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ВСТУП 

Метою позашкільних навчальних закладів є підготовка підростаючого 

покоління, здатних після здобуття відповідної освіти включитися у виробничу 

діяльність; вирішувати виробничі або наукові завдання і відповідати за їх 

вирішення. Досягнення цієї мети потребує модернізації теоретико-методичних 

засад позашкільної освіти, підготовки нової джерельної бази науково-

методичного забезпечення. 

Позашкільний педагогічний процес враховує здоров'я дитини, організовує 

природний напрямок їхнього росту і розвитку; допомагає дитині адаптуватися до 

різних умов і самоствердитися, усвідомити себе як особистість повноцінною 

творчою діяльністю, навчитися вирішувати життєві проблеми адекватно 

інтелектуальним можливостям, власним цілям і інтересам. 

 Позашкільна педагогіка розкриває технологію виховання творчої 

особистості, створення таких навчальних відносин, при яких кожна дитина прагне 

до максимальної реалізації своїх сил і творчих здібностей у власних і суспільних 

інтересах. 

 Пильна увага суспільства до позашкільних установ як вибірковим 

суспільно-соціальним видам виховання дітей пояснюється ще і тим, що в них 

інтенсивніше відбувається процес формування наступних найважливіших 

характеристик повноцінної особистості: 

 позитивне відношення до власного життя, завдяки реалізації себе в 

улюбленій діяльності, що відповідає природним даним; 

 здатність до безперервного духовно-творчого самовдосконалення; 

 соціальна відповідальність, що виявляється в турботі про благополуччя інших 

людей; 

 культура дозвіллєвої діяльності й ін. 

Система позашкільного виховання в ідеалі покликана забезпечити можливість 

кожній дитині у вільний час усебічно розвивати здібності і захоплення, 

«розгорнути» їх у всім різноманітті. Саме тому, керівник позашкільного 

навчального закладу повинен бути високоморальним і дуже активним, а його 

методи керування – особливими. 
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Основними положеннями освітньої політики Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України на сьогоднішній день є: 

♦ виховання громадянина України, здатного обстоювати національно-

державницькі інтереси в глобалізованому світі; 

♦ впровадження сучасних педагогічних технологій у практику позашкільного 

навчально-виховного процесу; 

♦ забезпечення реалізації пріоритетних напрямів екологічної освіти та 

виховання; 

♦ координація науково-методичної, організаційно-масової та навчально-виховної 

діяльності обласних, районних, міських позашкільних навчальних закладів 

еколого-натуралістичного спрямування; 

♦ науково-методичний супровід змін структури і змісту освіти, виховання, 

розвитку і соціалізації особистості;  

♦ програмно-методичне забезпечення навчального процесу; 

♦ розвиток мотивації вихованців та педагогів центру на здійснення освіти 

впродовж життя; 

♦ організація допрофесійної освіти, розвиток її мережі, переростання у 

початкову професійну підготовку вихованців закладу; 

♦ додаткова поглиблена диференційована освіта дітей та юнацтва через роботу у 

гуртках, наукових товариствах, Малій академії наук; 

♦ систематична, поетапна дослідно-експериментальна робота з проблем 

формування у підростаючого покоління екологічної культури, основ 

природоохоронних знань; 

♦ підвищення інвестиційної привабливості Центру на основі технології 

проектного управління; 

♦ розширення міжнародної співпраці в галузі позашкільної освіти, охорони 

довкілля (Росія, Білорусь, Польща, Латвія, США). 
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Історичний нарис становлення НЕНЦ та його координаційна діяльність 

У 1925 році у м. Києві заснована дитяча біологічна станція, яка пізніше була 

перейменована у дитячу агробіостанцію, потім у Республіканську станцію юних 

натуралістів, згодом – в Український державний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді. 

Указом Президента України від 17 лютого 2001 року № 96 закладові 

присвоєно звання „Національний”. 

На першому етапі діяльності основним завданням цього позашкільного 

навчального закладу була методична і практична допомога школам в організації 

гуртків юннатів. У 50-60 роках в Україні формується державна система 

позашкільної роботи, визначаються її основні організаційні форми: гурткова 

робота, клубна робота, екскурсія, практична робота в теплицях, на навчально-

дослідних ділянках тощо. 

Республіканська станція юних натуралістів стала головним методичним 

центром в організації позакласної та позашкільної роботи з біології з дітьми та 

учнівською молоддю в Україні. 

У 1965 році за велику роботу по розвитку дослідництва з біології і 

сільського господарства та активну участь у вихованні молодого покоління 

Республіканська станція юних натуралістів була нагороджена Почесною 

грамотою Президії Верховної Ради України. 

Історичний аналіз становлення і розвитку позашкільної еколого-

натуралістичної освіти свідчить про наявність прогресивних досягнень, 

позитивного впливу її на творчий розвиток особистості. Нині в Україні 246 

позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування, за 57 

профілями працюють 12 тис. творчих учнівських об’єднань, якими охоплено 80 

тис. дітей і підлітків. 

Педагогічний досвід позашкільної еколого-натуралістичної освіти є 

великим надбанням нашої держави і впроваджується в систему освіти різних 

країн світу. 

Національний еколого-натуралістичний центр є організаційно-методичним 

центром з проблем екологічної освіти і виховання учнівської молоді, розвитку 
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інтересів до дослідницької роботи з біології і сільського господарства, підтримки 

юних обдарувань  для формування наукової еліти, країни нації. 

Позашкільна освіта в Національному еколого-натуралістичному центрі 

здійснюється за такими напрямами: еколого-природоохоронний, дослідно-

експериментальний, художньо-естетичний, реабілітаційно-оздоровчий.  

Місцем підведення підсумків Всеукраїнських масових заходів є табір 

„Юннат”. Тут щоліта юннатівська школа передового досвіду збирає більше 1000 

юних біологів і дослідників сільського господарства з усіх областей України. 

Осередками залучення вихованців до вивчення історії нашої держави, 

звичаїв і традицій українського народу є Школа народних ремесел і Музей хліба. 

Навчально-дослідною базою, де проводиться розробка і впровадження 

освітніх і виховних програм для юних натуралістів України є парк „Пам’ять 

родоводу”, екологічна стежка, комплекс „Екологос”. 

Важливим напрямом роботи Центру є пошук, розвиток і підтримка 

обдарованої учнівської молоді. На базі центру працюють заочна біологічна школа 

для учнів переважно сільської місцевості, природничий ліцей. Інтеграція з 

вищими навчальними закладами та галузевими інститутами НАН України дає 

можливість членам наукового товариства Центру проводити експериментальну 

роботу, цілеспрямовано будувати свою діяльність на перспективу.  

