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Впродовж 2019 року педагогічний колектив комунального закладу Львівської
обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» (далі – ЛОЦЕНТУМ) спрямовував роботу на реалізацію завдань, визначених
Законом України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», нормативними документами
Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді, Положенням про заклад позашкільної освіти,
завданнями засновника та власного Статуту:
- координував навчально-методичну, організаційно-масову та освітню діяльність
профільних еколого-натуралістичних закладів області;
- сприяв формуванню у гуртківців національної свідомості, патріотичних почуттів та
активної громадянської позиції, поваги до народних звичаїв, традицій, національних
цінностей українського народу;
- забезпечував участь учнівської молоді у міжнародних, всеукраїнських і
регіональних еколого-натуралістичних та природоохоронних заходах;
- сприяв формуванню у школярів екологічної культури, свідомого й відповідального
ставлення до власного здоров’я, здоров’я та безпеки оточуючих;
- організовував та проводив спільно з викладачами і науковцями закладів вищої
освіти, науково-дослідних установ, Інституту екології Карпат профільні семінари, науковопрактичні конференції, семінари-тренінги, круглі столи, тощо;
- надавав педагогам області інформаційно-методичну і практичну допомогу в
організації зі школярами еколого-натуралістичної та практичної природоохоронної роботи.
ЛОЦЕНТУМ у 2019 році продовжив працювати над проблемною темою
«Формування ключових компетентностей вихованців на основі використання новітніх
педагогічних технологій в освітньому процесі».
Будучи координаційно-методичним центром, КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» надавав
методичну і практичну допомогу педагогам області з розвитку пріоритетних напрямів
позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування; сприяв підвищенню
ефективності освітнього процесу та забезпечував якісний інформаційний і науковометодичний супровід проведення національно-патріотичних та виховних заходів із
вихованцями творчих учнівських об’єднань; методичних заходів з педагогічними
працівниками;
організовував
проведення
науково-практичних
конференцій,
семінарів,семінарів-практикумів, майстер-класів, тренінгів, виставок.
Ефективною формою методичної роботи була методична рада Центру, яка протягом
року координувала роботу школи педагогічної майстерності, обласного методичного
об’єднання методистів закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму,
методичних об’єднань керівників творчих учнівських об’єднань (за профілями).
У 2019 році методична служба закладу забезпечувала якісний науково-методичний
та інформаційний супровід понад 40 щорічних обласних та Всеукраїнських конкурсів,
акцій, експедицій еколого-натуралістичного напряму;національно-патріотичних та
виховних заходів із вихованцями творчих учнівських об’єднань ЛОЦЕНТУМ.
У 2019 році КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» провів два Всеукраїнські заходи:
Всеукраїнський семінар-практикум для заступників директорів закладів позашкільної
освіти
еколого-натуралістичного
напряму
за
темою:«Формування
ключових
компетентностей у вихованців творчих учнівських об’єднань закладів позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму» та ІІ етап XІІІ Всеукраїнського зльоту учнівських

виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та
позашкільної освіти участь у якому взяли команди УВБ закладів загальної середньої та
позашкільної освіти.
КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» у 2019 році продовжив співпрацю з державними,
комунальними установами, організаціями та закладами, громадськими організаціями
області.
У 2019-2020 навчальному році в КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» працює 68 творчих
учнівських об’єднань 22 профілів, навчанням в яких охоплено понад 900 дітей. За
напрямами: біологічний – 13 груп, екологічний – 21, сільськогосподарський – 13, квітководекоративний - 6, декоративно-ужитковий – 11, інші - 4. Дев’ять гуртків працює на базі
закладів загальної середньої освіти новостворених об’єднаних територіальних громад,
п’ять – на базі опорних закладів загальної середньої освіти, сім творчих учнівських
об’єднань працюють на територіях об’єктів природно-заповідного фонду Львівщини.
З грудня 2019-2020 навчального року в рамках реалізації проекту «Вікно в природу»
на базі ЛОЦЕНТУМ розпочав роботу гурток «Світ природи» для дітей із синдромом Дауна
та аутизмом Освітньо-соціально-культурного центру Святого Антонія. Гурток працює за
програмою, розробленою педагогами Центру та затвердженою ДОН ЛОДА. Ще два гуртки
«Юні друзі природи» (для дітей з ДЦП) працює на базі навчально-реабілітаційного центру
«Джерело».
Освітній процес у творчих учнівських об’єднаннях здійснюється за передбаченими
Законом «Про позашкільну освіту» трьома освітніми рівнями: початковим, основним,
вищим.
180 школярів (20% від загальної кількості вихованців Центру) навчаються в гуртках
початкового рівня.
Поглибленню і розширенню знань учнів з основ еколого-біологічних наук,
формуванню вмінь використовувати отримані знання в практичній діяльності, створенню
оптимальних умов для формування життєвих компентентностей школярів сприяє робота
50 творчих учнівських об’єднань біологічного, екологічного, сільськогосподарського,
квітково-декоративного, народознавчого напрямів, які працюють за основним освітнім
рівнем.
Десять гуртків «Юні лісівники» працюють на базі закладів загальної середньої
освіти області, в діяльності яких пріоритетною є практична природоохоронна робота.
60 учнів відвідують гуртки вищого рівня біологічного та екологічного напрямів.
Педагоги КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» експериментують та впроваджують нові ідеї, методики, технології.
Одним з головних напрямів інноваційної освіти сьогодні є STEM-освіта.
Активно долучилися до процесів упровадження у освітній процес STEM-освітньої
моделі керівники гуртків КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» «Основи біології»,
«Любителі
сукулентних рослин», «Юні охоронці природи», які працюють на базі ОЗНЗ «Бібрська
ЗОШ І-ІІІ ст. імені Уляни Кравченко».
Робота закладу, участь школярів Львівщини в обласних та Всеукраїнських масових
заходах, їх результативність систематично висвітлювалась у засобах масової інформації, на
сайтах Львівської ОДА «Освітній портал Львівщини», НЕНЦУМ та ЛОЦЕНТУМ.
З метою реалізації основних напрямів позашкільної освіти педагогічний колектив КЗ
ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» у 2020 році працюватиме над виконанням наступних завдань:

