
Міжнародний
«Календар Globe»

Етап
Січень
конкурс міжнар. заочний

Участь у Всеукраїнській
фенологічній кампанії (в
рамках міжнародної науковоосвітньої програми GLOBEГлобальне вивчення та
спостереження з метою
поліпшення довкілля)
Участь у Всеукраїнському
конкурсі юних зоологів і
тваринників
Формування команди для
участі у Всеукраїнському

Лютий
міжнар. заочний
всеукр. заочний

Терміни
проведення

Відповідальні

січень

Грабівчук М.В.

лютого –
грудень

Грабівчук М.В.

всеукр. очний
м.Київ

лютий

Самійло О.Д.

всеукр. очний
м.Київ

лютий

Самійло О.Д.

4

1

2

3

4

4

5

1

2

3

конкурсі винахідницьких і
раціоналізаторських проєктів
еколого-натуралістичного
напрямку (16-23 роки)
Обласна виставка досягнень
юних натуралістів «Країні
Юннатії – 95» з нагоди 95
річчя юннатівського руху в
Україні
Формування команди для
участі
у
весняній
сесії
природничої школи учнівської
молоді
Участь у Всеукраїнському
конкурсі «Юний селекціонер і
генетик» (ІІ етап)
Обласний етап
Всеукраїнського конкурсу
«Земля – наш спільний дім»

Всеукраїнська фенологічна
кампанія «Вишнева Україна
2020»
Обласний етап
Всеукраїнського юнацького
фестивалю «В об’єктиві
натураліста»
Обласна екологічна акція
«Збережемо первоцвіти»

Формування команди для
участі у форумі юних екологів
під час тематичної екологічної
зміни «До кришталевих
джерел» на базі УДЦ «Молода
гвардія»
Формування команди для
участі у Всеукраїнському
форумі юних натуралістів
Обласні природоохоронні акції
«День Землі», «День довкілля»

Обл. очний

лютий

Мартинюк Л.Д.

Березень
всеукр. очний
м.Київ

березень

Кухар І.М.

всеукр. очний
м.Київ

березень

Самійло О.Д.

рай/міськ
обл. очний
всеукр. очний

березень
березень
квітень

Мартинюк Л.Д.

Всеукр. заоч

березеньтравень

рай/міськ
обл. заочний
всеукр. очний

березень
березень
травень

рай/міськ
обл. заочний

березень квітень

Квітень
всеукраїнський
(переможці
конкурсів)
очний
Одеська обл.
«Артек»
м. Київ
обл. заочний

-

-

(за сприяння:
КНПП;
Управління
екологї та
природніх
ресурсів

Грабівчук М.В.
Мартинюк Л.Д.

Грабівчук М.В.

квітеньтравень

Мартинюк Л.Д.

квітеньчервень

Мартинюк Л.Д.

квітень

Грабівчук М.В.

Обласна акція «Чиста вода –
здорова нація»
5 Обласний екологічний проект
«Рух лісових рейнджерів»
6 Всеукраїнська акція «Птах
року - 2020»
7 Участь у Всеукраїнському
конкурсі колективів
екологічної просвіти
(агітбригад) «Земля наш
спільний дім»
8 Всеукраїнська акція учнівської
молоді «День зустрічі птахів»
9 Обласний етап Всеукраїнської
акції школярів та учнівської
молоді «Ліси для нащадків»
10 Обласний конкурс з
внутрішнього озеленення
4

1

2

Формування команди для
участі у конкурсі
дослідницькоекспериментальних робіт з
природознавства «Юний
дослідник»
Обласне змагання команд
учнівських лісництв

Обл. заочн.
Обл.. заочн.
Всеукр. заоч.

квітеньлистопад
квітеньлистопад

Грабівчук М.В.

всеукр. очний
м. Київ

квітень

Мартинюк Л.Д.

обл. заочний

квітень

Мартинюк Л.Д.

Всеукр. заоч.
Обл. заоч.

квітеньтравень

Обл. очн.
Рай/міськ
Травень
всеукр. очний
м.Київ

квітень

Грабівчук М.В.
Спільно з
ОУЛМГ
Кухар І.М.

травень

Самійло О.Д.

рай/міськ
обл. очний

квітень
травень

Грабівчук М.В.