Сьогодні НЕНЦ – найвпливовіший в Україні позашкільний навчальний 

заклад. Він виступає ініціатором освітньої ідеології загальнонаціонального 

масштабу, створює оптимальні умови для самореалізації слухачів, учнів, 

вихованців. Нині тут здобувають позашкільну освіту близько  785 дітей. 

          У центрі працюють:  доктор педагогічних наук, кандидати біологічних та 

географічних наук,  Заслужений працівник освіти України,  Заслужені вчителі 

України. 

 За роки діяльності з цього відомого не тільки в Україні, а й далеко за її 

межами позашкільного навчального закладу вийшло понад 50 тисяч випускників. 

Сотні, тисячі вихованців центру стали видатними вчителями-новаторами, 

організаторами освіти, викладачами,  вченими, громадськими діячами. Серед них 
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– директор Інституту зоології НАН України, дійсний член НАН України, доктор 

біологічних наук, професор Ігор Акімов, доктори біологічних наук  В.П. Шарпіло, 

В.М. Єрмоленко, Ю.Г. Верверс, кандидати біологічних наук Г.М. Нікітенко, Л.Д. 

Дудченко та багато інших. 

 Сьогодні центр утверджується як потужний позашкільний мегаполіс 

європейського масштабу. У його структурі: 14 відділів та лабораторій, 

Всеукраїнська заочна біологічна школа, наукове товариство “Ерудит”, 

природничий ліцей, школа декоративно-прикладного мистецтва, аквакомплекс, 

центр селекції та генетики декоративних птахів, літня школа здоров’я, 

дендропарк, школа біоетики, екологічна відеотека, науково-практичний центр з 

проблем особистісно орієнтованої підготовки педагогів і профільного навчання 

учнівської молоді, науково-навчально-виробничі комплекси “Інститут 

природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного 

університету ім. М.П.Драгоманова – Національний еколого-натуралістичний 

центр”, “Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет ім. 

Григорія Сковороди – Національний еколого-натуралістичний центр”.  

 

Управлінська та мотиваційна діяльність керівництва 

На сьогоднішній день гостро стоїть питання підвищення рівня трудової 

активності персоналу. І перш за все, це питання має турбувати керівників установ. 

Адже, кожен керівник повинен вирішувати два основних завдання: 

 знизити рівень незадоволеності персоналу, удосконалювати регулятори 

мотивації; 

 збільшити рівень задоволеності, посилити основні мотиватори, які 

реально підвищать трудову активність працівників. 

Нам відомі методи матеріальної мотивації персоналу (різноманітні 

винагороди).  Але слід зауважити, що одним  із способів позитивного розвитку 

підприємств є використання методів нематеріальної мотивації трудової активності 

персоналу. 
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Система методів матеріальної і нематеріальної мотивації в будь-якій 

організації припускає комплекс заходів, спрямованих на підвищення трудової 

активності працюючих і як наслідок підвищення ефективності праці, її якості. 

При визначенні способів стимулювання бажано враховувати положення 

теорії Фредеріка Герцберга, що доводить, що у виробничому процесі діють не 

тільки стимулятори, але й антистимулятори, що пов’язані практично з усім 

спектром виробничих факторів, тобто зі стратегією компанії, і з діючими 

способами контролю і з системою зарплатні. 

Ф. Герцберг, думав, що підвищення продуктивності праці не можна завжди 

ставити в пряму залежність від рівня оплати. Здатності виконавців оцінюються по 

тому, наскільки якісно вони виконують службові обов'язки запропоновані їм 

адміністрацією. Тим часом, можливості працівників не завжди відповідають 

покладеним на них функціям. 

Коли талановитому інженеру пропонують займатися рутинною роботою чи  

його перестає задовольняти роль гвинтика в гігантській машині виробництва, 

коли друкарка позіхає в проміжках між завданнями, що віднімають 10% її 

потенційних можливостей, то надбавка до зарплати продуктивність праці істотно 

не підвищує. 

Те, що багато людей заробляють собі на хліб справою їм не цікавою, є 

давнім лихом людства. Ф.Герцберг побачив цю перекладену на виробничий лад 

проблему і запропонував шляхи її вирішення, узявши за основу благе побажання, 

що не людину треба пристосовувати під роботу, а роботу під людину. 

На щастя, в Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської 

молоді працюють педагоги з високими моральними якостями, які дійсно люблять 

свою справу. В НЕНЦ майже немає плинності педагогічних кадрів, тому що в 

порівнянні з іншими освітніми установами працівники одержують регулярно не 

тільки заробітну плату (з урахуванням премій), але й різні надбавки, матеріальні 

допомоги, цінні подарунки за підсумками роботи, що є дуже важливим 

мотиваційним фактором. В організації існує система стимулювання педагогічних 

працівників як матеріальними методами, так і нематеріальними. Слід зауважити, 

що нематеріальні методи мотивації є пріоритетними  в даній установі. Я вважаю, 
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що це пов’язано саме зі специфікою роботи, адже отримати позитивний результат 

в роботі можна тільки  застосовуючи творчий підхід до вирішення завдань. 

Так виглядає мотивація персоналу Національного еколого-натуралістичного 

центру (рис.1.): 

 

 
 

Рис.1. Мотивація педперсоналу НЕНЦ 

Керівництво Національного еколого-натуралістичного центру (НЕНЦ) 

завжди вчасно інформує працівників  про діяльність організації, про прийняття 

управлінських рішень. Слід відмітити, що НЕНЦ також є координатором 

обласних, міських, районних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних 

натуралістів). Тому, працівники НЕНЦ завжди знаходяться у вирі подій не тільки 

власної організації, а і регіональних позашкільних навчальних закладів еколого-

натуралістичного спрямування. 
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- зручне 
обладнання; 

- фітодизайн; 
- низький рівень 

шуму; 
- чистота. 

- перша освіта; 
- друга освіта; 
- перепідготовка

; 
- підвищення   

кваліфікації; 
- оплата 

дитячого садку, 
школи. 

 

Мотивація персоналу 
 

Моральна 
 

- нагороди 
(грамоти, 
медалі); 

- подяки; 
- участь у 

прийняті 
рішень; 

- кар’єрний ріст; 
- раціоналізація 

робочого часу; 
- культурні 

заходи; 
- інформованість 

персоналу. 
 

Матеріальна 

- заробітна 
плата; 

- премії; 
- надбавки; 
- пільги й 

дотації; 
- подарунки; 
- пільгове 

житло.  

Стимулювання з елементами 
матеріального 
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 Високі вимоги пред’являються  керівництвом організації до 

професіоналізму й компетентності своїх працівників. Тому особлива увага в 

організації приділяється регулярному навчанню і підвищенню кваліфікації 

співробітників. 

