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Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді у своїй діяльності керується основними засадами державної політики 

у сфері позашкільної освіти, Конституцією України, Законами України ,,Про 
освіту”, ,,Про позашкільну освіту”, ,,Про оздоровлення та відпочинок дітей”, 

Положенням про позашкільний навчальний заклад, Статутом Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 

нормативними актами Кабінету Міністрів України, документами 
Міністерства освіти і науки України. 

У 2021 році основними завданнями Центру є: 

- модернізація високоефективного освітнього процесу; 
- виховання національної свідомості та громадянської позиції вихованців 

(учнів, слухачів); 

- координація науково-методичної, організаційно-масової та освітньої 

діяльності районних, міських закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного спрямування, гуртків еколого-натуралістичного напряму 

закладів освіти області; 

- розвиток у вихованців ключових компетентностей: екологічної, 
соціальної, природничої, технологічної, здоров’язберігаючої;  

- упровадження елементів професійної освіти в роботі творчих учнівських 

об’єднань; 

- формування у здобувачів освіти шанобливого ставлення до 
національних цінностей українського народу; 

- створення умов для інтелектуального, духовного, фізичного розвитку 

здобувачів освіти; 
- формування у здобувачів освіти відповідального ставлення до власного 

здоров’я; 

- пошук, підтримка обдарованої учнівської молоді через творчі учнівські 

об’єднання, наукові товариства учнів, Полтавське територіальне відділення 
МАН України;  

- залучення вихованців до експериментальної та науково-дослідницької 

роботи в галузі екології, біології, хімії, сільського господарства, наук про 
людину; 

- програмно-методичне забезпечення освітнього процесу; 

- організація змістовного дозвілля учнів, проведення просвітницьких 

масових заходів; 
- створення інформаційного банку кращого досвіду позашкільної освіти; 

- забезпечення високого рівня екологічної пропаганди через місцеві та 

обласні засоби масової інформації; 

- розширення мережі учнівських творчих об’єднань у сільських школах 
області. 

З метою вирішення зазначених завдань Полтавський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді планує на 2021 рік: 
 

 

 



№ 

п/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

 I. Робота над документами 

вищих органів державного 

управління: 

  

1.1 Виконання законів України, 

Постанов та рішень 
Верховної Ради України, 

наказів МОН України: 

  

1.2 Закон України ,,Про освіту”; Протягом року Пед. працівники 

1.3 Закон України ,,Про 

позашкільну освіту”; 

Протягом року Пед. працівники 

1.4 Закон України ,,Про 

оздоровлення та відпочинок 

дітей”; 

Протягом року Пед. працівники 

1.5 Закон України ,,Про охорону 

дитинства”; 

Протягом року Пед. працівники 

1.6 Закон України ,,Про внесення 
змін до деяких законів 

України щодо доступу осіб з 

особливими освітніми 

потребами до освітніх 
послуг” від 06.09.2018 № 

2541-VІІІ 

Протягом року Пед. працівники 

1.7 Постанова КМУ ,,Деякі 

питання соціального захисту 

дітей, які перебувають у 
складних життєвих 

обставинах, у тому числі 

таких, що можуть 
загрожувати їх життю та 

здоров’ю” від 03.10.2018 № 

800 

Протягом року Пед. працівники 

1.8 Наказ МОН України ,,Про 

затвердження Методичних 
рекомендацій щодо 

виявлення, реагування на 

випадки домашнього 

насильства і взаємодії 
педагогічних працівників із 

іншими органами та 

службами” від 02.10.2018 
№ 1047 

Протягом року Пед. працівники 

 



1.9 Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

21.08.2019 № 800 ,,Порядок 

підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-

педагогічних працівників” 

Протягом року Пед. працівники 

1.10 Методичні рекомендації 

щодо розвитку STEM-освіти 

у закладах загальної 
середньої та позашкільної 

освіти у 2019/2020 

навчальному році (лист 

Інституту модернізації змісту 
освіти від 22.08.2019 № 

22.1/10-2876 

Протягом року Пед. працівники 

1.11 Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

21.08.2019 № 779 ,,Порядок 
організації інклюзивного 

навчання в закладах 

позашкільної освіти” 

Протягом року Пед. працівники 

 2. Організаційно-методична 

робота 

  

2.1 Здійснити комплексні виїзди 
з метою вивчення досвіду 

роботи та надання практичної 

і методичної допомоги в 

організації освітньої 
діяльності та вивчення 

змісту, форм, методів і 

напрямів роботи закладів 
позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напрямку 

та закладів загальної 

середньої освіти: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 - Великобузівський НВК січень, 

вересень 

Олейніченко О.С. 

 - Ковердинобалківська філія 

ОЗ ,,Шишацька 

спеціалізована школа 
ім. В.І. Вернадського” 

лютий, жовтень Олейніченко О.С. 

 - Озерська ЗОШ І-ІІ ст. ; лютий Журавель М.О. 

 -      Пришибська ОТГ березень Брижак Л.М. 



Кременчуцького району;   

 - Калениківська ЗОШ І-ІІІ 
ст.; 

березень Шинкарчук О.В. 

 - Сагайдацький НВК березень, 
листопад 

Олейніченко О.С. 

 - Білицька ЗОШ І-ІІІ ст. березень Журавель М.О. 

 - Потічанська філія ОЗ 

,,Решетилівська гімназія 

імені І.Л. Олійника” 

квітень Шинкарчук О.В. 

 - м. Миргород квітень Лещенко І.В. 

 - Зіньківський район квітень Щербина О.І. 

 - Кобеляцька  школа-ліцей 
№ 2 

квітень Журавель М.О. 

 - Семенівський район квітень Пугачова І.Я. 

 -  Диканський район; квітень Чайка Т.В. 

 - Лебединська ЗОШ І-ІІІ ст; травень Журавель М.О. 

 - м. Горішні Плавні травень Лещенко І.В. 

 -      Недогарківська ОТГ     

Кременчуцького району; 

вересень 

 

Брижак Л.М. 

 

 - Глобинський район вересень Щербина О.І. 

 - Шишацький район; І, ІІ, ІІІ, IV кв. Сусахіна Л.В. 

 - Кобеляцький район; І, ІІ, ІІІ, IV кв. Дулій В.О. 

 -    філія у Полтавському 
районі 

І, ІІ, ІІІ, IV кв. Дулій В.О. 

2.2 Поповнювати інформаційний 

банк кращого педагогічного 

досвіду творчих педагогів 

закладів позашкільної освіти. 

Протягом року Зав. відділів, методисти 

 3. Організація 

післядипломної освіти та 

навчально-методичної 

роботи з педагогічними 

кадрами закладів 

позашкільної освіти 

  

 З метою підвищення 

професійної компетентності 

педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти, 
розвитку їх творчості, 

педагогічної майстерності 

взяти участь у: 
Всеукраїнських заходах: 

  



3.1 Семінарі-практикумі для 
голів обласних методичних 

об’єднань закладів 

позашкільної освіти 
біологічного напряму у м. 

Київ 

лютий Брижак Л.М. 

3.2 Всеукраїнському конкурсі 

майстерності педагогічних 

працівників закладів 
позашкільної освіти 

,,Джерело творчості” у 

номінації ,,Керівник гуртка 

2021” 

лютий Сусахіна Л.В. 

3.3 Циклі навчальних семінарів-
практикумів для директорів, 

заступників директорів, 

методистів закладів 

позашкільної освіти 
,,Інноваційні технології для 

позашкільної освіти” в 

рамках курсів підвищення 
кваліфікації 

лютий-травень, 
вересень-

жовтень 

Сусахіна Л.В. 

3.4 Міжнародній виставці 
,,Сучасні заклади освіти – 

2021” 

березень Лещенко І.В. 

3.5 Всеукраїнській науково-

практичній конференції 

лісівників-позашкільників 

березень Пугачова І.Я. 

3.6 Всеукраїнському форумі 
,,Позашкільна освіта” для 

педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти 

у м. Тернопіль 

березень-
квітень 

Сусахіна Л.В. 

3.7 Зборі тренерів Ліги з 
патріотичного виховання 

квітень Лещенко І.В. 

3.8 Всеукраїнському форумі для 

педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти 

екологічного напряму 
,,Освіта для збалансованого 

розвитку” 

квітень Сусахіна Л.В. 