Формування команди для
участі у Всеукраїнському
конкурсі з квітникарства та
ландшафтного дизайну
«Квітуча Україна»

всеукр. очний
м.Київ

травень

4

Обласний марафон «Знавці
лікарських рослин»

обл. очний
рай/міськ очний

травень

всеукр. очний
м. Київ

травень

Формування команди для
участі у Всеукраїнському
фестивалі «В об’єктиві
натураліста»

Грабівчук М.В.

квітень

3

5

Грабівчук М.В.

(спільно з обласним
управлінням
лісового та
мисливського
господарства)

Кухар І.М.

Грабівчук М.В.
(за сприяння КНПП
та Управління
екології та
природніх ресурсів)

Мартинюк Л.Д.

6

7

8

9

1

Формування команди для
участі у Всеукраїнському
конкурсі винахідницьких і
раціоналізаторських проєктів
еколого-натуралістичного
напрямку (12-15 років)
Обласна дитяча неконференція
«Перші сходинки до
справжньої науки»
Формування команди для
участі у Всеукраїнському
експедиційно-польовому зборі
команд юних ботаніків
Формування команди для
участі у Всеукраїнському
експедиційно-польовому зборі
команд юних зоологів
Формування команди для
участі у Всеукраїнському
експедиційно-польовому зборі
команд юних екологів
Формування команди для
участі у GLOBE Іграх 2020

всеукр. очний
м. Київ

травень

Мартинюк Л.Д.

Обл. очн.

травень

Самійло О.Д.

всеукр. очний
м. Київ

травень

Самійло О.Д.

всеукр. очний
м. Київ

травень

Самійло О.Д.

червень

Грабівчук М.В.

червень

Грабівчук М.В.

липень

Мартинюк Л.Д.

липеньсерпень

Мартинюк Л.Д..

вересень

Самійло О.Д. (за

Червень
всеукр. очний
м. Київ

1

Формування команди для
участі у заходах з талановитою
та обдарованою учнівською
молоддю на базі дитячого
табору «Лімниця»

2

Участь у зльоті юних
дослідників-природознавців на
базі профільного табору
«Юннат»

1

Обласний конкурс-виставка
«Юні господарі землі»

всеукр. очний
м. Київ
Липень
(переможці
конкурсів)
Калуський р-н
ІваноФранківська
обл.
всеукраїнський
(переможці
конкурсів)
очний м. Київ
Вересень
рай/міськ
обл. очний

Формування команди для
участі у Всеукраїнському

всеукр. очний
м.Київ

2

2

сприяння клубу
органічного
землеробства, ІваноФранківського
коледжу
Львівського
державного
університету)

вересень

Кухар І.М.

3

4

5

6

1

2

3

4

5
6

1

конкурсі з флористики та
фітодизайну
Формування команди для
участі у форумі учнівських
трудових об’єднань на базі
УДЦ «Молода гвардія»
Обласний етап Всеукраїнської
акції «День натураліста»
Всеукраїнська
природоохоронна акція
«Годівничка»
Участь у Всеукраїнському
зльоті учнівських лісництв
Формування команди для
участі у осінній сесії у
природничій школі учнівської
молоді
Формування команди для
участі у Всеукраїнському
фестивалі «Україна - сад»
Всеукраїнська дитячо-юнацька
екологічно-патріотична гра
«Паросток»
Обласний конкурс з
ландшафтного дизайну

Обласний конкурс
«Плекаємо сад»
Формування команди для
участі у Всеукраїнському
форумі учнівської і
студентської молоді «Дотик
природи»
Обласний турнір
«Юний пасічник»

всеукр. очний
(переможці
конкурсів)
Одеська обл.
рай/міськ. очний
всеукр. заочний
обл. заочний
обл. заочний
Всеукр. заоч.

вересень

Мартинюк Л.Д.

вересень

Мартинюк Л.Д.

вересень квітень

Мартинюк Л.Д.

всеукр. очний
м.
Кропивницький
Жовтень
всеукр. очний
м.Київ

вересень

Грабівчук М.В.

жовтень

Кухар І.М.

всеукр. очний
м.Київ

жовтень

Самійло О.Д.

всеукр. заоч.
м.Київ

жовтеньлистопад

Мартинюк Л.Д.