-

-

-

-

-

забезпечення реалізації пріоритетних напрямів екологічної освіти та виховання,
викладених у «Концепції розвитку ЛОЦЕНТУМ на період до 2020 року» та
«Програмі розвитку КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» (2016-2020 рр.) ;
оновлення змісту позашкільної еколого-біологічної освіти в контексті сталого
розвитку;
створення умов для гармонійного розвитку національно свідомої, високоосвіченої,
життєво компетентної творчої особистості, здатної до саморозвитку та
самовдосконалення;
задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні та творчій
самореалізації;
формування у школярів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я
та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
використання в освітньому процесі закладу інноваційних педагогічних технологій;
організація участі дітей та учнівської молоді закладів загальної середньої та
позашкільної освіти області у регіональних, Всеукраїнських і міжнародних масових
еколого-натуралістичних заходах, науково-освітніх проектах та програмах,
забезпечення участі їх переможців у національних етапах і турах;
удосконалення системи пошуку, розвитку і підтримки обдарованої учнівської
молоді;
організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
організація експериментально-дослідницької роботи на учнівських навчальнодослідних земельних ділянках закладів освіти області;
активізація діяльності учнівських лісництв, аграрних трудових об’єднань,
колективів екологічної просвіти (агітбригад) закладів загальної середньої та
позашкільної освіти;
збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

З метою вирішення зазначених завдань КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ»
планує на 2020 рік:
№

Зміст заходів

1

2

Термін
виконання
3

Відповідальний
за виконання

4

І. Методична робота
1.1. Координаційно-методична робота із педагогами закладів загальної
середньої та позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
1.1.1. Наради для директорів міськ(рай) ЕНЦ, СЮН,
завідувачів
відділів,
методистів
екологонатуралістичного напряму.
1.1.2. Взяти участь у семінарах, семінарах-практикумах
для
методистів
рай(міськ)методкабінетів,
об’єднаних територіальних громад.

січень,
вересень
протягом
року

О.Кульчицька
М. Кошіль
Л. Бойко
М.Кошіль

1.1.3. Продовжити комплектування банку даних про
стан еколого-натуралістичної, природоохоронної
та дослідницької роботи в області.
1.1.4. Взяти участь в обласному етапі:
- Всеукраїнського
конкурсу
майстерності
педагогічних
працівників
позашкільних
навчальних закладів «Джерело творчості» у
номінації «Керівник гуртка-2020»;
- Всеукраїнського конкурсу програм, навчальнометодичних матеріалів та віртуальних ресурсів з
еколого-натуралістичного напряму позашкільної
освіти.
1.1.5. Семінар-тренінг
для
керівників
творчих
учнівських об’єднань закладів позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму «Як
організувати природоохоронну акцію».
1.1.6. Творча зустріч «Інтеграція екологічної складової
в позашкільну освіту» в рамках проекту
професійного розвитку «Толока позашкільників».
1.1.7. Семінар для педагогів закладів позашкільної
освіти
еколого-натуралістичного
напряму
«Переваги STEM-освіти»
1.1.8. Обласний
семінар-практикум
«Екологічна
компетентність школярів: співпраця закладів
загальної середньої та позашкільної освіти із
науково-дослідними установами та закладами
вищої освіти».
1.1.9. Зустріч за круглим столом «Робота з дітьми з
особливими освітніми потребами в закладі
позашкільної освіти».
1.1.10. Семінар-практикум для керівників творчих
учнівських об’єднань «Шляхи вдосконалення
професійної майстерності педагогів закладів
позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму».