З метою формування готовності педагогів до впровадження сучасних 

психолого-педагогічних технологій розроблено і апробовано пілотний проект – 

навчальний курс “Культура педагогічного менеджменту”. Програма розрахована 

на 54 години, з них – 21 год. – теоретичний курс, решта – практичні заняття, 

тренінги, заняття в майстер-класах, самостійна робота над розробкою творчих 

проектів. Освоєння програми передбачає підвищення ключових компетенцій в 

галузі культури педагогічного менеджменту, ознайомлення з методичними 

засобами творчої діяльності, сучасними педагогічними технологіями. 

По закінченні курсу слухачі захищають творчий проект на самостійно 

обрану або запропоновану викладачами тему. Педагогічні працівники центру 

підвищували фаховий рівень на курсах  флористики Стаса Зубова, курсах 

підвищення кваліфікації в ІППО АПН України, курсах підвищення кваліфікації на 

кафедрі методики позакласної та позашкільної роботи тощо. 

Актуальними питаннями курсової перепідготовки є: гуманітарна освіта в 

умовах позашкільного навчального закладу, філософські проблеми управління 

освітою, інноваційні технології, зміст та організація діяльності позашкільного 

навчального закладу, дидактичні основи підвищення ефективності навчально-

виховного процесу, ключові компетенції методиста, професійна відповідальність 

методиста, інноваційний потенціал методиста, дистанційна форма організації 

навчання, побудова моделей портфоліо тощо. 

З метою підвищення кваліфікації у Центрі продовжує працювати школа 

молодого педагога. 

 Корпоративна культура. Одним з пріоритетним напрямів морального 

стимулювання в НЕНЦ є корпоративна культура. 

 «Не хлібом одним живе людина», — сказано в Біблії. Зміст цього 

афоризму був справедливим з давніх-давен, а особливо нині, коли 

матеріальні потреби людей у більшості країн задоволено, а на перший план 
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виходять нематеріальні потреби й мотиви. На початку нового століття людина 

працює не тільки, й не стільки для задоволення першочергових матеріаль-

них інтересів, скільки для комплексного забезпечення широкого кола потреб 

соціального, культурного, духовного характеру. 

 Корпоративна культура – це система переконань, норм поводження, 

установок і цінностей, які є тими неписаними правилами, що визначають, як 

повинні працювати й поводитися люди в даній організації. При цьому мова йде 

про переконання й цінності, які в більшій або в меншій ступені розділяються 

переважно більшістю членів організації. 

 Дії й поводження працівників, спрямовані на досягнення конкретних 

результатів або виконання доручених завдань – це спостережувані прояви 

корпоративної культури, її зовнішня сторона, але саме по діях і поводженню 

працівників можна судити про те, який в цілому стан корпоративної культури, чи 

сприяє вона ефективній роботі організації, успішному проведенню змін, чи 

підтримує вироблену стратегію розвитку організації. 

 Наявність усього комплексу елементів корпоративного стилю народжує в 

співробітників почуття приналежності до організації, почуття гордості за неї. 

 Таким чином, із різних за характерами людей, співробітники поступово 

перетворюються в єдиний колектив, зі своїми законами, звичаями, правами й 

обов’язками.  

Корпоративна соціальна політика, будучи елементом корпоративної 

культури, має на увазі розробку й реалізацію заходів і програм, що забезпечують 

соціальну захищеність і високий соціальний статус співробітника організації. 

Вона визначає умови праці, корпоративні свята, соціальний захист тощо. 

Велика увага в нашій організації приділяється корпоративним заходам, які 

надають прекрасну можливість неформально поспілкуватися з колегами. 

Корпоративні свята у відриві від цілей установи, від спільної справи гублять 

усякий зміст, більше того приносять чималу шкоду. Корпоративне свято 

припускає розуміння мети даного заходу (обговорення яких-небудь робочих 

аспектів, створення неформальних відносин, відпочинок і т.д.) В НЕНЦ є традиція 

– поздоровлення співробітників з днем народження або іншими знаменними 
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датами у їхньому житті, із врученням премії або коштовного подарунка. А також, 

спільне проведення загальнодержавних свят із врученням найактивнішим 

співробітникам грамот, подяк і коштовних подарунків.  

Слід зауважити, що адміністрація нашого Центру турбується і про 

розширення кругозору працівників, розвиток їх пізнавальних інтересів. З цією 

метою для колективу організовуються „інтелектуальні відпочинки” – екскурсії до 

різних музеїв, Ботанічного саду не тільки Києва, а і інших куточків України.   

Колективні свята, екскурсії, експедиції дозволяють людям найбільш повно 

розкритися в колективі й згуртуватися, налагодити взаєморозуміння з усіма, хто 

працює в організації. 

 Методи матеріальної мотивації займають хоча і не домінуюче, але особливе 

місце в системі загальної мотивації, тому що є джерелом задоволення потреб. 

 Заробітна плата важлива для всіх. Заробітна плата в нашій організації 

виплачується два рази на місять без затримок, що саме по собі є стимулом до 

праці. Люди до цього звикли, і тому з більшою довірою ставляться до організації.   

 Заробітна плата тільки на першому етапі може бути стимулом до 

продуктивної праці, згодом людина до неї звикає і саме тоді зарплатня втрачає 

свій стимулюючий вплив. На сьогоднішній день, кожна організація використовує 

власну додаткову систему винагороди працівників. 

В Національному еколого-натуралістичному центрі крім заробітної плати 

використовується компенсаційна система. Поняття компенсаційної системи 

припускає необхідність компенсувати певні вкладання з боку співробітника в 

діяльність і розвиток організації. Це може бути витрачений час, сили, знання, 

використання особистої машини в службових цілях і багато чого іншого. 

В організації використовується система надбавок. Надбавка за керівництво, 

не описане в посадовій інструкції, наприклад наставництво. Також існують ряд 

надбавок за розширену зелену зону (територія НЕНЦ сягає понад 13 га), за 

належне оформлення учбової лабораторії тощо. Такі виплати дозволяють 

стимулювати ініціативність. 

Одним з найбільш ефективних факторів матеріального стимулювання в 

організації розглядається відпустка, як обов’язкова оплачувана щорічна 
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відпустка, покладена за законом, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, на 

медичні споживи, так і додаткові оплачувані відпустки на екзаменаційно-залікові 

сесії та додаткові вихідні дні. Що стосується додаткової відпустки, то 

приймається рішення залежно від того, наскільки відсутність співробітника може 

зашкодити навчально-виховному процесу. Тут вирішується все індивідуально.  

 Значне місце  серед методів нематеріальної мотивації займає кар’єрний ріст. 