3.9 З метою перепідготовки 

педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти 

квітень 

січень-лютий 

жовтень-

Сусахіна Л.В. 



на базі кафедри НЕНЦ 
організувати поїздку 

педагогічних працівників на 

курси підвищення 
кваліфікації: 

директорів, 

методистів  

заступників директорів 

листопад 

3.10 Всеукраїнських зборах 
директорів опорних шкіл, 

закладів позашкільної освіти 

об’єднаних територіальних 

громад, вчителів біології, 
керівників гуртків 

травень Щербина О.І. 

3.11 Педагогічному практикумі 

,,Світ творчості” для 

директорів обласних еколого-

натуралістичних центрів у  
м. Одеса 

травень-

червень 

Сусахіна Л.В. 

3.12 Всеукраїнській дистанційній 

відеоконференції 

,,Комунікативна складова 

освітньої журналістики для 
дітей. Технології формування 

контенту сучасної дитячої 

періодики” 

травень-

червень  

Гудзь Я.Р. 

3.13 Циклі навчальних тренінгів 

педагогічних працівників 
творчих учнівських 

об’єднань біологічного, 

хімічного профілю  

травень-

жовтень 

Брижак Л.М. 

3.14 Навчальних тренінгах 

координаторів програми 
GLOBE в Україні (онлайн 

конференція) 

червень  Дулій В.О. 

3.15 

 

Цикл навчальних екологічних 

тренінгів ,,Моніторинг стану 

довкілля” для методистів 
відділів екології 

жовтень-

квітень 

Дулій В.О. 

3.16 Семінар-нарада директорів 

обласних закладів 

позашкільної освіти у м. Біла 

Церква 

вересень Сусахіна Л.В. 



3.17 Всеукраїнській школі 
методиста закладу 

позашкільної освіти 

Протягом року Сусахіна Л.В. 

3.18 Всеукраїнській звітній 

конференції – колегії 

директорів обласних закладів 
позашкільної освіти 

грудень Сусахіна Л.В. 

3.19 Відкритому рейтинзі якості 
позашкільної освіти .,Золота 
когорта позашкільників” 

до 15 грудня Лещенко І.В. 

3.20 Всеукраїнській щорічній 

заочній виставці видавничої 

продукції з еколого-
натуралістичного напряму. 

Заочних педагогічних 

читаннях ,,Позашкільна 
педагогіка” 

 

до 15 грудня Брижак Л.М. 

3.21 Всеукраїнському конкурсі 
програм, навчально-
методичних матеріалів та 
віртуальних ресурсів з 
еколого-натуралістичного 
напряму позашкільної освіти 

до 15 грудня Брижак Л.М. 

3.22 Всеукраїнському конкурсі 
,,Цікава школа” 

до 15 грудня Брижак Л.М. 

3.23 Авторських педагогічних 
студіях з питань раннього 

розвитку та раннього 

навчання дітей в закладах 
позашкільної освіти еколого-

натуралістичного профілю 

Протягом року Сусахіна Л.В. 

3.24 Профільних веб-семінарах з 

питань позашкільної еколого-

натуралістичної освіти 

Протягом року Сусахіна Л.В. 

 

3.25 
 

Провести обласні заходи: 

Семінари-практикуми для 
студентів природничого та 

психолого-педагогічного 

факультетів ПНПУ імені В.Г. 
Короленка “Організація та 

зміст роботи ПОЕНЦУМ. 

Основні напрями діяльності”. 

 

Протягом року 

 

Сусахіна Л.В. 



3.26 Організувати участь 
керівників гуртків закладу в 

курсах підвищення 

кваліфікації на базі ПОІППО 
імені М.В.Остроградського 

Протягом року Сусахіна Л.В. 

3.27 Участь у січневих та 
серпневих нарадах учителів, 

засіданнях методичних 

об’єднань учителів 
природничих дисциплін. 

січень, 
серпень 

Дулій В.О. 
Журавель М.О. 

Олейніченко О.С. 

Шинкарчук О.В. 

3.28 Обласний семінар-практикум 
директорів закладів 

позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму 
,,Організація дослідницької 

діяльності з вихованцями 

закладу позашкільної освіти” 

червень 
 

Сусахіна Л.В. 
 

3.29 Семінар-практикум 

керівників гуртків 
біологічного та 

сільськогосподарського 

напряму ,,Формування 

творчого потенціалу та 
практичних компетентностей 

у гуртках біологічного та 

сільськогосподарського 
профілю”  

вересень Пугачова І.Я. 

Брижак Л.М. 

3.30 Семінар-практикум 
керівників гуртків 

декоративно-ужиткового 

напряму 

жовтень Щербина О.І. 

3.31 Взяти участь в: 

- обласній виставці таборів 
,,Літо на Полтавщині” 

 

березень 

 

Лещенко І.В. 

 4. Організаційно-масові 

заходи 

  

 Всеукраїнські заходи:   

4.1 Всеукраїнський турнір юних 

хіміків 

січень Дулій В.О. 

4.2 Всеукраїнський турнір юних 

біологів 

січень Чайка Т.В. 

4.3 Міжнародний конкурс 

,,Календар GLOBE” 

січень Дулій В.О. 

4.4 Всеукраїнський конкурс січень-лютий Лещенко І.В. 



дитячого малюнка ,,Охорона 
праці очима дітей” 

4.5 ХІV Міжнародний 

екологічний конкурс 

січень-березень Гудзь Я.Р. 

4.6 Всеукраїнський конкурс 

,,Зоологічна галерея” 

січень-квітень Брижак Л.М. 

4.7 ,,Eko Техно Україна” – 

Національний етап 

Міжнародного конкурсу 
науково-технічної творчості 

школярів ,,ISEF 2021”; 

лютий Чайка Т.В. 

4.8 Всеукраїнський конкурс 

,,Енергія і середовище” 

,,Збережемо клімат – 
збережемо планету” 

лютий 

 

Щербина О.І. 

4.9 Всеукраїнський конкурс 

винахідницьких і 

раціоналізаторських проєктів 
еколого-натуралістичного 

напряму: 

- 16 – 23 роки 

- 12 – 15 років 

 

 

 
 

 

лютий-березень 

квітень-травень 

 

 

 
 

 

Чайка Т.В. 

 
Брижак Л.М. 

4.10 Всеукраїнський конкурс 

юних зоологів і тваринників 

лютий Брижак Л.М. 

4.11 Всеукраїнський чемпіонат з 

інформаційних технологій 

,,Екософт – 2021” 

лютий Чайка Т.В. 

4.12 ІІ етап Всеукраїнського 

конкурсу ,,Юний селекціонер 
і генетик” 

березень Пугачова І.Я. 

4.13 Всеукраїнський турнір юних 

натуралістів 

березень Щербина О.І. 

4.14 Всеукраїнський юнацький 

фестиваль ,,В об’єктиві 

натураліста”  

березень Чайка Т.В. 

4.15 Всеукраїнський студентський 

молодіжний симпозіум 
природознавців 

березень-

квітень 

Чайка Т.В. 

4.16 
 

Природоохоронні акції:  
- День Землі; 

квітень Щербина О.І. 

 - ,,День зустрічі птахів” березень Лещенко І.В. 

 - День довкілля; квітень Щербина О.І. 

 - День юного натураліста; вересень Грищенко Н.Ю. 



 - ,,Годівничка”. грудень-лютий Лещенко І.В. 

4.17 Міжнародна екологічна 
олімпіада наукових проектів з 

охорони довкілля 

,,DreamEco” 

квітень Гудзь Я.Р. 

4.18 Всеукраїнський конкурс 

колективів екологічної 
просвіти ,,Земля – наш 

спільний дім” (Одеська обл.) 

квітень-травень Щербина О.І. 

4.19 Форум юних екологів 

України (,,Молода гвардія”, 

Одеська область) 

квітень-травень Лещенко І.В. 

4.20 Всеукраїнський форум юних 

натуралістів (,,Артек”, 
Київська область) 

квітень-червень Лещенко І.В. 

 

4.21 Всеукраїнський хакатон для 

учнівської молоді ,,X 

REALITI Hask-2021” 
(Хмельницька обл.) 

травень Гудзь Я.Р. 