протягом
року

Л.Бойко

лютий

О.Кульчицька,
М.Кошіль,
Л.Бойко

протягом
року

О.Кульчицька,
Л.Бойко

жовтень

О.Кульчицька,
Л.Бойко

березень

О.Кульчицька,
М.Кошіль

квітень

О.Кульчицька,
Л.Бойко

жовтень

Л. Бойко,
О.Корнацька

листопад

О.Кульчицька,
Л.Бойко

грудень

О.Кульчицька
М.Кошіль

1.2. Навчально-методична робота з педагогічними працівниками ЛОЦЕНТУМ
1.2.1. Робота педагогічного колективу над єдиною
протягом
О.Кульчицька,
науково-методичною
проблемою
закладу
року
М. Кошіль,
«Формування
ключових
компетентностей
Л.Бойко
вихованців на основі використання новітніх
педагогічних технологій в освітньому процесі».
1.2.2. Наради за участю директора.
щовівторка О.Кульчицька
1.2.3. Здійснити чергову атестацію педагогічних працівників ЛОЦЕНТУМ:
- затвердити план роботи АК;
вересень
О.Кульчицька

1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.
1.2.10.

1.2.11.
1.2.12.

- провести організаційне засідання АК,
розподіл доручень;
- скласти графік проведення атестації
педагогічних працівників;
- вивчити професійну діяльність педагогів, які
атестуються;
- провести підсумкове засідання атестаційної
комісії.
Засідання педагогічної ради (за окремим планом).
Засідання методичної ради (за окремим планом).
Засідання обласного методичного об’єднання
методистів закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму.
Засідання методичних об’єднань керівників
гуртків (за окремим планом):
- екології та охорони природи,
- біології і квітково-декоративного напряму,
- сільськогосподарського напряму,
- зоолого-тваринницького напряму,
- декоративного-ужиткового напряму.
Забезпечити
проходження
педагогічними
працівниками
Центру
чергової
курсової
передпідготовки на базі кафедри теорії і методики
позашкільної освіти НЕНЦУМ (м. Київ) та
ЛОІППО (м. Львів).
Підготувати Освітню програму КЗ ЛОР
«ЛОЦЕНТУМ».
Підготувати статтю до Наукового вісника
Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді МОН України.
Робота школи педагогічної майстерності (за
окремим планом).
Забезпечити інформаційно-методичний супровід
проведення профільних тижнів:
- експериментального дослідництва;

- екології;
- народознавства;
- педагогічної майстерності;
- здорового способу життя «Здоров’я мати - вік
біди не знати».
1.2.13. Провести гру «Що? Де? Коли?» (серед
педагогічних працівників).
1.2.14. Створити базу електронних презентацій творчих
учнівських об’єднань Центру.
1.2.15. Проводити огляд новинок методичної літератури,

вересень

М.Кошіль

жовтень

Л.Бойко

жовтеньберезень
березень

члени АК
О.Кульчицька

щоквартально О.Кульчицька
два рази в рік М.Кошіль
протягом
М.Кошіль
року
протягом
року

протягом
року

березень
до 25.03

Л.Бойко
О.Корнацька
Г.Матющенко
А.Федорович
Н.Дендюк
М.Кошіль

О.Кульчицька,
М.Кошіль
О.Корнацька

протягом
року

Л.Бойко

березень

Л.Бойко,
О.Корнацька
А.Федорович
Н.Дендюк
М.Кошіль
Г.Матющенко

травень
жовтень
грудень
грудень
грудень
березень

Н.Дендюк
А.Федорович
А.Федорович

протягом

М. Кошіль,

фахових журналів, Internet-джерел.
1.2.16. Поповнювати картотеку методичних розробок
педагогів Центру.
1.2.17. Забезпечити
підготовку
проектів
для
фінансування з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища.
1.2.18. Здійснювати розміщення інформації про роботу
закладу на сайтах НЕНЦУМ, КЗ ЛОР
«ЛОЦЕНТУМ», «Освітньому порталі» ДОН
ЛОДА та сторінці у «Фейсбуці».
1.2.19. Створити сторінку закладу в соціальній мережі
Інстаграм.

року

Л.Бойко

протягом
року
вересеньжовтень

Л.Бойко

протягом
року

А. Федорович,
Н. Дендюк

січень

А.Федорович

О.Кульчицька,
Л.Бойко

1.3 Видавнича діяльність
1.3.1.

Підготувати і видати методичні матеріали на
допомогу педагогічним працівникам закладів
загальної та позашкільної освіти з питань
еколого-натуралістичної роботи:
▪ «Порадник юного натураліста» (ч.1,2);
▪ «Безрозсадний спосіб вирощування рослин у
відкритому
ґрунті»
(рекомендації
для
практичного застосування);
▪ «Мистецтво декупажу» (проект);
▪ «Зерна досвіду - 4» (збірка методичних
розробок за матеріалами обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу програм, навчальнометодичних матеріалів та віртуальних ресурсів
з
еколого-натуралістичного
напряму
позашкільної освіти);
▪ «Шкільне лісництво в дії» (організація і зміст
роботи учнівського лісництва);
▪ «Перші кроки в дослідництві» (збірник тез за
матеріалами обласного конкурсу «Юний
дослідник -2020»);
▪ буклет «Вчимося сортувати відходи»;
▪ «STEM технології в закладах позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму»
(методичні поради);
▪ «Енергоефективність і довкілля» (розробки
занять, виховних заходів);
▪ «Мій перший акваріум» (методичні поради для
акваріуміста- початківця);
▪ «Вимерлі тварини» (комплект листівок);
▪ «Цікаві факти із життя тварин і рослин»

лютийтравень
лютий

М. Кошіль,
Л.Бойко
Н.Солтисік

лютий
березень

І.Валах
Л.Бойко

березень

Г.Матющенко

квітень

Л.Бойко

квітень
червень

Н.Дендюк
А.Федорович

липень

Н.Дендюк

серпень

Л.Бойко

вересень

Л.Бойко

жовтень

М.Кошіль

1.3.2.