Звичайно виокремлюють два види кар'єри: фахову і внутрішньофірмову. 

Фахова кар'єра — це, власне, різні стадії професіональної діяльності: 

навчання, робота, послідовний розвиток індивідуальних професійних здібностей, 

професіональне зростання і, урешті-решт, вихід на пенсію. Ці стадії 

конкретний працівник може пройти в одній або в різних організаціях. 

Внутрішньофірмова кар'єра охоплює зміну стадій розвитку працівника в межах 

однієї організації.  

 На різних етапах кар'єри людина прагне задовольнити різні потреби (табл. 

1), чого не можна не враховувати в практиці управління персоналом. 

 Політика в галузі кар'єри персоналу має бути спрямована на задоволення 

кількісних і якісних потреб організації в працівниках у необхідний час і в 

потрібному місці. Важливим засобом розроблення та реалізації цієї політики є 

планування кар'єри. 

  Якщо ж планування кар'єри розглядати крізь призму сучасних теорій 

мотивації, то можна дійти висновку, що цей елемент управління персоналом має 

безпосереднє відношення до мотивації трудової діяльності. Так, згідно з теорією 

Маслоу до первинних потреб людини належать потреби безпеки, намагання бути 

впевненим, що фізіологічні та інші пріоритетні потреби, у тому числі потреби 

зайнятості, стабільної роботи, будуть задоволені як у поточному періоді, так і в 

майбутньому. 

Теорія очікувань свідчить, що люди прагнуть у будь-якій ситуації отримати 

максимум бажаного. Тому і в процесі роботи людина прагне до отримання 

різноманітних винагород і максимального задоволення потреб. До таких потреб 

належать просування по службі та знання перспектив свого зростання. Очікуючи, 

що вибраний тип поведінки приведе до досягнення бажаного, людина розподіляє 
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свої зусилля і прагне досягнення оптимального співвідношення в системі «затрати 

— результати — винагорода — валентність». 

Таблиця 1 
Етапи кар’єри та пріоритетні потреби людини на кожному з них 

  
Етапи 

кар'єри 
Вік 

(років) 
Цілі, що їх 
бажають 
досягнути 

Психологічні 
(моральні) 
потреби 

Матеріальні 
потреби та 

потреби безпеки 
Попередній до 25 

Навчання, 
випробування себе на 
різних роботах 

Початок 
самоствердження 

Безпека існування 

Становлен
ня 

до 30 

Освоєння    роботи,    
розвиток навичок, 
формування 
кваліфікованого 
фахівця 

Зростання 
самоствердження, 
початок досягнення 
незалежності 

Безпека 
існування, 
здоров'я, 
нормальний   
рівень   оплати 
праці 

Просування до 45 Просування     по     
службовій драбині, 
набуття нових нави-
чок і досвіду, 
зростання ква-
ліфікації 

Самоствердження, 
зміцнення 
незалежності, початок 
самовираження, 
поваги 

Здоров'я,    
високий    рівень 
оплати праці 

Збереження до 60 Пік кваліфікаційного 
рівня, нагромадження 
навичок, досвіду 

Стабілізація 
незалежності, 
зростання 
самовираження, 
поваги 

Підвищення 
якості життя 

Завершення 

після 
60 

Вихід на пенсію,  
підготовка до нового 
виду діяльності на 
пенсії 

Стабілізація 
самовираження, 
поваги 

Збереження 
досягнутої якості 
життя 

Пенсійний  Заняття   новим   
видом  діяльності                                         

Самовираження в 
новій сфері 
діяльності, 
збереження поваги 

Здоров'я, розмір 
пенсії, інших 
джерел доходів 
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Із теорії справедливості випливає, що, коли працівники бачать залежність 

(щодо себе) між рівнем ефективності роботи і просуванням по службі, то це сприяє 

їхній трудовій активності. Одночасно людина починає приділяти підвищену 

увагу перспективам свого зростання, просуванню по службі, адже це, на її думку, 

супроводжуватиметься справедливою винагородою. Ми пропонуємо розглянути 

модель ділової кар’єри педагогів НЕНЦ (рис.2) 

Рис.2. Загальна модель ділової кар’єри спеціалістів Національного 

еколого-натуралістичного центру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стабільність зайнятості, чітка перспектива зростання — безперечно 

пріоритетні потреби й мотиваційні чинники трудової діяльності. А отже, 

плануванню кар'єри слід приділяти першочергову увагу. Воно має безпосереднє 

відношення до реалізації цілої низки потреб і впровадження в дію трудових 

статусних мотивів персоналу. 
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Однією з нагальних потреб кожної людини є вільний час і сприятливий 

режим робочого часу. З огляду на це до пріоритетних напрямків посилення 

мотивації трудової діяльності можна віднести регулювання робочого часу та 

заохочення вільним часом. В НЕНЦ керівництвом визначено щосереди – 

методичний день. Це день, який кожний педагогічний працівник може 

використовувати на відвідування бібліотеки (підготовка до заняття гуртка, до 

проведення масового заходу, підготовка статті, методичного матеріалу тощо). Також 

приділяється  велика увага працівникам, які навчаються в аспірантурі (їм надається 

щотижня один додатковий вихідний для написання дисертації). 

 

Навчання впродовж життя або підготовка кадрів нової генерації 

Професійне навчання персоналу — це систематичний процес формування у 

працівників організації теоретичних знань, умінь та практичних навичок, необхідних 

для виконання роботи. 

Професійне навчання персоналу у ринкових умовах повинно носити безупинний 

характер і проводитися протягом усієї трудової діяльності. 

Підвищення важливості безупинного навчання персоналу організації 

обумовлюють такі чинники: 

• впровадження інноваційної  технології навчання, ріст комунікаційних 

можливостей, що створюють умови для ліквідації або зміни деяких видів робіт. У 

зв'язку з цим необхідна кваліфікація не може бути гарантована базовою освітою; 

• високий рівень конкуренції між країнами. Країни, що мають сучасну систему 

безупинної освіти, є лідерами в умовах цієї конкуренції. 

Вони мають можливість у найкоротший термін відповісти на будь-який «виклик» 

підвищенням продуктивності праці; 

• зміни у всіх сферах життя. Безупинні і швидкі зміни в технології і 

інформатиці вимагають безупинного навчання персоналу; 

• для освітнього закладу більш ефективним і економічним є підвищення 

віддачі від уже працюючого персоналу на основі його безупинного 

навчання, ніж залучення нових працівників. 
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Персоналом керує безпосередній керівник. Відповідно і відповідальність за 

навчання працівників несе теж він. 

Що ж стосується ролі підрозділу з управління персоналом в процесі 

навчання, то вона визначається, як і в інших сферах управління людськими 

ресурсами, високим рівнем спеціальних знань, досвіду, інформації, якими 

володіють працівники цих підрозділів. 