4.22 Всеукраїнський конкурс 
дослідницько-

експериментальних робіт з 

природознавства ,,Юний 
дослідник” (9-11 років) 

травень Чайка Т.В. 

4.23 Всеукраїнський конкурс з 
квітникарства і 

ландшафтного дизайну 

,,Квітуча Україна” 

травень Щербина О.І. 

4.24 Всеукраїнський 

юннатівський 
природоохоронний рух 

,,Зелена естафета” (ТОП) у 

Черкаській області 

червень Гудзь Я.Р. 

4.25 Всеукраїнський 

експедиційно-польовий збір 
команд юних екологів  

червень Щербина О.І. 

4.26 Всеукраїнський 

експедиційно-польовий збір 

команд юних ботаніків  

червень Брижак Л.М. 

4.27 Всеукраїнський 

експедиційно-польовий збір 
юних зоологів  

червень Брижак Л.М. 

 



4.28 Всеукраїнський турнір 
,,Юний бджоляр” 

червень-
серпень 

Пугачова І.Я. 

4.29 
 

Заходи з талановитою та 
обдарованою учнівською 

молоддю на базі 

Всеукраїнського профільного 
табору ,,Юннат”: 

- збори лідерів Дитячого 

екологічного парламенту та 

Всеукраїнські GLOBE Ігри 
2021; 

- зліт юних дослідників-

природознавців, переможців 

інтернет-олімпіади ,,Крок до 
знань”, літня хімічна школа 

,,Start Chemis 2021”; 

-Всеукраїнський фестиваль 
патріотичних дій 

червень-
серпень 

 

 
червень-

серпень 

 

 
 

 

 

червень-
серпень 

Лещенко І.В. 
 

 

 
Лещенко І.В. 

 

 

 
 

 

 

Лещенко І.В. 
 

4.30 Всеукраїнський зліт 

учнівських лісництв закладів 

позашкільної та загальної 

середньої освіти у м. 
Кропивницький 

вересень Пугачова І.Я. 

4.31 Всеукраїнський конкурс з 

флористики та фітодизайну 

(м. Київ) 

вересень Щербина О.І. 

4.32 Всеукраїнський зліт 

учнівських виробничих 
бригад, трудових аграрних 

об’єднань  

вересень Пугачова І.Я. 

4.33 Всеукраїнський форум 

учнівських трудових 

об’єднань (,,Молода гвардія”, 
Одеська область) 

вересень-

жовтень 

Пугачова І.Я. 

4.34 Всеукраїнський фестиваль 
,,Україна – сад” у м. Київ 

жовтень Пугачова І.Я. 

4.35 Всеукраїнський конкурс 

,,Україна рушникова” 

жовтень-

листопад 

Гудзь Я.Р. 

4.36 Всеукраїнський біологічний 

форум учнівської та 

студентської молоді ,,Дотик 
природи” (м. Київ) 

листопад Чайка Т.В. 



4.37 Всеукраїнська дитячо-
юнацька еколого-патріотична 

гра ,,Паросток” 

листопад Лещенко І.В. 

4.38 

 

Всеукраїнський конкурс 

навчально-дослідних 

земельних ділянок 

грудень 

 

Пугачова І.Я. 

4.39 Очно-заочні конкурси-
виставки ,,Новорічна 

композиція”, ,,Український 

сувенір” 

грудень-січень Гудзь Я.Р. 

4.40 Всеукраїнська інтернет-

олімпіада ,,Крок до знань-
2021” 

протягом року Гудзь Я.Р. 

 
 

4.41 

Всеукраїнські масові заочні 
еколого-біологічні конкурси, 

акції: 

трудові акції ,,Турбота молоді 
тобі, Україно”: 

- ,,Плекаємо сад”; 

- ,,Дослідницький 

марафон”; 
- ,,Парад квітів біля школи”; 

- ,,Юннатівський зеленбуд”; 

- ,,Кролик”. 

 
 

протягом року 

 
 

Пугачова І.Я. 

 
 

 

Грищенко Н.Ю. 

4.42 Всеукраїнський конкурс 

,,Гуманне ставлення до 
тварин” 

протягом року Брижак Л.М. 

 

4.43 Всеукраїнський конкурс ,,До 

чистих джерел” 

протягом року Щербина О.І. 

4.44 Всеукраїнська акція ,,Ліси 

для нащадків” 

протягом року Пугачова І.Я. 

4.45 Олімпіада випускного 

шкільного дослідництва 
(учнівських дослідницьких 

проєктів) 

протягом року Пугачова І.Я. 

4.46 Всеукраїнський конкурс 

,,Вчимося заповідувати»” 

протягом року Щербина О.І. 

4.47 Конкурс-огляд внутрішнього 

та зовнішнього озеленення 

навчальних закладів ,,Галерея 
кімнатних рослин” 

протягом року Чайка Т.В. 

4.48 Всеукраїнський еколого-

натуралістичний похід 

,,Біощит” 

протягом року Щербина О.І. 



4.49 Всеукраїнські 
природоохоронно-

пропагандистські акції 

Українського товариства 
охорони птахів: 

,,Великий зимовий облік 

птахів”; 

,,Птах року” 

протягом року Лещенко І.В. 

4.50 Всеукраїнський заочний 
конкурс робіт юних 

фотоаматорів ,,Моя країна – 

Україна!” 

протягом року Грищенко Н.Ю. 

4.51 Всеукраїнський заочний 

природоохоронний конкурс 
,,Мала річка моєї 

батьківщини” 

протягом року Щербина О.І. 

4.52 Всеукраїнський відеоогляд 

куточків живої природи 

протягом року Брижак Л.М. 

4.53 Всеукраїнська відеотека 

зоологів 

протягом року Брижак Л.М. 

 Обласні заходи:   

4.54 Організація роботи зимової 

наукової предметної школи 
на базі обласного дитячо-

юнацького оздоровчого 

табору ,,Еколог” 

3-18 січня ЧайкаТ.В. 

4.55 Проведення новорічних свят 

та виховних заходів для 
учасників предметної школи 

в обласному дитячо-

юнацькому оздоровчому 

таборі ,,Еколог” 

січень Гудзь Я.Р. 

4.56 Обласний етап ХІV 
Міжнародного екологічного 

конкурсу 

січень-березень Гудзь Я.Р. 

4.57 Обласний етап 

Всеукраїнського фестивалю 

,,В об’єктиві натураліста” 

лютий Чайка Т.В. 

4.58 Обласний етап 

всеукраїнських 
природоохоронно-

пропагандистських акцій 

Українського товариства 
охорони птахів: 

 

 
 

 

лютий 
жовтень 

Лещенко І.В. 



,,Великий зимовий облік 
птахів” 

,,Птах року” 

4.59 Міське дитяче свято ,,У світі 

птахів”. 

березень Лещенко І.В. 

4.60 Обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу 
дитячого малюнку 

,,Зоологічна галерея” 

березень Брижак Л.М. 

4.61 Обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

експериментально-
дослідницьких робіт з 

природознавства та біології 

,,Юний дослідник” 

березень Чайка Т.В. 

4.62 

 

Обласні масові акції із 

благоустрою існуючих та 
створення нових зелених зон, 

парків та скверів 

березень-

травень 

Щербина О.І. 

 

4.63 Обласний конкурс-огляд 

колективів екологічної 

просвіти ,,Земля – наш 
спільний дім” 

квітень Щербина О.І. 

4.64 Обласний збір шкільних 

лісництв 

квітень Пугачова І.Я. 

4.65 

 

Обласний етап 

Всеукраїнської акції ,,До 

чистих джерел” 

травень-

вересень 

Щербина О.І. 

4.66 

 

Обласна науково-

дослідницька експедиція 
учнівської молоді ,,Бутова 

гора” 

червень-липень Журавель М.О. 

Олейніченко О.С. 
Чайка Т.В. 

4.67 

 

Обласна екологічна 

експедиція “Чиста хвиля” 

липень 

 

Щербина О.І. 

Пугачова І.Я. 

4.68 Організація оздоровлення на 

базі обласного дитячо-
юнацького оздоровчого 

табору „Еколог” 

протягом року Неменуща Т.В. 