(біологічна вікторина);
▪ «Природа
і
фантазія»
(використання
природного матеріалу в дитячій творчості);
▪ «Інноваційна
діяльність
в
закладах
позашкільної освіти» (методичні поради);
▪ методика
проведення
орнітологічних
спостережень.
Продовжити видання «Вісника ЛОЦЕНТУМ».

жовтень

Г.Малиш

листопад

М.Кошіль

грудень

Л.Бойко

протягом
року

О.Кульчицька,
М.Кошіль,
Л.Бойко

1.4. Участь у Всеукраїнських заходах для педагогічних працівників закладів
позашкільної освіти
Семінар-практикум
для
голів
обласних
методичних об’єднань закладів позашкільної
освіти біологічного напряму (м. Київ).
1.4.2. Цикл навчальних семінарів-практикумів для
директорів, заступників директорів, методистів
закладів позашкільної освіти «Інноваційні
технології для позашкільної освіти» в рамках
курсів підвищення кваліфікації (м. Київ).
1.4.3. Науково-практична
конференція
лісівниківпозашкільників(м. Київ).
1.4.4. Профільні курси підвищення кваліфікації для
керівників учнівських лісництв (м. Київ).
1.4.5. Форум «Позашкільна освіта» для педагогічних
працівників
закладів
позашкільної
освіти
(м.Полтава).
1.4.6. Збір тренерів Ліги з патріотичного виховання
(м. Київ).
1.4.7. Форум для педагогічних працівників закладів
позашкільної освіти екологічного напряму
«Освіта для збалансованого розвитку» (м. Київ).
1.4.8. Всеукраїнський
семінар-практикум
для
завідувачів відділами квітництва обласних
закладів
позашкільної
освіти
екологонатуралістичного профілю та вчителів біології
закладів загальної середньої освіти(м. Київ).
1.4.9. Педагогічний практикум «Світ творчості» для
директорів обласних еколого-натуралістичних
центрів (станцій юних натуралістів) (м.Одеса).
1.4.10. Семінар-практикум для заступників директорів
обласних
еколого-натуралістичних
центрів
(станцій юних натуралістів) (м. Київ).
1.4.1.

1.4.11. Навчальний тренінг для координаторів програми

лютий

М.Кошіль

лютийтравень

М.Кошіль

березень

Г.Матющенко

жовтень

Г.Матющенко

березеньквітень

О.Кульчицька

квітень

М.Кошіль

квітень

Л.Бойко

квітеньтравень

О.Корнацька

травеньчервень

О.Кульчицька

травень

М.Кошіль

червень

О.Корнацька

GLOBE в Україні (он-лайн конференція)
(м. Київ).
1.4.12. Навчальний семінар для директорів обласних
еколого-натуралістичних центрів (станцій юних
натуралістів) «Поліське коло» (м.Рівне, м.Луцьк,
Республіка Польща, Республіка Білорусь).
1.4.13. Семінар-нарада для директорів обласних екологонатуралістичних
центрів
(станцій
юних
натуралістів) (м. Біла Церква Київська область).
1.4.14. Освітній профорієнтаційний агрофорум (м. Київ).
1.4.15. Цикл
навчальних
екологічних
тренінгів
«Моніторинг стану довкілля» для методистів
відділів екології (5 сесій) (м. Київ).
1.4.16. Цикл тренінгів по громадянській освіті за
програмою «Я – громадянин України» (відповідно
до поданих заявок) (м. Київ).
1.4.17. Цикл
навчальних
тренінгів
педагогічних
працівників творчих учнівських об’єднань
біологічного, хімічного профілю (м. Київ).
1.4.18. Освітній
форум
видавництв
навчальної
літератури (м. Київ).
1.4.19. Форум молодих позашкільників (м.Київ).
1.4.20. Звітна конференція-колегія директорів обласних
закладів позашкільної освіти (м. Київ).
1.4.21. Всеукраїнська
школа
методиста
закладу
позашкільної освіти (м. Київ).
1.4.22. Тренінг «Школа виховника – виховна робота»
(м. Київ).

червеньлипень
вересень

О.Кульчицька

О.Кульчицька

вересеньжовтень
жовтеньквітень

А.Федорович

травеньжовтень

М.Кошіль

травеньжовтень

А.Федорович

жовтеньлистопад
грудень

Л.Бойко

грудень

О.Кульчицька

А.Федорович

Л.Бойко

протягом
року
протягом
року

М.Кошіль

1.4.23. Авторська педагогічна студія з питань раннього
розвитку та раннього навчання дітей в закладах
позашкільної освіти еколого-натуралістичного
профілю (м. Київ).
1.4.24. Профільні веб семінари з питань позашкільної
еколого-натуралістичної освіти (за окремим
графіком) (м. Київ).
1.4.25. Науково-педагогічні
читання,
присвячених
творчому надбанню:
• В.О.Сухомлинського;
• Л.П.Симиренка;
• М.О.Зеленського;
• Л.П.Манорик.