Професійне навчання персоналу освітнього закладу забезпечує: 

1. Первинну професійну підготовку працівників (здобуття професійно- 

педагогічної освіти особами, які раніше не мали педагогічної професії або 

спеціальності, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, 

необхідний для продуктивної педагогічної діяльності в організації). 

2. Перепідготовку (навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією 

(спеціальністю) працівниками або спеціалістами з вищою освітою, які вже 

здобули первинну професійну підготовку у навчальних закладах).  

3. Підвищення кваліфікації (навчання, спрямоване на розвиток і удосконалення 

знань, умінь і навичок у конкретному виді спеціальної діяльності, 

обумовлене постійною зміною змісту праці, удосконаленням технологій 

навчання підростаючого покоління). Воно, як правило, проводиться з 

відривом від роботи до трьох тижнів або з частковим відривом від роботи 

тривалістю до шести місяців. Рекомендована чисельність тих, що навчаються 

у групах, — до 30 чоловік. Навчальні плани і програми для коротко-

строкового навчання розробляються навчальними закладами, що 

організують, даний вид навчання керівників і спеціалістів. Навчання в 

групах завершується складанням іспитів або захистом курсових робіт. 

В даний час людському потенціалу приділяється все більша увага. 

Робота керівників закладів, організацій повинна бути спрямована на 

формування працездатного й ефективно функціонуючого персоналу. 

Активно навчатися, а не орієнтуватися на минуле для керівника має стати  

діагнозом ситуації і планом на майбутнє. Керівник не повинен орієнтуватись на 

минуле. Вимоги до керівників зростають, і їхня освіта має тривати все життя і 

постійно вдосконалюватися через зміни, що відбуваються. Замість витрат 
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пріоритетом стає довготривала користь. Більшість людей прагне в процесі 

роботи отримати нові знання. Тому так необхідно надати підлеглим можливість 

навчатися, розвивати їх творчі можливості. Поруч з тим кожна людина прагне 

успіху. Успіх – це реалізовані цілі, для досягнення яких працівник застосував 

максимум зусиль. Успіх без визнання призводить до розчарування, вбиває 

ініціативу. Однак цього не станеться, якщо підлеглим, які дісталися успіху, 

делегувати додаткові права, просунути їх по службі. 

Професійний розвиток впливає й на самих працівників. Підвищуючи 

кваліфікацію й здобуваючи нові навички й знання, вони стають більше 

конкурентоспроможними на ринку праці й одержують додаткові можливості 

для професійного росту як і в своєму закладі, організації, так і поза ними. 

Одержання в процесі професійної підготовки нових знань сприяє загальному 

інтелектуальному розвитку людини, розширює його ерудицію та коло 

спілкування, зміцнює впевненість у собі. Тому, вважаємо, що можливість 

професійного розвитку в нашому НЕНЦ  високо  оцінюється  педперсоналом й 

дуже впливає на прийняття  ними  рішення  про  роботу в  цьому 

позашкільному навчальному закладі, а капіталовкладення в професійний 

розвиток сприяють створенню сприятливого клімату, підвищують мотивацію 

працівників і їхня відданість  своєму місцю роботи. Виграє від професійного 

розвитку персоналу й суспільство в цілому, одержуючи більш кваліфіковану 

робочу силу  й більш високу якість обслуговування без додаткових витрат. 

Всі освітні заклади покликані працювати над розвитком своїх людських 

ресурсів. Навчання та підвищення кваліфікації допомагає педпрацівникам 

виконувати продуктивно свою теперішню роботу і підготуватися до 

майбутньої. Оцінка виконання потрібна для визначення потреби у навчанні, 

ухвалення рішення щодо підвищення заробітної плати, переміщення та інші 

посади на забезпечення ефективного зворотного зв’язку з педпрацівниками. 

Можна користуватися як об’єктивними методами оцінки, так і методами 

судження, а ефективна система, звичайно, передбачає кілька методів. 

Правильність оцінки залежить від детального врахування багатьох аспектів 

виконання працівником своїх службових обов’язків. 
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Незалежно від ефективності системи відбору більшості педпрацівників 

потрібне додаткове навчання, якщо вони хочуть підвищитися по службі, а 

також оцінювання їхньої роботи та забезпечення зворотного зв’язку. Отже, в 

Центрі здійснюється стратегічне й оперативне планування процесу 

перепідготовки і підвищення кваліфікації педпрацівників. 

Управління перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів в межах 

НЕНЦ забезпечується перш за все на основі планування професійно-

кваліфікаційного росту педпрацівників. 

На своєму робочому місті кожен бажає показати на що він здатний і що 

він значить для інших, тому необхідно визнавати працю кожного окремого 

педпрацівника надавати можливість приймати рішення з питань, які відносяться 

до його компетенції, консультувати інших працівників Центру та ін. 

Практично кожен має власну думку щодо того як поліпшити свою працю. 

Спираючись на зацікавленість керівництва, слід організувати роботу так, щоб у 

педпрацівника не зникло бажання реалізувати свої плани. 

На основі того, в якій формі, з якою швидкістю і яким чином 

педпрацівники отримують завдання, вони оцінюють власну значимість з точки 

зору керівника, тому не можна приймати рішення, яке стосується змін в роботі 

співпрацівників без їх відома, навіть якщо зміни позитивні, а також обмежувати 

доступ до необхідної інформації. Інформація щодо якості праці співробітника 

повинна бути оперативною, масштабною і своєчасною. Працівнику даної 

організації треба надавати максимально можливий рівень самоконтролю. 

Загальне планування полягає в тому, що для кожного відділу, лабораторії 

завідуючим розробляється річний план професійного просування та попередній 

план на наступний рік. В цьому плані встановлюється чисельність   

педпрацівників, які будуть просуватися на протязі року (по основним формам 

професійного просування). 

На основі доведених планів здійснюється індивідуальне планування, 

професійне просування педпрацівників на рік та перспективу руху. Кандидати 

на професійне просування призначаються попередньо та щорічно уточнюються 

адміністрацією НЕНЦ.  
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Складовими системами кадрової роботи в НЕНЦ є планування та 

прогнозування. При цьому за допомогою прогнозів реалізується найважливіша 

вимога сучасної кадрової політики, яка відображається у принципі підбору, 

підготовки, розстановки та виховання педперсоналу. В результаті підвищується 

роль аналізу різних кадрових процесів. 

Організація післядипломної освіти та навчально-методичної роботи з 

педагогічними кадрами дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів здійснюється на базі НЕНЦ через курсове підвищення 

кваліфікації, семінари та семінари-практикуми, науково-практичні конференції, 

конкурси. 