обл. очний
рай/міськ

жовтень
червень

Кухар І.М. (за

обл. очний

жовтень

Самійло О.Д.

всеукр. очний
м.Київ

жовтеньлистопад

Мартинюк Л.Д.

Листопад
обл. очний

листопад

Мартинюк Л.Д.

сприяння ІваноФранківського
коледжу Львіського
державного
університету

(за сприяння обласної
спілки пасічників та
ГО «Гільдія
медоварів»)

2

Обласна
природоохоронна

практична
акція

рай/міськ
обл. заочний

листопадквітень

Самійло О.Д.

«Допоможемо пернатим»
3
4

1

2

3

Обласний конкурс «Куток
живої природи»
Обласний зліт учасників
проєкту «Рух лісових
рейнджерів»
Обласний дитячий
екологічний хакатон

Обласний етап
Всеукраїнського конкурсу
«Юний селекціонер і генетик»
Обласний конкурс юних
зоологів

обл. очний
рай/міськ

листопад

Самійло О.Д.
Грабівчук М.В.

обл. очний

листопад

Грудень
обл. очний
рай/міськ

грудень

обл. заочний

грудень

Самійло О.Д.

рай/міськ
обл. очний

грудень

Самійло О.Д.

Грабівчук М.В.
(за сприяння КНПП,
ГНПП, ІваноФранківського
коледжу Львіського
державного
університету,
Національного
технічного
університету нафти і
газу, Управління
лісового та
мисливського
господарства,
Управління екології
та природніх
ресурсів)

ІІІ. Навчально-виховна робота
1. Організувати
натуралістичного

в

профілю

ОЕНЦУМ
за

роботу

профілями:

60

гуртків

екологічний,

еколого-

біологічний,

сільськогосподарський:
Кухар Ірина Миколаївна – 6год. (1 група гуртка «Сучасне озеленення»
на базі Центру);
Сидорак Валентина Іванівна - 18 год. (1 група гуртка "Юні орнітологи",
1 група гуртка “Куток живої природи”, 1 група гуртка “Лікарські рослини” на
базі Центру);
Левицька Іванна Дмитрівна – 18 год. (1 група гуртка “Юні аграрії”, 1
група гуртка “Юний генетик-селекціонер”, 1 група гуртка «Сучасне
озеленення» на базі Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ст. Яблунівської сільської ради
ОТГ Косівського району);
Ливдар Лілія Миколаївна – 18 год. (1 група гуртка «Юні аграрії», 1
група гуртка «Новатори садівництва» на базі Яблунівської СЗОШ-інтернат
Івано-Франківської обласної ради, 1 група гуртка «Сучасне озеленення» на
базі Яблунівського ліцею Яблунівської селищної ради ОТГ Косівського
району);
Невиняк Уляна Василівна – 18 год. (1 група гуртка «Знавців лікарських
рослин», 1 група гуртка «Куток живої природи» на базі Яблунівської СЗОШінтернат Івано-Франківської обласної ради, 1 група гуртка «Сучасне
озеленення» на базі Стопчатівського ліцею Яблунівської селищної ради ОТГ
Косівського району);
Дручків Галина Володимирівна – 6 год. (1 група гуртка «Сучасне
озеленення» на базі Середньоберезівської ЗОШ І-ІІІ ст. Косівської районної
ради);
Урбанович Лілія Миколаївна – 6 год. (1 група гуртка «Сучасне
озеленення» на базі Вижньоберезівського НВК Косівського району);
Боєчко Вікторія Ярославівна – 8 годин (1 група гуртка «Аматори
рослинництва», 1 група гуртка «Сучасне озеленення» на базі Рожнівського

ліцею «Гуцульщина» ім. Ф.Погребенника Рожнівської сільської ради ОТГ
Косівського району);
Варварук Галина Василівна – 8 годин (1 група гуртка «Водні патрулі», 1
група гуртка «Globe – спостерігаючи, навчаємось» на базі Манявського НВК
Богородчанської районної ради);
Вінтонович Олександра Володимирівна – 8 годин (1 група гуртка «Юні
бджолярі», 1 група гуртка «Лісова школа» на базі Перевозецької ЗОШ І-ІІІ
ст. Калуської районної ради);
Вовчук Ольга Василівна – 6 годин (1 група гуртка "Сучасне озеленення"
на базі СЗОШ – інтернату №1 для нечуючих дітей м. Калуша);
Гордюк Світлана Юріївна - 8 годин (1 група гуртка «Водні патрулі», 1
група гуртка «Людина і довкілля» на базі Загвіздянської ЗОШ

І-ІІІ ст.