протягом
року

М.Кошіль

протягом
року

О.Кульчицька,
М. Кошіль,
Л.Бойко
М.Кошіль

1.4.26. Всеукраїнський конкурс програм,

протягом

навчально-

протягом
року

М.Кошіль

О.Кульчицька,

методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з
еколого-натуралістичного напряму позашкільної
освіти.
1.4.27. Всеукраїнська заочна виставка видавничої
продукції з еколого-натуралістичного напряму.
Заочні
педагогічні
читання
«Позашкільна
педагогіка» (м.Київ).
1.4.28. Відкритий рейтинг якості позашкільної освіти
«Золота когорта позашкільників».

року

Л.Бойко

протягом
року

О.Кульчицька,
М.Кошіль,
Л.Бойко

протягом
року

О.Кульчицька,
М.Кошіль

1.5. Співпраця ЛОЦЕНТУМ із науковими установами, закладами загальної
середньої та вищої освіти і громадськими організаціями
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Біологічним і географічним факультетами ЛНУ
ім. І. Франка (навчальна, педагогічна практика
для студентів, співпраця з науковцями під час
проведення обласних та Всеукраїнських масових
заходів).
Кафедрою екології та біології Національного
аграрного університету (обласний конкурс-захист
екологічних
проектів
«Дотик
природи»,
педагогічна практика для студентів, науководослідницька робота).
Кафедрами лісівництва, екології, ландшафтної
архітектури, озеленення та урбоекології ДВНЗ
«Національний лісотехнічний університет України»
(Мала лісова академія, співпраця з науковцями
під час проведення обласних та Всеукраїнських
масових заходів).
Інститутом екології Карпат НАН України
(науково-дослідницька
робота
школярів,
проведення
зльотів,
семінарів,
семінарівпрактикумів, конференцій, тренінгів).
Зоологічним музеєм ЛНУ ім.І.Франка (екскурсії,
польова практика школярів на Західноукраїнській орнітологічній станції «Avosetta”,
зоологічні дослідження).
Ботанічним садом ЛНУ ім. І. Франка (конкурсвиставка «Квітковий вернісаж», дослідницька
робота).
Державним природознавчим музеєм НАН
України (екскурсії, майстер-клас «Будиночок для
пернатого друга», літні орнітологічні експедиції).
Департаментом екології та природних ресурсів у
Львівській області (участь у роботі Громадської
ради, природоохоронні акції, конкурси).
Обласним управлінням лісового та мисливського

протягом
року

М.Кошіль,
Л.Бойко,
О.Корнацька

протягом
року

О.Кульчицька,
М.Кошіль,
Л.Бойко,
О.Корнацька

протягом
року

М.Кошіль
Г.Матющенко

протягом
року

О.Кульчицька,
М.Кошіль,
Л.Бойко

протягом
року

Л.Бойко
А.Федорович

протягом
року

О.Корнацька,
Г.Матющенко

протягом
року

Л.Бойко
А.Федорович

протягом
року

О.Кульчицька,
Л.Бойко

протягом

Г.Матющенко,

господарства (конкурс учнівських лісництв,
природоохоронні акції, ДЕП).
1.5.10. Яворівським національним природним парком,
НПП “Сколівські Бескиди”, «Північне Поділля»,
природним заповідником «Розточчя» (учнівські
екологічні експедиції, школа передового досвіду
«Сколівські Бескиди» та «Розточчя», практичні
природоохоронні акції, конкурси).
1.5.11. Українське товариство природи (юннатівський
природоохоронний рух «Зелена естафета», робота
юнацької секції УТОП).
1.5.12. Українське товариство птахів, Львівський клуб
орнітологів (природоохоронні акції «Годівничка»,
«Птах року», «Будиночок для пернатого друга»).

року

А.Федорович

протягом
року

О.Кульчицька,
М.Кошіль,
Л.Бойко

протягом
року

Л.Бойко,
О.Корнацька

протягом
року

Л.Бойко
А.Федорович

серпеньвересень

О.Кульчицька

вересеньжовтень

О.Кульчицька,
керівники
гуртків
керівники
гуртків

ІІ. Освітній процес
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Організувати
роботу
творчих
учнівських
об’єднань, враховуючи інтереси дітей та їх
батьків.
Провести організаційні зустрічі-бесіди з батьками
юннатів в період комплектації творчих
учнівських об’єднань.
Провести комплектацію творчих учнівських
об’єднань відповідно до вікового складу дітей та
навчального плану закладу.
Забезпечити організацію і проведення занять
гуртків відповідно до навчальних програм.

вересень
вересень

Створити сприятливі умови для роботи творчих
учнівських об’єднань, скласти розклад занять.
Провести День відкритих дверей.

протягом
року
13 вересня

2.7.

Забезпечити збереження контингенту дітей у
творчих учнівських об’єднаннях.

протягом
року

2.8.