4.69 Урочисті відкриття та 

закриття змін в обласному 

дитячо-юнацькому 
оздоровчому таборі ,,Еколог” 

протягом 

оздоровчих 

змін 

Неменуща Т.В., 

Гудзь Я.Р. 



4.70 Проведення спортивних 
заходів в обласному дитячо-

юнацькому оздоровчому 

таборі ,,Еколог”: 
- Малі Олімпійські ігри; 

- Спортивна естафета ,,У 

здоровому тілі – здоровий 

дух”; 
- Туристичні змагання; 

- День спортивного 

орієнтування; 

- Футбольний, 
волейбольний, тенісний 

турніри. 

кожну зміну  Неменуща Т.В., 
Гудзь Я.Р., 

 

4.71 Проведення загальнотабірних 

заходів: 
- талант-шоу ,,Еколог” має 

талант”; 

- розважальна програма 

,,Музичний калейдоскоп”; 
- інтелектуально-

пізнавальна програма 

,,Екостайл”; 

- ерудит-шоу 
,,Найрозумніший”; 

- гумористично-

розважальна програма 
,,Вечірній Еколог”; 

- фестиваль кіно; 

- джентльмен-шоу 

,,Лицарський турнір”; 
- танцювальне шоу 

,,Майданс”. 

кожну табірну 

зміну  

Неменуща Т.В., 

Гудзь Я.Р. 

4.72 Проведення національно-

патріотичних заходів у таборі 

,,Еколог”:  
- музична програма 

,,Любіть українське”; 

- конкурс інсценізації кліпів 
та реклам ,,Зроблено в 

Україні”; 

- пізнавально-розважальна 

програма ,,Я люблю 
Україну”; 

- пізнавальна програма 

протягом 

оздоровчих 

змін 

Неменуща Т.В., 

Гудзь Я.Р. 



,,Подорожуємо 
Україною”; 

- Свято Івана Купала; 

- Пізнавально-розважальна 
програма ,,Моє свято 

меду” до свята Спасу. 

4.73 Проведення квестових 

програм у таборі ,,Еколог”: 

- гра-подорож ,,Країнами 
світу”; 

- гра ,,У пошуках 

філософського каменю”; 

-      гра ,,Шукачі пригод”. 

протягом 

оздоровчих 

змін 

Неменуща Т.В., 

Гудзь Я.Р. 

4.74 Проведення автобусних 
екскурсій до музеїв смт. 

Диканька, Опішня, с. 

Гоголево Шишацького 

району, смт. Котельва 

кожну табірну 
зміну 

Неменуща Т.В. 
Гудзь Я.Р. 

 

4.75 Обласна акція ,,Зелений 
паросток майбутнього” 

вересень Грищенко Н.Ю. 

4.76 Обласний етап 
Всеукраїнського еколого-

природничого походу 

,,Біощит” 

вересень Щербина О.І. 

4.77 Обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу 
,,Вчимося за повідувати” 

вересень Щербина О.І. 

4.78 Обласна акція ,,Рослини – 

рятівники від радіації” 

вересень Грищенко Н.Ю. 

4.79 Обласний етап 

Всеукраїнських трудових 

акцій ,,Плекаємо сад”, 
,,Юннатівський зеленбуд”, 

,,Дослідницький марафон”, 

,,Парад квітів біля школи”,  
,,Кролик” 

вересень 

 

 
 

березень 

Пугачова І.Я. 

 

 
Грищенко Н.Ю. 

4.80 Обласний етап 
Всеукраїнської акції ,,Ліси 

для нащадків” 

вересень Пугачова І.Я. 

4.81 

 

Обласний дитячий еколого-

краєзнавчий конкурс ,,Малі 

річки Полтавщини” 

вересень Щербина О.І. 

4.82 Обласний етап 
Всеукраїнського конкурсу 

вересень 
 

Щербина О.І. Пугачова 
І.Я. 



,,Мій рідний край, моя земля” 

4.83 Обласний конкурс 

екологічних плакатів 
,,Природа і люди” 

вересень Щербина О.І. 

4.84 Обласний етап 
Всеукраїнського конкурсу-

огляду внутрішнього та 

зовнішнього озеленення 
закладів освіти „Галерея 

кімнатних рослин” 

вересень Чайка Т.В. 
 

4.85 Обласний збір юних екологів 

і дослідників сільського та 

лісового господарства 
,,Здобутки юних” 

жовтень Сусахіна Л.В. 

4.86 Обласний етап еколого-
патріотичної гри ,,Паросток” 

жовтень Лещенко І.В. 

4.87 Обласна фотоолімпіада 

,,Пізнай свій рідний край” 

жовтень-

листопад 

Щербина О.І. 

4.88 Обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

,,Юний селекціонер і 
генетик” 

грудень Пугачова І.Я. 

4.89 Обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу 

,,Парки – легені міст і сіл” 

грудень Брижак Л.М. 

4.90 

 

Майстер-клас з виготовлення 

новорічних композицій 

грудень-січень Щербина О.І. 

 

4.91 Обласний конкурс ,,Збережи 
ялинку” 

грудень-січень Гудзь Я.Р. 

4.92 Організація дозвілля 
вихованців центру під час 

зимових канікул та 

новорічних свят (за окремим 
планом) 

грудень-січень Гудзь Я.Р. 

4.93 Участь у виставках-ярмарках, 

присвячених Дню захисту 

дітей, Незалежності України, 

Дню Знань, Дню міста та ін. 

Протягом року  Сусахіна Л.В. 

Щербина О.І. 

4.94 
 

Забезпечити рекламу масових 
заходів. Висвітлювати 

діяльність творчих об’єднань 

через обласні видання, 

журнали “Паросток”, “Рідна 

Протягом року 
 

Брижак Л.М. 
 



школа”, „Позашкільний час”, 
“Дім, сад, город”, на сайтах 

закладу, Департаменту освіти 

і науки ОДА, НЕНЦ у 
соціальних мережах та ін. 

4.95 
 

Обласна очно-заочна 
біологічна школа (секція 

біології, секція хімії) 

Протягом року Чайка Т.В. 
 

4.96 Участь гуртків центру у 

всеукраїнських і обласних 

конкурсах, акціях: 

  

 - Міжнародний конкурс 
,,Календар Globe” 

січень Соловйов Г.В. 
Тищенко Л.М. 

 Всеукраїнський конкурс 
юних зоологів-тваринників 

січень-лютий Костюк О.А. 

 Обласна виставка 

декоративно-ужиткового 

мистецтва ,,Знай і люби свій 
рідний край” 

січень Краснікова Н.І. 

 Обласна виставка 
декоративно-ужиткового 

мистецтва ,,Знай і люби свій 

рідний край” 

січень Васюк Є.А. 

 - ,,В об’єктиві натураліста” лютий Гудзь Я.Р. 

Соловйов Г.В. 
Луняк А.В. 

Піхуля Н.О. 

Шинкарчук О.В. 
Литка О.В. 

Солодка Н.П. 

Ворона В.В. 

 Конкурс-захист науково-

дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України 

лютий Бажан Є.А. 

Вісич К.П. 

 Всеукраїнська акція 
,,Великий зимовий облік 

птахів” 

лютий Журавель М.О. 
Рябініна А.В. 

Титаренко Т.М. 

Петренко В.Ю. 
Гайдар І.С. 

 Всеукраїнський конкурс 
,,Енергія і середовище” 

лютий Березова В.В. 

 - Всеукраїнський конкурс 

робіт юних фотоаматорів 

,,Моя країно, Україна!” 

березень Грищенко Н.Ю. 

Тищенко Л.М. 

Гудзь Я.Р. 



Соловйов Г.В. 
Шеремет В.В. 

Самсоненко В.В. 

Березова В.В. 
Гайдар І.С. 

Литка О.В. 

Костюк О.А. 

Шинкарчук О.В. 
Кубата Ю.А. 

Чайка Т.В. 

 - Всеукраїнська трудова акція 

,,Кролик” 

березень Титаренко Т.М. 

 -Всеукраїнський конкурс 

екопроєктів  ,,Екопогляд” 

березень Васюк Є.А. 

 - Всеукраїнська акція ,,День 

зустрічі птахів” 

березень Лещенко І.В. 

Рябініна А.В. 
Бенедіс В.Г. 

Журавель М.О. 

Боєва А.М. 