З метою підвищення якості додаткової освіти з біології у сучасній школі 

проводиться робота Всеукраїнського методичного об’єднання.  

Цією формою методичної роботи охоплені різні категорії педагогічних 

працівників: заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи, вчителі 

біології, географії, трудового навчання, образотворчого мистецтва. 

Щороку на базі НЕНЦ організовується і проводиться понад 45 семінарів, 

практикумів, майстер-класів, тренінгів тощо. Ними охоплюється майже 800 

вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.  

З метою підвищення кваліфікації працівників позашкільних навчальних 

закладів проводяться семінари для директорів міських та районних будинків 

дитячої та юнацької творчості та директорів обласних Палаців юнацтва та 

молоді.  

У напрямі освіти дорослих розроблені і реалізуються комплексні навчальні 

програми для забезпечення індивідуальних освітніх потреб різновікових груп 

населення у галузі садівництва та декоративно-ужиткового мистецтва. Така 

робота проводиться спільно з громадськими організаціями, зокрема 

Всеукраїнським клубом виноградарів. 

З метою здійснення якісної освіти  впродовж життя працюючих педагогів 

позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю  

розроблено і апробується пілотний проект -  навчальний курс “Культура 

педагогічного менеджменту”. Програма розрахована на 54 години, з них - 21год. – 
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теоретичний курс, решта - практичні заняття, тренінги, заняття в майстер-класах, 

самостійна робота над розробкою творчих проектів. Освоєння програми 

передбачає підвищення ключових компетенцій в галузі культури педагогічного 

менеджменту, ознайомлення з методичними засобами творчої діяльності, 

сучасними педагогічними технологіями. Назагал реалізація проекту уможливила 

визначення методологічного потенціалу для здійснення освіти впродовж життя 

працюючих педагогів, який містить акмеологічний підхід. 

             Наукові співробітники кафедри методики позакласної і позашкільної 

роботи, методичні працівники Центру за участю провідних вчених та фахівців у 

галузі позашкільної педагогіки проводять курсове підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів України.  

Належним чином забезпечені різні види контролю за якістю теоретичної 

підготовки слухачів. З цією метою розроблені і впроваджуються тести, задачі, 

ситуаційні та проблемні завдання, індивідуальні розрахункові роботи. Вивчення 

кожної дисципліни закінчується підсумковим контролем знань слухачів, 

передбаченим навчальним планом. 

            З метою підвищення кваліфікації у Центрі успішно працює Школа 

молодого педагога. 

Отже, кадрова політика визначає цілі, які пов’язані з відношенням 

закладів освіти до оточуючого середовища та власного педперсоналу. Кадрова 

політика здійснюється оперативними та стратегічними системами управління. 

За допомогою кадрової політики можна досліджувати атмосферу в середині 

позашкільного навчального закладу, аналізувати перспективу розвитку 

потенціалу педпрацівників в даній установі, узагальнювати і попереджувати 

причини звільнень з роботи, підвищувати якість освіти вихованців тощо. 

 

Наукова робота НЕНЦ 

Науково-дослідна робота НЕНЦ здійснюється у відповідності зі щорічними 

планами.  

Основні види науково-дослідної роботи передбачені планом наукової 

роботи НЕНЦ. Науково-дослідна робота НЕНЦ проводиться по двом напрямам:  
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„Удосконалення змісту освіти, форм, методів та засобів підготовки слухачів 

підвищення кваліфікації” та “Проблеми біологічної освіти”. За результатами 

наукової роботи НЕНЦ за останні три роки підготовлені 3 навчальних посібника, 

опубліковані понад 42 наукові статті та 16 тез.  

У 2008 році педагогічні працівники НЕНЦ були активними учасниками  

науково-практичних конференцій: 

 Міжнародна наукова конференція, присвячена 50-річчю Запорізького міського 

дитячого ботанічного саду «Рослини в оптимізації довкілля». 12-15 травня 

2008 р. – Запоріжжя: вид-во ЗДМУ, 2008. – С. 37 – 38. 

 XVI Международная научная конференция «Роль ботанических садов в 

изучении онтогенеза интродуцированных  растений» (26-29 мая 2008.) – 

Харьков. – 2008. – С.6-7. 

 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку 

освіти в Україні та за кордоном» (8-9 жовтня 2008р.) – Горлівський державний 

педагогічний інститут іноземних мов. – 2008. – С. 59 – 67. 

 V Міжнародний антитерористичний форум «Діалог культур і релігій: протидія 

тероризму та екстремізму», 15-16 травня 2008 р., м. Київ.  

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховання дбайливого 

ставлення до природи у світлі педагогічних ідей В.О. Сухомлинського», 27 

вересня 2008 р., м. Суми.  

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтеграція ідей трудового 

виховання А.С. Макаренка в систему позашкільної освіти», 8 жовтня 2008 р., 

м. Дніпропетровськ.  

 XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Екологічна та техногенна 

безпека. Охорона водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів», 09-13 

червня 2008 р., м. Бердянськ. 

 Міжнародна наукова конференція «Місія викладача вищої школи в контексті 

сучасних освітніх викликів», 16-17 жовтня 2008 р., м. Львів. 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Роль и место учреждений 

дополнительного образования детей в социально-экономическом развитии 

регионов», 21-23 октября 2008 г., г. Ярославль, Россия. 
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 Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-педагогічні засади 

виховання морально-гармонійної особистості», 22-23 жовтня 2008 р., м. Київ. 

 Український екологічний конгрес – 2008 «Пріоритети збалансованого (сталого) 

розвитку України», 27-28 жовтня 2008 р., м. Київ. 

Одне із першочергових завдань наукової роботи НЕНЦ полягає в озброєнні 

слухачів новітніми досягненнями вітчизняної і зарубіжної науки. Реалізація цієї 

ідеї досягається шляхом залучення слухачів до науково-дослідного та 

пошукового навчання, а також у ході організації системи наукової роботи в 

проблемних групах.  

НЕНЦ плідно співпрацює  із такими  науково-дослідними установами та 

вищими навчальними закладами: 

 Центральним ботанічним садом імені М.М.Гришка; 

 Інститутом ботаніки імені М.Г.Холодного; 

 Інститутом гігієни і медичної екології над темою “Методи очистки 

стічних вод”; 

 Інститутом садівництва УААН за темою “Технологія вирощування 

ягідних культур”; 

 Інститутом  біотехнології та нафтохімії за темою “Дослідження 

впливу стимуляторів росту рослин на підвищення стійкості рослин”; 

 Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця за 

темою “Вивчення імунотропних властивостей лікарських рослин з 

різних регіонів України”. 