Скласти списки і вести облік гуртківців, що
належать до категорії соціально незахищених
дітей, дітей з особливими освітніми потребами,
схильних до правопорушень, переселенців,
учасників АТО.
Включити в плани гурткової роботи тематику
занять з національно-патріотичного виховання,
здорового
способу
життя,
профілактики

протягом
року

2.5.
2.6.

2.9.

протягом
року

О.Кульчицька,
М.Кошіль,
Л.Бойко
О.Кульчицька
Г.Матющенко,
керівники
гуртків
О.Кульчицька,
керівники
гуртків
О.Кульчицька,
керівники
гуртків
М.Кошіль,
керівники
гуртків

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.
2.17.

2.18.
2.19.

правопорушень, виконання вимог техніки
безпеки.
Провести заходи до знаменних та пам’ятних дат
календаря (за окремими планами).
Проводити заходи відповідно до дат «зеленого
календаря».
Провести профільні тижні:
- експериментального дослідництва;
- екології;
- народознавства
- здорового способу життя «Здоров’я мати - вік
біди не знати».
Проводити
експериментально-дослідницьку
роботу з юннатами.
Залучати вихованців Центру до:
• участі
в
дитячих
науково-практичних
конференціях,
семінарах,
екологічних
проектах;
• участі в обласних та Всеукраїнських масових
заходах еколого-натуралістичного напряму;
• Всеукраїнського науково-освітнього проекту
«Учителі та учні досліджують явище
«цвітіння» водойм в Україні»;
• Всеукраїнського проекту «GLOBE. Атлас хмар
України» в рамках міжнародної науковоосвітньої програми GLOBE;
• олімпіади випускного шкільного дослідництва
(учнівських дослідницьких проектів)
Організувати використання системи електронної
онлайн-реєстрації учасників масових заходів.
Скласти план роботи у відділках навчальнодослідної земельної ділянки.
Проводити відкриті гурткові заняття (згідно
графіку).
Проводити з вихованцями творчих учнівських
об’єднань майстер-класи, тренінги, квести тощо.
Організувати та провести спільно з науковими
працівниками державного меморіального музею
Михайла
Грушевського,
Львівського
національного літературно-меморіального музею
Івана Франка бесіди, зустрічі, творчі години.

протягом
року
протягом
року

М.Кошіль
Г.Матющенко
Л.Бойко,
О.Корнацька

березень

Л.Бойко,
О.Корнацька
А.Федорович
Н.Дендюк
Г.Матющенко

травень
жовтень
грудень
протягом
року

Л. Бойко,
О.Корнацька
керівники
гуртків

протягом
року

керівники
гуртків

протягом
року
протягом
року

керівники
гуртків
О.Корнацька
керівники
гуртків
О.Корнацька,
керівники
гуртків
О.Корнацька

протягом
року
лютийчервень
протягом
року
лютийберезень
протягом
року
протягом
року
протягом
року

А.Федорович
М. Кошіль,
О.Корнацька
О.Кульчицька,
М.Кошіль,
керівники
гуртків
керівники
гуртків
М.Кошіль

2.20.

2.21.

Організувати роботу літньої школи «Дивосвіт» та
«зеленого» класу (для дітей з особливими
освітніми потребами).
Організувати:
• роботу
виїзних
обласних
екологонатуралістичних шкіл передового досвіду
«Сколівські Бескиди–2020» (для переможців
Всеукраїнських
та
обласних
заходів,
вихованців профільних гуртків).
• дозвілля вихованців під час зимових канікул.
Екологічний майданчик «Різдвяна казка».
• роботу дитячого екологічного парламенту.
•

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

тематичні виставки юннатівських робіт до
Дня довкілля, Міжнародного дня захисту
дітей, Міжнародного дня води тощо.
Висвітлювати роботу творчих учнівських
об’єднань на сайті ЛОЦЕНТУМ та у соціальних
мережах.
Проводити навчально-виробничі практики для
студентів і школярів закладів освіти області
(згідно заявок).
Проводити
тематичні
екскурсії
екологоосвітньою виставкою «Планета ЗОО» та
відділами
учнівської
навчально-дослідної
земельної ділянки.
Залучати батьків до участі у виставках, родинних
святах, творчих звітах вихованців.

червень

Г.Матющенко

липеньсерпень

Г.Матющенко,
А.Федорович,
Л. Бойко

груденьсічень
протягом
року
протягом
року

Г.Матющенко

протягом
року

М.Кошіль,
Л.Бойко

червеньлипень

М.Кошіль

протягом
року

М.Кошіль

протягом
року

М.Кошіль

Л.Бойко,
Г.Матющенко
Г. Матющенко

ІІІ. Організація масово-просвітницької роботи з вихованцями ЛОЦЕНТУМ
та школярами області
3.1. Організувати і провести Всеукраїнську Ювілейну
травень
О.Кульчицька,
естафету «Стежками юннатівського руху» (до 95Г.Матющенко
річчя юннатівського руху в Україні).
3.2. Організувати та провести обласні:
конкурси :
лютий
Н.Дендюк
• на кращий екологічний проект з переробки та
утилізації новорічних ялинок;
квітеньЛ.Бойко
• форум юних екологів Львівщини «Дотик
травень
природи-2020»
(з
нагоди
95-річчя
юннатівського руху в Україні);
червень
Г.Матющенко
• «Природа навколо нас»,
жовтень
Н.Дендюк
• на кращу екологічну стежку;
листопад
Г.Матющенко
• «Світ очима дітей»;
грудень
Н.Дендюк
• кубок ЛОЦЕНТУМ з гри брейн-ринг «Екобрейн»;

• «Джерело».
•
•
•
•

виставки:
декоративних голубів та птиці;
«Природа і фантазія»;
«Квітковий вернісаж».
акції:
Первоцвіти просять захисту;

• «Майбутнє лісу в твоїх руках»;
• «День Землі»;
• «День Довкілля».
3.3.