 Всеукраїнський конкурс 

,,Зоологічна галерея” 

березень Тищенко Л.М. 

Шинкарчук О.В. 
Титаренко Т.М. 

 Всеукраїнська акція 

,,Годівничка” 

березень Фоменко Т.Г. 

Рябініна А.В. 

Любимовська Т.С. 

Платко І.В. 
Хоролець Т.М. 

Журавель М.О. 

Луняк А.В. 
Букша І.С. 

Васько О.І. 

 Міський конкурс ,,Погляд 

майстра” 

березень Соловйов Г.В. 

 - Обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу 
науково-дослідницьких робіт 

з природознавства та біології 

,,Юний дослідник” 

квітень Шеремет В.В. 

Чайка Т.В. 
Яровий Ю.В. 

Олейніченко О.С. 

Самсоненко В.В. 

Лаврик Н.М. 
Васюк Є.А. 

 Всеукраїнська фенологічна 

кампанія 

квітень Бенедіс В.Г. 

 Всеукраїнський конкурс 

,,Гуманне ставлення до 

травень Бенедіс В.Г. 



тварин” 

 - обласний конкурс 
екологічних плакатів 

,,Природа і люди” 

вересень Литка О.В. 
Шинкарчук О.В. 

Букша І.С. 

Діхтяр Ю.І. 

Шеремет В.В. 
Лаврик Н.М. 

 Всеукраїнський конкурс-

огляд зовнішнього і 

внутрішнього озеленення 

навчальних закладів ,,Галерея 
кімнатних рослин” 

вересень Олейніченко О.С. 

Яровий Ю.В. 

Васюк Є.А. 

Чистякова Ю.І. 
Піхуля Н.О. 

Хоролець Т.М. 

Щербина О.І. 
Діхтяр Ю.І. 

 Всеукраїнська акція ,,Птах 
року” 

вересень Журавель М.О. 
Тищенко Л.М. 

Петренко В.Ю. 

Костюк О.А. 
Ворона В.В. 

Чайка Т.В. 

 Всеукраїнський конкурс 

,,Рослини – рятівники від 

радіації” 

вересень Боєва А.М. 

Діхтяр Ю.І. 

 Всеукраїнський еколого-

натуралістичний похід 
,,Біощит” 

вересень Бажан Є.А. 

Костюк О.А. 
Пугачова І.Я. 

 Всеукраїнська акція ,,Ліси 

для нащадків” 

вересень Безкоровайна Н.Б. 

 - Трудова акції 

,,Дослідницький марафон” 

вересень Грищенко Н.Ю. 

Петренко В.Ю. 

 - Всеукраїнський конкурс 

,,Мій рідний край, моя земля” 

вересень Лаврик Н.М. 

Яровий Ю.В. 
Бенедіс В.Г. 

Вісич К.П. 

 Всеукраїнська акція 

,,Плекаємо сад” 

вересень Лаврик Н.М. 

 Всеукраїнська акція ,,Парад 

квітів біля школи” 

вересень Грищенко Н.Ю. 

 

 Всеукраїнська акція ,,Зелений 

паросток майбутнього” 

вересень Васько О.І. 

Боєва А.М. 
Чайка Т.В. 

 Всеукраїнський форум 

учнівської молоді ,,Дотик 

вересень Піхуля Н.О. 

 



природи” 

 Всеукраїнський конкурс ,,До 
чистих джерел” 

вересень Платко І.В. 
Березова В.В. 

 - обласна фотоолімпіада 
,,Пізнай свій рідний край” 

жовтень Чистякова Ю.І. 
Соловйов Г.В. 

Грищенко Н.Ю. 

Гудзь Я.Р. 
Щербина О.І. 

Луняк А.В. 

Березова В.В. 

Титаренко Т.М. 

 Всеукраїнська еколого-
патріотична гра ,,Паросток” 

жовтень Лещенко І.В. 
Коваленко Р.О. 

Степаненко М.М. 

Боєва А.М. 

 Всеукраїнський конкурс-

огляд ,,Дивовижна теплиця” 

листопад Грищенко Н.Ю. 

 Всеукраїнський конкурс 
навчально-дослідних 

земельних ділянок 

листопад Пугачова І.Я. 

 - Обласний конкурс ,,Збережи 

ялинку” 

грудень Діхтяр Ю.І. 

Чистякова Ю.І. 

Степаненко М.М. 

Безкоровайна Н.Б. 
Кубата Ю.А. 

Платко І.В. 

Васюк Є.А. 
Рябініна А.В. 

Любимовська Т.С. 

Литка О.В. 

Шинкарчук О.В. 
Ніколенко Н.Д. 

 - ,,Український сувенір” грудень Краснікова Н.І. 

Шеремет В.В. 

Луняк А.В. 

Букша І.С. 
Ніколенко Н.Д. 

 Всеукраїнський конкурс 

,,Новорічна композиція” 

грудень Фоменко Т.Г. 

Краснікова Н.І. 

Солодка Н.П. 



Шинкарчук О.В. 
Литка О.В. 

Луняк А.В. 

Шеремет В.В. 
Букша ЖІ.С. 

Ніколенко Н.Д. 

 Обласна виставка-фестиваль 

,,Нам усе під силу” 

грудень Щербина О.І. 

 5. Програмно-методичне 

забезпечення змісту 

позашкільної освіти 

  

 
5.1 

Підготувати і видати: 
- інформаційно-методичні 

вісники: 

 
щомісяця 

 
Брижак Л.М. 

 1) ,,Методичні поради щодо 

організації роботи шкільних 

лісництв”; 

  

 2) ,,Особливості 
вирощування зелених 

овочевих культур у 

закритому ґрунті”; 

  

 3) ,,Розвиток критичного 

мислення у гуртках еколого-
натуралістичного профілю”; 

  

 4) ,,Участь вихованців 
закладів позашкільної освіти 

в соціальних проектах”; 

  

 5) ,,Формування здорового 

способу життя у підлітків з 

використанням 
інтерактивних технологій”; 

  

 6) ,,Соціалізація дітей та 

молоді з особливими 

освітніми потребами 

засобами декоративно-
ужиткового мистецтва”; 

  

 7) ,,Еколого-освітня 

діяльність зі збереження та 

відтворення малих річок 

Полтавщини”; 

  

 8) ,,Компетентнісний підхід – 
основа якості змісту 

позашкільної освіти”; 

  

 9) ,,Виховання патріотизму у   



гуртках еколого-
натуралістичного напряму”; 

 10) ,,З досвіду роботи 

Пирятинської райСЮН”; 

  

 11) ,,Методична скарбничка”;   

 12) ,,Дистанційна та 

навчально-дослідницька 

робота у закладі позашкільної 

освіти”. 

  

5.2 методичні розробки:   

 - Модель компетентного 
педагога – ментора 

обдарованої дитини 

січень Чайка Т.В. 

 - Заняття гуртка ,,Корми, їх 

характеристика. Види 

кормів, їх хімічний склад” 

січень Титаренко Т.М. 

 - ,,Вивчення теми ,,Риби” у 

гуртках еколого-
натуралістичного 

напряму”; 

лютий Костюк О.А. 

 - Створюємо дидактичні он-

лайн ігри: ресурси, поради 

лютий Лещенко І.В. 

 - ,,Формування навичок 

здорового способу життя у 
підлітків з використанням 

інтерактивних 

технологій”; 

березень Вісич К.П. 

 - Використання он-лайн 

сервісів в освітньому 
процесі  

березень Лещенко І.В. 

 - Методичні рекомендації 

щодо вирощування 

сукулентних рослин у 

закритому ґрунті 

березень Грищенко Н.Ю. 

 - ,,Ботанічна 
характеристика і 

біологічні особливості 

кропу, салату, їх 

значення” 

березень Лаврик Н.М. 

 - Заняття,,Загальна 
характеристика зернових 

культур: озимої пшениці, 

жита, ячменю, вівса, 

гречки, проса” 

березень Пугачова І.Я. 



 - Заняття гуртка ,,Каріотип                        
людини. Хромосомний 

аналіз”; 

березень Бажан Є.А. 

 - ,,Застосування проєктної                     

діяльності на заняттях 

гуртка ,,Юний хімік” 

березень Бенедіс В.Г. 