 НЕНЦ за останні три роки розширив поле своєї діяльності за рахунок 

створення локальної комп’ютерної мережі, у структурі якої працює комп’ютерний 

клас і Інтернет. Основними завданнями роботи відділу були і залишаються: 

забезпечення всіх підрозділів новітньою інформацією, складанням і 

впровадженням нормативних документів, рекомендацій, положень та авторських 

програм і інтегрованих блоків до них.  

Відповідно до загального реформування системи освіти методична служба 

НЕНЦ оновлює зміст своєї роботи, впроваджуючи у навчально-виховний процес 

сучасні технології, новітні досягнення, модульні практикуми тощо. Свідченням 
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цього є апробація і висунення Всеукраїнський конкурс 29 програм, які пройшли 

науково-методичну комісію Міністерства освіти і науки України і всі визнані 

переможцями і рекомендовані як типові. 

Діяльність сучасних відділів має досвід значної кількості наробок, завдяки 

яким функціональні обов’язки відділів за новою структурою легко вкладаються 

до їхнього змісту.  

За останні роки НЕНЦ налагодив співробітництво з багатьма науково-

дослідними інститутами НАН України та вищими навчальними закладами не 

лише м. Києва, а і у межах країни. Це, перш за все, співробітництво Центру з 

інститутом біохімії, на базі якого проводяться лекторії з питань передових 

рубежів біології та біохімічний практикум, на який залучаються слухачі 

підвищення кваліфікації. 

НЕНЦ спрямовує свою діяльність на багаторівневу систему екологічної 

освіти та природоохоронну практичну роботу. Основними напрямами були і 

залишаються: екологічне мислення і екологічна культура, розвиток трудових 

навичок у практичній роботі з охорони природи та раціонального використання її 

ресурсів, спостереження за фазами розвитку і явищами природи. В НЕНЦ 

напрацьований досвід дослідницької роботи відповідно до вікових особливостей 

учнівської молоді і їх запиту. Особливої уваги заслуговують досліди, що 

вивчають безпестицидні агротехнології, генетично модифіковані організми, 

фізіологію активних речовин, технологію меристемних тканин в “In vitro”, 

нетрадиційні агроприйоми,вирощування екологічно чистої продукції, 

малопоширені рослини їх інтродукцію та акліматизацію тощо. 

Найактуальніша проблема роботи НЕНЦ нині полягає, перш за все, у 

розв’язанні актуальних питань підвищення врожайності провідних 

сільськогосподарських культур у місцевих природних і виробничих умовах; 

вивченні і дотриманні методики закладання досліду; систематичному 

використанні фенологічних спостережень за різними фазами росту і розвитку 

піддослідних рослин тощо. Всі ці напрями роботи виконуються у співдружності і 

під науковим керівництво вчених Національного аграрного університету. 
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 На кафедрі методики позакласної та позашкільної роботи НЕНЦ регулярно 

проводиться робота зі студентами провідних вищих навчальних закладів, а саме: 

 Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

 Інституту природничо-географічної освіти та екології Національного 

педагогічного  університету ім. М.П.Драгоманова;  

 Національного університету “Києво-Могилянська академія”;  

 Національного аграрного університету;  

 Факультету трудового навчання і біології Переяслав-Хмельницького 

державного педагогічного університету ім. Сковороди; 

 Ніжинського педагогічного університету ім. М.В.Гоголя;  

 Київського міського педагогічного університету ім. Б.Г. Грінченка; 

 Київського педагогічного коледжу. 

На базі кафедри методики позакласної та позашкільної роботи та основних 

відділів НЕНЦ постійно виконуються дипломні роботи студентами вище 

зазначених ВУЗів.  

Також, для студентів постійно проводиться педагогічна та методична 

практика.  

Щороку педагогічними працівниками кафедри методики позакласної та 

позашкільної роботи НЕНЦ проводиться детальний аналіз кандидатських, 

докторських дисертацій та авторефератів. У 2008 році була зроблена експертна 

оцінка 6 кандидатських та докторських дисертацій, які були допущенні ВАК до 

захисту на Вчених Радах Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка та Інституту проблем виховання АПН України. 

 

Інноваційні і традиційні форми та методи роботи  

з учнями в НЕНЦ: історія та сьогодення 

Форма організації навчання — це обмежена в часі та просторі взаємозумовлена 

діяльність педагога й учня. 

Форми організації навчання 

 індивідуальна,  
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 групова, 

 класно-урочна,  

 белл-ланкастерська,  

 дальтон-план,  

 бригадно-лабораторна. 

Індивідуальна форма навчання виникла в античних країнах і широко 

використовувалась у середньовічній Європі. Сутність її полягає в тому, що вчитель 

навчає кожного учня індивідуально, що дає змогу враховувати особистісні 

можливості учнів і відповідно визначати зміст, форми й методи навчальної роботи. 

Групова форма навчання набула значного поширення в період середньовіччя 

й зберігалася в багатьох школах Європи ще у XIX ст. Застосовуючи цю форму, 

вчитель навчає групу дітей, які перебувають на різних щаблях вікового й 

інтелектуального розвитку. 

Класно-урочна форма навчання бере свій початок з братських шкіл України і 

Білорусі. Саме у них відпрацьовувались елементи урочної системи. Сутність 

класно-урочної системи зводиться до того, що учитель одночасно навчає чималу 

групу дітей (до 45 осіб), які перебувають приблизно на однаковому рівні анатомо-

фізіологічного і психічного розвитку, заняття проводиться у класній кімнаті, за 

постійним розкладом і регламентом. 

Наукове обґрунтування класно-урочної форми навчання дав чеський педагог Ян 

Амос Коменський у фундаментальній праці "Велика дидактика" (1657 р.). Після її 

появи урок став провідною формою навчання у всіх школах світу. 

Белл-ланкастерська форма навчання виникла наприкінці XVIII — на 

початку XIX ст. в Англії. її назва походить від імен засновників — священика А. 

Белля і Дж. Ланкастера. У цей період в Англії бурхливо розвивався капіталізм, 

з'являлись все нові виробництва, на які залучалась велика кількість селян. Відповід-

но гостро постала потреба масової освіти робітників та їх дітей. А вчителів не 

вистачало. Тому одному вчителеві доручали навчання 250—300 учнів різного віку. 

Але одноосібно учитель не міг цього зробити. Тому ідея реалізовувалася так: учнів 

розподіляли на групи з 25 – 30 осіб. До кожної групи прикріпляли старшого учня 

(монітора); учитель спочатку навчав елементів грамоти старших учнів, а вони у 
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своїх групах передавали здобуті знання своїм товаришам. Крім того, монітори 

відповідали за порядок і дисципліну. Таке навчання ще називали "взаємним". 