Провести обласні етапи Всеукраїнських
конкурсів:
• «Зелена естафета»;
• «В об’єктиві натураліста»;
• «Парки – легені міст і сіл»;
• винахідницьких і раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного напряму (12-15
років);
• «Земля – наш спільний дім» (колективів
екологічної просвіти);
• «Зоологічна галерея»;
• експериментально-дослідницьких
робіт
з
природознавства «Юний дослідник»;
• учнівських лісництв закладів загальної
середньої і позашкільної освіти;
• «Мала річка моєї Батьківщини»;
• «Вчимося заповідувати»;
• «Юний селекціонер і генетик»;
• «Галерея кімнатних рослин»;
•

протягом
року

Л.Бойко

лютий
березень
вересень

А.Федорович
Г.Матющенко
Г.Матющенко

березеньтравень

Н.Дендюк

березень
квітень
квітень

Г.Матющенко
Г.Матющенко
Г.Матющенко

лютий
лютий
лютий
лютийберезень

О.Корнацька
А.Федорович
О.Корнацька
Н.Дендюк

березень

Г.Матющенко

березень
березеньквітень
квітень

А.Федорович
Л.Бойко

серпень
листопад
листопад
листопадгрудень
листопадгрудень
грудень
грудень
груденьсічень

Л.Бойко
Н.Дендюк
Л.Бойко
О.Корнацька

Г.Матющенко

•
•
•

на кращу навчально-дослідну земельну
ділянку;
досягнень юних зоологів та тваринників;
«Енергія і середовище»;
«Український сувенір»;

•

«Новорічна композиція».

груденьсічень

Г.Матющенко

•
•

природоохоронних та трудових акцій:
«День зустрічі птахів»;
«Птах року»;

березень
березень-

А.Федорович
А.Федорович

Л.Бойко
А.Федорович
Н.Дендюк
Г.Матющенко

•
•
•

3.4.

3.5.

•

«День юного натураліста»;
«Ліси для нащадків»;
еколого-натуралістичний похід «Біощит» в
Україні;
«Годівничка».

•

трудові акції:
«Дослідницький марафон»;

•

«Парад квітів біля школи».

жовтень
вересень
вересень
жовтень

Г.Матющенко
Г.Матющенко
Н.Дендюк

груденьберезень

А.Федорович

листопадгрудень
листопадгрудень
квітеньчервень

Л.Бойко
О.Корнацька

Провести заходи до Дня Довкілля, Дня Землі, Дня
Г.Матющенко,
Чорнобильської трагедії та Всесвітнього Дня
керівники
охорони
навколишнього
середовища
(за
гуртків
окремими планами).
Забезпечити участь школярів Львівщини у
Всеукраїнських масових еколого-натуралістичних
заходах:
січень-квітень А.Федорович
• конкурсі «Зоологічна галерея»;
лютий
Н.Дендюк
• конкурсі молодіжних проектів з
енергоефективності «Енергія і середовище»;
лютий
А.Федорович
• конкурсі юних зоологів і тваринників;
березень
Г.Матющенко
• турнірі юних натуралістів;
березень
А.Федорович
• юнацькому фестивалі «В об’єктиві
натураліста»;
березень
Л.Бойко
• конкурсі «Юний селекціонер і генетик»;
березень- О.Корнацька
• фенологічній кампанії «Вишнева Україна –
травень
2020»;
квітень
Г.Матющенко
• еколого-патріотичній грі «Паросток»;
квітеньГ.Матющенко
• конкурсі «Земля – наш спільний дім» (для
травень
колективів екологічної просвіти);
Л.Бойко
квітень• конкурсі дослідницько-експериментальних
травень
робіт з природознавства «Юний дослідник»;
Н.Дендюк
квітень• конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських
травень
проектів еколого-натуралістичного напряму
(12-15 років);
травень
О.Корнацька
• конкурсі з квітництва і ландшафтного дизайну
«Квітуча Україна»;
квітеньМ.Кошіль
• форумі юних екологів України (Одеська обл.,
травень
«Молода гвардія»);
М.Кошіль
квітень• форумі юних натуралістів (м. Київ, «Артек»);
червень
• експедиційно-польових зборах:

команд юних екологів;
команд юних зоологів;
команд юних ботаніків;
• олімпіаді випускного шкільного дослідництва
(учнівських дослідницьких проектів);
• заочному природоохоронному конкурсі «Мала
річка моєї Батьківщини».
• зльоті учнівських лісництв;
• зльоті учнівських виробничих бригад, трудових
аграрних об’єднань загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів;
• форумі учнівських трудових об’єднань
(Одеська обл., «Молода гвардія»);
• еколого-натуралістичному поході «Біощит» в
Україні;
• фестивалі «Скарбниця народної духовності»;
• фестивалі «Україна-сад»;
• конкурсі «Україна рушникова»;
-