 - Виховний захід 
,,Літературно-екологічний 

круїз ,,Нас зібрала одна 

природа” 

квітень Луняк А.В. 

 - Розробка заняття 

,,Різноманітність комах” 

квітень Чайка Т.В. 

 - Екологічна казка ,,Друзі 

природи”; 

квітень Степаненко М.М. 

 - Особливості організації 
колективної діяльності 

вихованців молодшого 

шкільного віку 

квітень Яровий Ю.В. 

 - Заняття ,,Походження та 

історія одомашнення 
водоплавної птиці”  

травень Рябініна А.В. 

 - Заняття гуртка 

,,Особливості будови тіла 

риби у зв’язку із життям у 

воді” 

травень Хоролець Т.М. 

 - Заняття гуртка 
,,Фітодизайн інтер’єру та 

гармонізація простору” 

травень Чистякова Ю.І. 

 -    Заняття гуртка 

,,Вирощування овочевих 

культур” 

травень Самсоненко В.В. 

 - ,,Моделювання різних 
видів діяльності з 

реалізації 

компетентнісного підходу 

у роботі гуртків 
біологічного профілю”; 

травень Брижак Л.М. 

 -   Заняття ,,Відновлювальні 

джерела енергії” 

травень Платко І.В. 

 - Заняття ,,Плацентарні та 

яйцекладні ссавці” 

травень Тищенко Л.М. 

 - Заняття гуртка ,,Вода – 

життєдайна сила” 

травень Васько О.І. 

 - Виховний захід ,,Свято травень Журавель М.О. 



зустрічі птахів” 

 - Організація інноваційного 
освітнього процесу у 

закладі позашкільної 

освіти 

травень Журавель М.О. 

 - Поради вихователю-

початківцю під час роботи 
з дітьми в дитячих 

закладах оздоровлення та 

відпочинку 

травень Гудзь Я.Р. 

 - Виховний захід ,,Земля – 

наш спільний дім” 

травень Букша І.С. 

 - Методична розробка 

екскурсії в природу 
,,Природа рідного краю”; 

травень Піхуля Н.О. 

 - Заняття гуртка ,,Способи 

розмноження квіткових 

рослин” 

травень Грищенко Н.Ю. 

 - Заняття гуртка ,,Кімнатні 

рослини. Правила догляду 
за ними”; 

червень Олейніченко О.С. 

 - Система моніторингу 

гурткової роботи 

червень Шинкарчук О.В. 

 - Заняття гуртка 

,,Виготовлення саше”; 

червень Боєва А.М. 

 - Заняття ,,Тип Губки” червень Гайдар І.С. 

  -    Методичні рекомендації 

щодо вирощування 

популяції Палочника 
В’єтнамського в умовах 

лабораторії зоології ; 

липень Петренко В.Ю. 

 -  Заняття на тему ,,Види 

кормів, їх поживність і 

перетравність”; 

липень Шеремет В.В. 

 - ,,Професійне вигорання 
педагогів” 

липень Солодка Н.П. 

 - Заняття ,,Роль рослин у 
природі та житті людини” 

серпень Солодка Н.П. 

 - Методичні рекомендації з 

вирощування 

малопоширених рослин в 

умовах закладу 
позашкільної освіти 

серпень Пугачова І.Я. 

 - Заняття гуртка ,,Історія вересень Гудзь Я.Р. 



виникнення журналістики. 
Професія журналіста: 

історія і сьогодення. 

Особливості виникнення 
журналістики в різних 

країнах” 

 - Методика створення 

флористичних композицій 

на заняттях гуртка 
,,Квітникарство” 

вересень Діхтяр Ю.І. 

 -  Навчальна програма ,,Юні 
нутріціологи” 

вересень Березова В.В. 

 - Заняття гуртка ,,Квілінг як 

вид декоративно-

ужиткового мистецтва” 

жовтень Кубата Ю.А. 

 -  Розробка заняття гуртка 

,,Попит. Пропозиція. Ціна” 

жовтень Коваленко Р.О. 

 - ,,Використання проєктних 
технологій як шлях до 

формування творчих 

компетентностей вихованців 

на гуртку декоративно-
ужиткового профілю” 

жовтень Васюк Є.А. 

 - Заняття ,,Що таке ліс? Які 

бувають ліси” 

жовтень Ворона В.В. 

 - Заняття гуртка ,,Зимуючі 

птахи - невід’ємна частина 

природи” 

жовтень Фоменко Т.Г. 

 -    Заняття ,,Вікторина 

,,Вітаміни в нашому житті” 

жовтень Шинкарчук О.В. 

 -     Виховний захід ,,Осінь-
чарівниця” 

жовтень Ніколенко Н.Д. 

 - Заняття гуртка ,,Серцево-

легенева реанімація. 

Ланцюжок дії при наданні 

медичної допомоги при 
раптовій зупинці серця”; 

жовтень Безкоровайна Н.Б. 

 - Заняття для групи 

вихованців з особливими 

освітніми потребами 

,,Панно в техніці 
об’ємного живопису” 

жовтень Щербина О.І. 

 - Екологічне виховання 

учнівської молоді з 

жовтень Щербина О.І. 



особливими освітніми 
потребами як шлях до 

формування їх цінностних 

компетентностей 

 - Розпис скла. Вітраж як вид 

мистецтва 

жовтень Литка О.В. 

 - ,,Мережки. Модна, гарна і 
неповторна вишивка” 

жовтень Краснікова Н.І. 

 - Виховний захід ,,Твоє 
здоров’я в твоїх руках”; 

жовтень Любимовська Т.С. 

 - ,,Фотографування тварин у 

дикій природі”; 

жовтень Соловйов Г.В. 

5.3 буклети:   

 ,,Інноваційні технології в 

роботі керівників гуртків 

ПОЕНЦУМ” 

лютий Брижак Л.М. 

 ,,Обласна очно-заочна 

біологічна школа” 

квітень Чайка Т.В. 

 - ,,Дивовижна теплиця 
ПОЕНЦУМ”; 

червень Грищенко Н.Ю. 

 - ,,Зоолого-тваринницька база 

ПОЕНЦУМ” 

червень Пугачова І.Я. 

 - ,,На варті захисту природи” вересень Щербина О.І. 

 - ,,НДЗД ПОЕНЦУМ” листопад Пугачова І.Я. 

 -   Календар на 2022 рік; листопад Щербина О.І. 

5.4 Банери   

 - Інформаційні стенди 

,,Безпека влітку” 

квітень Лещенко І.В. 

 -  Банер ,,Вас вітає ,,Еколог” квітень Лещенко І.В. 

5.5 Сувенірна продукція ,,Я 

люблю ,,Еколог” (чашки, 
браслети); ,,Навчаюсь в 

ОЗБШ” 

 
 

 

 

 

травень Лещенко І.В. 

Чайка Т.В. 

 6. Організація освітньої 

діяльності 

  



6.1 Продовжувати 
впроваджувати інноваційні 

концепції і технології 

педагогічного процесу у 
закладі позашкільної освіти, 

нетрадиційні методи 

навчання через відділи 

екології, сільського 
господарства, біології та 

методичної роботи, виїзди в 

заклади загальної середньої 

освіти області 

Протягом року 
 

 

 

Дулій В.О. 
зав. відділів 

 

 
 

6.2 
 

Упроваджувати нові виховні 
системи, форми і методи 

виховання дітей у закладах 

позашкільної світи 

Протягом року Дулій В.О. 
Пед. працівники 

6.3 

 

Поповнювати банк 

педагогічних ідей, картотеку 
методичних розробок, 

тематичних занять гуртків 

центру 

Протягом року Брижак Л.М., 

пед. працівники 

6.4 

 

Продовжувати роботу 

відеотеки „Екологія ХХІ 
століття” 

Протягом року Щербина О.І., 

керівники гуртків 

6.5 

 

Продовжувати розвиток 

системи пошуку, підтримки 

юних талантів і обдарувань 

Протягом року Зав. відділів, 

зав. філій 

6.6 

 

Залучати учнівську молодь до 

вивчення історії рідного 
краю, народних звичаїв, 

традицій 

Протягом року Лещенко І.В., 

керівники гуртків 

6.7 

 

Проводити екскурсії, походи, 

експедиції з вивчення 

природи рідного краю, 
рідкісних рослин та тварин 

Протягом року Щербина О.І., керівники 

гуртків 

6.8 

 

Активізувати різні форми і 

методи національно-

патріотичного виховання 

Протягом року Лещенко І.В., 

керівники гуртків 

6.9 

 

Проводити масові 

натуралістичні заходи, 
літературні читання, дискусії, 

конкурси, ігри, КВК 

Протягом року Гудзь Я.Р., 

керівники гуртків 

6.10 

 

Провести відкриті заняття 

гуртків (за окремим планом). 