Тисменицької районної ради);
Глушко Ольга Ярославівна – 8 годин (1 група гуртка "Біологія людини
засобами STEM – освіти", 1 група гуртка “Globe – спостерігаючи, вивчаємо”
на базі Небилівської ЗОШ І-ІІІ ст. Рожнятівської районної ради);
Іванів Михайло Юрійович – 8 годин (2 групи гуртка «Учнівське
лісництво» на базі Козаківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. К. Мандрик-Куйбіди
Болехівської міської ради);
Косило Любов Степанівна – 8 годин (1 група гуртка "Водні патрулі", 1
група гуртка “Лісові рейнджери” на базі Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2
Яремчанської міської ради);
Лисівська Оксана Володимирівна – 6 годин (1 група гуртка «Сучасне
озеленення» на базі Бурштинської гімназії Бурштинської міської ради);
Мартинюк Ярослава Богданівна – 8 годин (1 група гуртка “Юні
квітникарі”, 1 група

гуртка “Куток живої природи” на базі Бабченської

ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанської районної ради);
П’ятковська Любов Іванівна – 8 год. (2 групи гуртка “Учнівське
лісництво” на базі Сопівської ЗОШ І-ІІІ ст. Печеніжинської ОТГ
Коломийського району);

Бойчук Світлана Миколаївна – 6 год. (1 група гуртка “Юні аграрії” на
базі Жукотинської гімназії Коршівської селищної ради ОТГ Коломийськго
району);
Тимчишин Марія Михайлівна – 8 год. (1 група гуртка “Юні квітникарі”,
1 група гуртка “Юні акваріумісти” на базі Марківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Богородчанської районної ради);
Шуфлетюк Ганна Василівна – 8 год. (1 група гуртка «Водні патрулі», 1
група гуртка «Аматори рослинництва» на базі Ільцівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Верховинської районної ради);
Гошовський Василь Якович – 8 год. (1 група гуртка «Новатори
садівництва», 1 група гуртка «Лісова школа» на базі Розточківського НВК
Витвицької сільської ради ОТГ Долинського району);
Абрам Надія Ярославівна – 8 год. (1 група гуртка «Знавці лікарських
рослин», 1 група гуртка «Лісова школа» на базі Закерничанської ЗОШ І-ІІІ
ст. Рожнятівсько районної ради);
Конюк Галина Василівна – 6 год. (1 група гуртка «Сучасне озеленення»
на базі Балинцівської ЗОШ І-ІІІ ст. Снятинської районної ради);
Мельник Михайло Васильович – 6 год. (1 група гуртка «Юні бджолярі»
на базі Чорнолізької ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицької районної ради);
Грицак Леся Миколаївна – 6 год. (1 група гуртка «Юні аграрії» на базі
Грушківського НВК І-ІІІ ст. Тлумацької районної ради);
Вихованець Віктор Ярославович – 6 год. (1 група гуртка «Аматори
рослинництва»

на

базі

Аграрного

коледжу

Львівського

аграрного

університету);
Ільчук Юлія Юріївна – 6 год. (1 група гуртка «Юні екологи» на базі
Аграрного коледжу Львівського аграрного університету);
Єремчук Людмила Юріївна – 6 год. (1 група гуртка «Сучасне
озеленення» на базі Аграрного коледжу Львівського аграрного університету);
Ясько Галина Миколаївна – 4 год. (1 група гуртка «Учнівське
лісництво» на базі Дзвиняцького ліцею Дзвиняцької сільської ради ОТГ
Богородчансього району);

Грінішак Софія Тарасівна – 6 год. (1 група гуртка «Сучасне озеленення»
на базі Надвірнянської ЗОШ №4 І-ІІІ ст. Надвірнянської районної ради);
Сав'як Ольга Степанівна – 6 год. (1 група гуртка «Сучасне озеленення»
на базі Бурштинської ЗОШ №2 Бурштинської міської ради);
Збіглей Олександра Михайлівна – 6 год. (1 група гуртка «Сучасне
озеленення» на базі Чорнолізької ЗОШ І-ІІІ ст. Тисменицького району).
2. Організувати участь вихованців у масово-натуралістичних заходах
(додаток №5).
3.