•

•

конкурсі внутрішнього озеленення приміщень
навчальних закладів «Галерея кімнатних
рослин»;
біологічному форумі учнівської та студентської
молоді «Дотик природи»;
екологічному конкурсі «Вчимося заповідати»;
конкурсі на кращу учнівську навчальнодослідну земельну ділянку;
конкурсі-виставці «Новорічна композиція»;

•

конкурсі-виставці «Український сувенір»;

•

заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів
«Моя країна – Україна!»;
конкурсі «Гуманне ставлення до тварин».

•
•
•

•
3.7.

3.8.

Участь у Всеукраїнських заходах на базі
профільного табору «Юннат»:
• зборі
лідерів
Дитячого
екологічного
парламенту;
• зльоті юних дослідників-природознавців;
• Всеукраїнському фестивалі патріотичних дій.
Провести виїзну обласну еколого-натуралістичну
школу передового досвіду «Сколівські Бескиди 2020».

червень
червень
червень
червень

Н.Дендюк
А.Федорович
Л.Бойко
Л.Бойко

серпень

Л.Бойко

вересень
вересень

Г.Матющенко
А.Федорович

вересеньжовтень
жовтень

М.Кошіль

жовтень
жовтень

М.Кошіль
О.Корнацька

жовтеньлистопад
жовтеньлистопад

Н.Дендюк

листопад

Л.Бойко

листопад
грудень

Н. Дендюк
Л. Бойко

груденьсічень
груденьсічень
протягом
року
протягом
року
червеньсерпень

Г.Матющенко

Н.Дендюк

О.Корнацька

Г.Матющенко
А.Федорович
А.Федорович

Г.Матющенко
Л.Бойко
М.Кошіль
червеньлипень

Г. Матющенко

Проводити:
• тематичні заняття-екскурсії згідно профілів
гуртків;
• спільно з бібліотекою № 18 та № 36 заходи з
національно-патріотичного
виховання,
виставки літератури, круглі столи та усні
журнали на відзначення пам’ятних та «зелених
дат» календаря.
3.10. Залучати школярів області до проведення
щорічного Міжнародного обліку зимуючих птахів
та Міжнародних днів спостережень за птахами.
3.11 Залучити школярів області до Міжнародного
екологічного конкурсу.
3.9.

протягом
року

завідувачі
віділів,
методисти

протягом
року

Л.Бойко
А.Федорович,
кер. гуртків
А.Федорович

лютий

ІV. Фінансово-господарська діяльність
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.4.

Підготувати річні звіти 6/ОП/НВ, 6/ОП/НВСН,
6/ОП/7-тнв, форми ПЗ-1.
Укласти угоди на використання електроенергії,
тепла, водопостачання, вивіз сміття.
Провести заходи з пожежної безпеки: перевірка
контуру та заміри опору заземлення, ізоляції.
Провести модернізацію програмного забезпечення
оргтехніки закладу.
Оновити та підготувати сільськогосподарський
інвентар до роботи.

січеньлютий
січень

О.Кульчицька,
Б.Тиран
Б.Тиран

червень

Б.Тиран

протягом
року
березень

4.5.

Провести інвентаризацію матеріальних цінностей.

листопад

4.6.

Провести
заходи
щодо
відключення
теплопостачання у закладі відповідно до діючих
норм та правил.
Надавати до департаменту освіти і науки ЛОДА
натуральні показники за спожиті енергоносії.
Підготувати акти готовності закладу до нового
навчального року.
Скласти проект кошторису на 2021 рік.

квітень

4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

4.11..

Організувати своєчасне виконання вихованцями і
керівниками
гуртків
осіннього
циклу
сільськогосподарських робіт на УНДЗД, збір
урожаю та закладання насінневого фонду на
зберігання.
Проведення поточних ремонтів будівель та

щомісячно
серпень
листопад
вересеньжовтень

березень-

Г.Лаба,
Б.Тиран
Б.Тиран,
садівник,
лаборанти
О.Кульчицька,
Б.Тиран,
члени комісії
Б.Тиран,
Б.Тиран
О.Кульчицька,
заст. директора
О.Кульчицька,
заст. директора
керівники
гуртків,
лаборанти,
садівник
Б.Тиран,

приміщень, огорожі та садових доріжок закладу
господарським способом.

4.12.

Забезпечити:
виконання
вимог
щодо
санітарногігієнічного стану навчальних, адміністративних
та господарських приміщень;
використання приписів та виконання вимог
пожежного нагляду, служби охорони праці;
контроль за споживанням енергоносіїв
відповідно до лімітів.

В.о. директора

листопад

лаборанти,
робітник,
садівник,
прибиральниця
двірник,
керівники
гуртків

протягом
року

Б.Тиран,
О. Кульчицька

протягом
року
щомісячно

Б.Тиран
Б.Тиран

О.Кульчицька