Протягом року Дулій В.О., 

керівники гуртків 



6.11 
 

 

Поповнювати матеріально-
технічну базу відділів 

сучасною технікою, 

обладнанням, устаткуванням, 
засобами навчання, фаховою 

та методичною літературою. 

Протягом року 
 

Зав. відділів, 
зав. філій 

6.12 

 

Здійснювати контроль і 

керівництво за організацією і 

проведенням освітньої, 
дослідницької, масової 

роботи з дітьми 

Протягом року Дулій В.О., 

зав. відділів, 

зав. філій 

6.13 Продовжувати роботу 

обласної очно-заочної 

біологічної школи (секція 
біології, секція хімії); 

Протягом року Чайка Т.В. 

6.14 Активізувати різні форми 
співробітництва керівників 

гуртків зі школою, сім’єю 

Протягом року Керівники гуртків 

6.15 

 

Розробити план роботи на 

навчально-дослідній 

земельній ділянці. 

березень 

 

Пугачова І.Я. 

6.16 
 

Провести акцію ,,Ехо 
Перемоги”,  

травень 
 

Керівники гуртків 

6.17 Організувати та провести 

конкурс-огляд навчально-

дослідних земельних ділянок 

травень - 

листопад 

Дулій В.О. 

Пугачова І.Я. 

6.18 Організувати в обласному 

дитячо-юнацькому 
оздоровчому таборі "Еколог" 

гуртки за інтересами. 

Кожну табірну 

зміну 

Неменуща Т.В., 

Гудзь Я.Р. 

6.19 

 

Розвивати мережу творчих 

об’єднань учнів за 

інтересами, з цією метою: 
- організувати на базі 

центру та філій роботу 90 

творчих учнівських 

об’єднань; 

вересень 

 

Дулій В.О., зав.відділів, 

філій 

6.20 
 

Організувати та провести дні 
“Відкритих дверей”, 

тематичні виставки 

юннатівських робіт, екскурсії 

вересень 
 

Дулій В.О., 
пед.працівники 

 

6.21 Провести виховні масові 

заходи для вихованців 
закладу, приурочені 

 Гудзь Я.Р. 



календарним святам: 

 - день Соборності січень  

 - день Святого Валентина лютий  

 - день рідної мови лютий  

 - Міжнародний жіночий день березень  

 - день сміху квітень  

 - день Довкілля квітень  

 - Великдень квітень  

 - День пам’яті та примирення травень  

 - День матері травень  

 - Міжнародний день сім’ї  травень  

 - день вишиванки травень  

 - Міжнародний день захисту 

дітей 

червень  

 - Всесвітній день довкілля червень  

 - День захисника України, 

День українського козацтва 

та свято Покрови 

жовтень  

 - День української писемності 

та мови 

листопад  

 - День гідності та свободи листопад  

 - новорічно-різдвяні свята грудень-січень  

6.22 Провести тематичні тижні:   

 - тиждень біології березень Брижак Л.М. 
завідувачі філій 

 - тиждень основ здоров’я ,,Я і 
моє здоров’я”  

березень Лещенко І.В. завідувачі 
філій 

 - тиждень екології жовтень Щербина О.І. 

завідувачі філій 

 - тиждень безпеки 

життєдіяльності ,,Моя 

безпека” 

листопад Лещенко І.В. завідувачі 

філій 

 - тиждень сільського 
господарства 

листопад Пугачова І.Я. 
завідувачі філій 



 - тиждень української мови листопад Гудзь Я.Р. 
завідувачі філій 

 - тиждень права грудень Гудзь Я.Р. завідувачі 

філій 

6.23 Провести виховні заходи в 

гуртках: 

  

 ,,Тварини, що мешкають у 

лісах” 

січень Ворона В.В. 

 Тренінг ,,Безпечна поведінка” лютий Вісич К.П. 

 Спортивно-розважальна гра 

,,Козацькі забави” 

лютий Боєва А.М. 

 День дружби лютий Литка О.В. 

 День зустрічі птахів березень Рябініна А.В. 

 Свято весни березень Шеремет В.В. 

 Малі наукові читання до 
річниці з дня народження В.І. 

Вернадського 

березень Яровий Ю.В. 

 Виховний захід ,,День 

зустрічі птахів” 

березень Олейніченко О.С. 

 Виховний захід ,,Хто любить 

квіти, той любить все живе” 

березень Степаненко М.М. 

 Фольклорне свято 

,,Веснянки” 

березень Васько О.І. 

 ,,Збережемо життя весняних 
красунь” 

березень Піхуля Н.О. 

 Акція ,,Збережемо 
першоцвіти! ” 

березень Васюк Є.А. 

 ,,День зустрічі птахів” березень Олейніченко О.С 

 ,,Свято зустрічі птахів” березень Тищенко Л.М. 

 Виховний захід ,,День 

довкілля” 

березень Бенедіс В.Г. 

Бажан Є.А. 

 ,,Здоровим бути модно” квітень Фоменко Т.Г. 

 ,,Посвята в юні екологи” квітень Яровий Ю.В. 

 Виховний захід ,,У світі 
тварин” 

квітень Костюк О.А. 

 Виховний захід ,,Птахів 
зустрічаємо в рідному краї” 

квітень Журавель М.О. 

 Літературно-екологічний 

круїз ,,Нас зібрала одна 

природа”  

квітень Луняк А.В. 



 ,,Земля – наш дім” квітень Букша І.С. 

 Квест до дня здоровя 
,,Здоровя для всіх і скрізь” 

квітень Безкоровайна Н.Б. 

 Виховний захід ,,Світле свято 
Великдень” 

квітень Кубата Ю.А. 

 Виховний захід 

,,Чорнобильські дзвони” 

квітень Вісич К.П. 

 ,,Твори добро, бо ти людина” квітень Краснікова Н.І. 

 Виховний захід ,,Збережи 

першоцвіти” 

квітень Самсоненко В.В. 

 ,,Негативні наслідки 

зловживання алкоголем та 

паління тютюну для 
суспільства та здоровя 

людей” 

квітень Шинкарчук О.В. 

 ,,Великодні традиції” травень Діхтяр Ю.І. 

Чистякова Ю.І. 

 ,,Твоє життя – твій вибір” травень Любимовська Т.С. 

 Майстер-клас до Дня пам’яті 

та примирення ,,Червоний 
мак – символ пам’яті” 

травень Васюк Є.А. 

 Виховний захід ,,Я - 
українець” 

жовтень Петренко В.Ю. 

 Година спілкування ,,Осінь-

чарівниця”  

жовтень Ніколенко Н.Д. 

 Свято до Дня українського 

козацтва 

жовтень Соловйов Г.В. 

Гайдар І.С. 

 Свято Врожаю жовтень Лаврик Н.М. 

 Свято врожаю ,,Осінь – 

щедра пора” 

листопад Титаренко Т.М. 

 Виховний захід до 

Всесвітнього дня гідності 

листопад Платко І.В. 

 ,,Екологічний брейн-ринг” листопад Бажан Є.А. 

 Виховний захід ,,Здоров’я – 

найбільший скарб у житті” 

листопад Березова В.В. 

 Свято Святого Миколая грудень Солодка Н.П. 

 ,,Святий Миколай іде до нас” грудень Коваленко Р.О. 

 День Святого Миколая грудень Щербина О.І. 

 Квест ,,Цікаве у світі рослин” лютий Хоролець Т.М. 

 7. Робота з педагогічними 

працівниками центру 

  

7.1 

 
 

Провести засідання 

методичних та педагогічних 
рад з питань: 

 

 
І кв. 

 

 
Сусахіна Л.В. 



 аналіз педагогічної та 
методичної діяльності центру 

за 2020 рік та перспективи 

розвитку на 2021 рік; 

Дулій В.О. 