Організувати

для

здобувачів

освіти

ОЕНЦУМ

виставки:

флористичних килимків, композицій до Дня працівника освіти, композицій з
природнього матеріалу на новорічну тематику;
– урізноманітнити видовий склад мешканців кутка живої природи, а
саме

(шиншили, жуки-палочники, папуги – нерозлучники, акваріумні

жабки, соміки тощо) (протягом року, відповідальна О.Максимчук);
– проводити для школярів, студентів, вчителів екскурсії, відкриті
практичні заняття (постійно Вівчарук Л.Д.);
– спланувати і проводити дослідницько-експериментальну роботу
(постійно, відповідальна Л.Вівчарук).
4. На навчально-дослідній земельній ділянці:
–

закласти розарій (І.Кухар);

–

організувати роботу в теплиці та парнику (О.Максимчук);

–

удосконалити роботу на ділянці лікарських рослин (В.Сидорак);

–

продовжити роботу в шкілці і розсаднику хвойних, декоративних дерев
та кущів (М.Грабівчук);

–

закласти смачні клумби, декоративний город (Л.Вівчарук. О.Самійло);

–

доповнити ягідник різновидами кущів малини, ожини, лохини (самійло
О.Д., Вівчарук Л.Д.).
5. Організувати навчально-дослідницьку та експериментальну роботу з

гуртківцями ОЕНЦУМ з наступним оформленням результатів роботи в
вигляді інструктивно-методичних рекомендацій та участі у конкурсах
(за окремим планом) (протягом року, відповідальна Кухар І.М.).

6. Продовжити практику проведення щомісячної наради при директорі
для педагогічних працівників, щотижневої для адміністративного персоналу
(протягом року).

Додаток №1

План
засідань методичної ради на 2020 рік
№
п/п

1.

2.

І засідання

Місяць

Відповідальні

Про завдання колективу на шляху реалізації
науково-методичної проблеми Центру:
«Створення цілісного освітнього простору,
спрямованого на розвиток пізнавального
інтересу
учнів
до
навколишнього
середовища».

березень

Шинкарук Г.В.

Схвалення трьохрічних циклічих
навчальних програм (216-216-216 год.)
гурткової роботи вищого рівня навчання до
схвалення на науково-методичній раді
ІППО:
- «Сучасне озеленення;
- «Знавці лікарських рослин»;
- «Юний пасічник»;
- «Куток живої природи.;
- «Юні аграрії»;
- «Захоплююча селекція;
- «Новатори садівництва;

3

Схвалення навчально-методичного проєкту
«Вчимося вчити»

4

Інформація про курсову підготовку

Кухар І.М.
Грабівчук М.В.
Мартинюк Л.Д.
Самійло О.Д.
Вівчарук Л.Д.
Вівчарук Л.Д.
Левицька І.Д.
Гошовський
В.Я.
Грабівчук М.В.
Кухар І.М.
Шинкарук Г.В.

ІІ засідання

1.

2.

Моніторинг творчої активності
педагогічних працівників Центру.
Моніторинг участі педагогічних працівників
у конкурсах педагогічної майстерності.
Презентація методичних доробок
переможців фахових педагогічних

Відповідальні
вересень

Шинкарук Г.В.

Кухар І.М..

конкурсів, методичні рекомендації щодо
участі в них.
3

Інформація про підготовку до атестації
педагогічних працівників.

Г.Шинкарук

Додаток №2

План
засідань педагогічної ради на 2020 рік
№
п/п

І засідання

1.

Звіт відділу організаційно-методичної
роботи.

2.

Про організацію методичної роботи у
2020 році.

3.

4.

Відповідальні

січень

І.Кухар
І.Кухар

Захист педагогічної системи керівників
гуртків, що атестуються. Презентація
педагогічних технологій: Ливдар Л.М.,
Левицька І.Д., Невиняк У.Ю., Дручків Г.В.
Інформація:
– про стан гурткової роботи у І півріччі
2019/2020 н.р. (рейтинг);
– про виконання рішення попередньої
педради.

№
п/п

ІІ засідання

1.

Підсумки роботи гуртків за 2019/2020 н.р..

2.

Схвалення досвіду роботи керівників
гуртків
- Бойчук С.М., . «НДЗД –
експериментально-дослідницький
майданчик для формування майбутнього
господаря землі»;
- Кузнєцов Р.І., «Впровадження
інноваційних технологій на заняттях
гуртка «Лісові рейнджери»;
Глушко О.Я. «Організація науководослідної роботи в творчих учнівських
об’єднаннях»;

4.

Місяць

Г. Шинкарук

Т.Гудзик
Г.Шинкарук
Відповідальні
травень

Л.Вівчарук
І.Кухар
Л.Мартинюк

Інформації про:
- рейтинг ЗПО за 2019/2020 н.р.
- НДЗД (план на літній період);
- виконання рішень попередньої
педради.

№
п/п

ІIІ засідання

1.

Стан методичного забезпечення роботи
творчих учнівських об’єднань у 2020-2021

Т.Гудзик
Г.Шинкарук

Г.Шинкарук
Л.Вівчарук
Т.Гудзик
Відповідальні
вересень

Г.Шинкарук

2.
3.
4.

№
п/п
1

2.

3.

4.

н.р.
Затвердження освітньої програми на
2020/2021 н.р.
Звіт відділу організаційно-масової роботи
Інформація про виконання рішень
попередньої педради

Г.Шинкарук
Л. Матринюк

ІV засідання
Стан гурткової роботи у І півріччі
2020/2021 н.р.
Схвалення планів роботи на 2020 р.:
- закладу;
- методоб’єднання керівників гуртків;
- школи молодого керівника гуртка на
2020-2021 н.р.;
- НДЗД.
Схвалення досвіду роботи Глушко О.Я.
«Організація науково-дослідної роботи в
творчих учнівських об’єднаннях»;
Інформація про:
- виконання рішень попередньої
педради;
- хід вивчення досвіду роботи керівника
гуртків Л. П’ятковської «Шкільне
учнівське лісництво – перевірено
часом, схвалено дітьми»

Відповідальні
грудень

Т.Гудзик
Г.Шинкарук
Т.Гудзик
І.Кухар
Г.Шинкарук
Л.Вівчарук
Л. Мартинюк
М. Грабівчук

Додаток 5
Мережа обласних масових заходів у 2020 році
№
з\п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4
5
6

Назва заходу
Конкурси:
«Юні зоологи»
з ландшафтного дизайну
Колективів екологічної просвіти
Юні господарі
з внутрішнього озеленення
«Плекаємо сад»
«Куток живої природи»
дитячий екологічний хакатон
Турнір «Юний пасічник»
Марафон «Знавці лікарських рослин»
змагання учнівських лісництв
зліт учасників обласного екологічного проекту
«Рух лісових рейнджерів»

Відповідальний
.
Вівчарук Л.Д
Кухар І.М.
Мартинюк Л.Д.
Вівчарук Л.Д.
Кухар І.М.
Самійло О.Д.
Самійло О.Д.
Грабівчук М.В.
Мартинюк Л.Д.
Грабівчук М.В.
Грабівчук М.В.
Грабівчук М.В.

Мережа обласних заочних заходів у 2020 році

№
з\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва заходу

Відповідальний

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юні
зоологи і тваринники»
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу
«Юний селекціонер і генетик»
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «День
юного натураліста»
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «В
об’ктиві натураліста»
Обласний етап Всеукраїнського акції «Ліси для
нащадків»
Обласна акція «Збережемо первоцвіти»
Обласна акція «Чиста вода- здорова наці»
Конкурси в рамках міжнародної програми Globe
Обласний екологічний проект «Рух лісових
рейнджерів»
Всеукраїнська дитячо-юнацька екологічнопатріотична гра «Паросток»

Вівчарук Л.Д.
Вівчарук Л.Д.
Мартинюк Л.Д.
Мартинюк Л.Д.
Грабівчук М.В.
Грабівчук М.В.
Грабівчук М.В.
Грабівчук М.В.
Грабівчук М.В.
Мартинюк Л.Д.

11
12

Обласна акція «Допоможемо пернатим»
Обласна екологічна акція «День Землі», «День
Довкілля»

Мартинюк Л.Д.
Грабівчук М.В.