7.2 Емоційне та професійне 

вигорання. Ознаки. Як 

уникнути?  

ІІ кв. Сусахіна Л.В. 

Дулій В.О. 

7.3 Вікові особливості розвитку 
вихованців  

ІІІ кв. Сусахіна Л.В. 

Дулій В.О. 

7.4 Особливості роботи з 

обдарованою учнівською 

молоддю  

IV кв. Сусахіна Л.В. 
Дулій В.О. 

7.5 Робота школи молодого 

педагога 

протягом року Сусахіна Л.В. 

Брижак Л.М. 

7.6 Тренінг для педагогів 

,,Спілкування без конфліктів” 

березень Солодка Н.П. 

7.7 Тренінг для педагогів 
,,Ефективне проведення 

занять” 

жовтень Чайка Т.В. 

7.8 Тренінг для педагогів 

,,Розвиток навичок 

стресостійкості” 

жовтень Солодка Н.П. 

 8. Господарча діяльність   

8.1 Укласти угоди щодо 

обслуговування та 
забезпечення центру. 

I кв. Майорнікова Л.В. 

8.2 Скласти план роботи з 

вирощування 

сільськогосподарських 

культур. 

I кв. Пугачова І.Я. 

8.3 
 

Підготувати та 
відремонтувати необхідний 

для роботи на навчально-

дослідній земельній ділянці 

інвентар. 

І кв. 
 

Майорнікова Л.В. 
 

8.4 Пройти технічний огляд 
автотранспорту. 

І, ІV кв. Майорнікова Л.В. 

8.5 Виростити 15 голів кроленят 
віком до       1 року на суму 

2000 грн. 

I-II кв. 
 

Пугачова І.Я. 

8.6 Поточний ремонт погреба, I – ІІ кв. Неменуща Т.В. 



вуличного туалету 

8.7 Ремонт туалетів у спальному 
корпусі табору ,,Еколог” 

І-ІІ квартал Неменуща Т.В. 

8.8 Роботи з благоустрою 
території закладу 

І-ІІ квартал Майорнікова Л.В 

8.9 Провести озеленення 

навчальних кабінетів закладу 

І-ІІ квартал Щербина О.І., керівники 

гуртків – відповідальні 

за кабінети 

8.10 Провести страхування 

автомобілів та водіїв 

ІІ, ІV кв. Майорнікова Л.В. 

8.11 Виростити квіткової розсади 
300 шт. для навчально-

дослідної земельної ділянки 

закладу  

II кв. 
 

Щербина О.І., керівники 
гуртків відділу 

8.12 Капітальний ремонт 

внутрішньої мережі 
газопроводу 

ІІ квартал Майорнікова Л.В. 

8.13 Провести повірку газових 
лічильників та газових 

коректорів 

ІІ кв. Майорнікова Л.В. 
Неменуща Т.В. 

8.14 Поточний ремонт 

електромережі 

адміністративно-навчального 
корпусу 

ІІ кв. Майорнікова Л.В. 

8.15 Підготувати необхідну 

документацію щодо початку 

опалювального сезону 

ІІ-ІІІ кв. Майорнікова Л.В. 

Неменуща Т.В. 

8.16 

 
 

Виростити овочевої розсади: 

а) капусти 150 шт.; 
б) помідорів 200 шт.; 

в) перцю 150 шт.; 

г) баклажанів 50 шт. 

березень- 

квітень 

Грищенко Н.Ю. 

8.17 Провести поточний ремонт 

пожежної сигналізації 
господарської будівлі табору 

,,Еколог” 

березень-

квітень 

Неменуща Т.В. 

8.18 Провести весняні роботи 

щодо благоустрою центру. 

березень-

квітень 

 

Майорнікова Л.В. 

Дулій В.О. 

Пугачова І.Я.. 

8.19 Придбати та установити в 
таборі ,,Еколог”: 

- духову шафу в їдальні; 

- машину для нарізання і 

протирання овочів; 

до 01 травня Неменуща Т.В. 



- вуличний тренажер 
,,Степпер”; 

- холодильну шафу для 

зберігання добового 
запасу продуктів; 

- марміт для зберігання 

страв у підігрітому стані. 

8.20 Поточний ремонт підлоги 

спортзали табору ,,Еколог” 

травень Неменуща Т.В. 

8.21 Придбати квіти у вазонах на 

суму 8800 грн. 

травень Грищенко Н.Ю. 

8.22 Одержати меду з пасіки 100 
кг на суму 8 тис. грн. 

ІІІ кв. 
 

Пугачова І.Я. 
 

8.23 Поточний ремонт сараю для  
утримання тварин 

ІІІ кв. Майорнікова Л.В 

8.24 Виростити 100 кг овочів на 

навчально-дослідній 

земельній ділянці Шишацької 
філії 

ІІІ кв. Олейніченко О.С. 

8.25 Ремонт скляного накриття в 
лабораторії квітництва та 

овочівництва 

ІІІ кв. Майорнікова Л.В. 

8.26 Зібрати садової продукції 60 

кг на суму 1500 грн. 

червень-

вересень 

Пугачова І.Я. 

Ісак М.В. 

8.27 Придбати для табору 

,,Еколог” бензинову 
снігоочисну машину. 

жовтень Неменуща Т.В. 

8.28 Виростити на навчально-
дослідній ділянці 

сільськогосподарську 

продукцію в кількості 300 кг 

Протягом року Керівники гуртків 

8.29 Виростити в лабораторії 

квітництва та овочівництва 
кімнатні рослини: 

- калли – 25 шт. 

- рео – 20 шт. 
- товстянка – 25 шт. 

- сукуленти – 35 шт. 

Протягом року Грищенко Н.Ю. 

8.30 Виростити в лабораторії 

зоології: 

- популяцію зофобусів у 
кількості 3000 шт.; 

- популяцію цвіркунів у 

кількості 2000 шт.; 

Протягом року Петренко В.Ю. 



- популяцію тарганів у 
кількості 1000 шт.; 

- інфузорій і дафній у 

кількості 1 кг; 
- акваріумні рослини у 

кількості 2 кг. 

 9. Організація роботи з 

охорони праці 

  

9.1 Забезпечити працівників 

центру спецодягом, 

спецвзуттям, миючими 
засобами відповідно до 

діючих норм і нормативів, 

встановлених законодавством 

І кв. Майорнікова Л.В., 

Лещенко І.В. 

9.2 Організувати проходження 

навчання посадових осіб з 
охорони праці 

І кв. Майорнікова Л.В. 

Лещенко І.В. 

9.3 Проводити огляд приміщень 

та прилеглої території щодо 

дотримання протипожежного 

режиму 

щокварталу Майорнікова Л.В. 

Лещенко І.В. 

9.4 Організувати перевірку знань 
працівників закладу з питань 

охорони праці 

ІV квартал Лещенко І.В. 

9.5 Організувати обов’язковий 

щорічний медогляд 

працівників за кошти 
установи 

вересень Дулій В.О. 

 

9.6 

 

 

 
 

Забезпечити контроль за 

своєчасною і повною 

виплатою допомоги у зв’язку 

з тимчасовою 
непрацездатністю, по 

вагітності і пологах, при 

народженні дитини та інших 
соціальних виплат згідно з 

чинним законодавством 

Протягом року 

 

 

 

Супруненко Ю.В. 

 

9.7 Провести підготовчо-

організаційні роботи щодо 

безпеки життєдіяльності та 
охорони праці до проведення 

обласної науково-

дослідницької експедиції 

,,Бутова гора”, обласної 

Протягом року Лещенко І.В. 



екологічної експедиції 
,,Чиста хвиля”, відкриття 

оздоровчих змін у таборі 

,,Еколог” 

9.8 

 
 

Проводити поточні заходи 

щодо утримання приміщень 
центру згідно санітарно-

гігієнічних вимог 

Протягом року 

 

Майорнікова Л.В., 

Лещенко І.В. 

9.9 Проводити інструктажі з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності з учасниками 
освітнього процесу та 

технічним персоналом 

Протягом року Лещенко І.В., 

педпрацівники 

9.10 Проводити інструктажі з 

питань пожежної безпеки 

1 раз на пів 

року 

Лещенко І.В. 
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