Подібна система виявилася малоефективною, тому белл-ланкастерська форма 

навчання існувала недовго.  

Дальтон-планом виникла вона на початку XX ст. у США з метою формування 

в дітей ініціативності, самостійності, винахідливості, діловитості. Уперше 

запровадила й описала цю форму навчання вчителька з м. Дальтона Е. Паркхерст. 

Технологія навчання була така: зміст навчального матеріалу з кожної дисципліни 

поділявся на частини (блоки), кожен учень отримував індивідуальне завдання у 

формі плану й самостійно його виконував. Потім звітувався, набираючи відповідну 

кількість балів, а потім отримував наступне завдання. 

Бригадно-лабораторна форма навчання зародилась у 20-х роках минулого 

століття в радянській школі. Це була своєрідна спроба модернізувати систему 

дальтон-плану на колективістських засадах. З учнів класу формували бригади по 

5—9 осіб, на чолі яких стояли обрані бригадири. Навчальні завдання у вигляді 

планів давались на бригаду, яка мала працювати над його виконанням. Після 

закінчення визначеного періоду бригадир звітував перед педагогом про виконання 

завдання, на основі чого оцінювалась робота членів бригади. 

Розповсюдженими формами організації навчання учнів в НЕНЦ є  

індивідуальна, групова, Дальтон-план,  бригадно-лабораторна. 

Методи навчання (гр. теthodos — шлях пізнання, спосіб знаходження істини) 

— це впорядковані способи взаємопов'язаної, цілеспрямованої діяльності педагога 

й учнів, спрямовані на ефективне розв'язання навчально-виховних завдань. Вони 

реалізуються через систему прийомів і засобів навчальної діяльності. 

Прийоми навчання — це складова методу, конкретні дії педагога й 

студентів, спрямовані на реалізацію вимог тих чи тих методів. 

Засоби навчання — це різноманітне навчальне обладнання, що 

використовується у системі пізнавальної діяльності (книги, письмове приладдя, 

лабораторне обладнання, технічні засоби та ін.). 

Розмежовують три групи методів навчання:  

 словесні (розповідь, бесіда, пояснення, лекція),  
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 наочні (демонстрація, ілюстрація, спостереження),  

 практичні (дослід, експеримент, аналіз, індукція, дедукція). 

Всіма вищеназваними методами навчання вдало оперують педагогічні 

працівники Центру на заняттях гуртка. 

 

Міжнародна діяльність НЕНЦ 

Співпраця НЕНЦ з освітніми закладами еколого-натуралістичного 

спрямування інших країн світу спрямована на формування екологічної культури 

слухачів, створення умов для поглиблення знань з екологічної освіти, проведення 

дослідницької роботи, професійного самовизначення та самореалізації слухачів, їх  

участі у реалізації міжнародних екологічних програм і проектів. Ця робота 

базується на  компаративних принципах сучасної педагогіки: ознайомленні та 

обміні формами роботи, пошуку можливостей участі педагогічних працівників 

різних навчальних закладів у навчально – експериментальних, дослідницько – 

природоохоронних програмах, створенні міжнародного банку досвіду екологічної 

освіти та виховання. 

  Серед країн, з освітніми закладами та установами яких найбільш плідно 

співпрацює Центр, слід відмітити наступні: 

Російська Федерація. В Росії створена система додаткової освіти, що 

спирається на радянську систему позашкільної роботи і має сьогодні федеральний 

рівень, рівень суб’єктів Федерації, обласний та муніципальний рівні. Відбулася 

часткова децентралізація. В той же час в основу роботи установ додаткової освіти 

покладені єдині комплексні програми безперервної екологічної освіти та 

виховання. Законодавча база системи додаткової освіти забезпечується Законом 

РФ “Об образовании” (п.5 ст.14; п.2.6., ст.3.2.) та “Екологогічної доктрини 

РФ”.Налагоджені контакти (науково-практичні конференції, обмін делегаціями) з 

Московською міською станцією юних натуралістів та Московським міським 

Палацем дитячої (юнацької творчості). 

Республіка Білорусь. З 2004 року активно ведеться співпраця НЕНЦ та 

обласних ЕНЦ (СЮН) України з позашкільними екологічними закладами 
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Республіки Біларусь. У Республіці Білорусь створена і законодавчо затверджена 

Міністерством освіти та Президентом Республіки  чітка система закладів 

позашкільної освіти. В Республіці представлені екологічні центри різних рівнів: 

Республіканський екологічний центр дітей та юнацтва, міські та сільські 

екологічні центри. 

Польща. У зв’язку з тим, що в країні відсутня система позашкільних 

навчальних закладів, питаннями еколого – натуралістичного виховання 

займаються саме школи у своїй позакласній та позашкільній роботі (гуртки, 

клуби). Існують також школи екологічної освіти та виховання, в яких екологія є 

наскрізним предметом шкільних програм. Таким закладом є школа №188 ім. 

Болеслава Орлівського м. Вроцлава, творча співпраця з якою (обмін делегаціями, 

спільні педагогічні заходи, залучення дітей до конкурсних програм тощо) стала 

цікавою для педагогічного колективу НЕНЦ.  

Болгарія. В Болгарії працюють регіональні центри учнівського 

відпочинку та туризму; що підпорядковуються місцевим общинам. На 

запрошення общини Роднево. 40 дітей – юннатів НЕНЦ у червні 1999 р. відвідали 

Старозагорський учнівський центр. 

Латвія. Позашкільна освіта Прибалтики та Латвії, зокрема, втратила свою 

єдину систему, але залишилися певні осередки, які спрямовують свою діяльність 

в основному на доповнюючу позакласну освіту. Такі заклади, як Міжнародний 

освітній центр шкільної управи м. Риги Латвійської республіки ,,Заля варна”, 

ДЮЦ ,,JK Auseklis”, представляють особливий інтерес для співпраці та обміну 

досвідом. 

США. У США немає єдиної системи позашкільної освіти, а вся 

освітянська система контролюється федеральним урядом на рівні загальних 

принципів. Позашкільна діяльність (у тому числі освітньо-виховна, науково-

дослідницька тощо) відбувається як на базі шкіл , так і на базі центрів та 

об`єднань, різного підпорядкування та фінансування. НЕНЦ , започаткувавши 

довготермінову програму співпраці з компанією Intel, освітні програми якої добре 

відомі у всьому світі, впроваджує інноваційні підходи в роботі з обдарованою 

молоддю з метою залучення до всесвітнього руху науково-технічної творчості. 
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Методичні та організаційні аспекти всесвітньої програми Intel ISEF координує 

спеціально створена організація Science Service, з якою НЕНЦ має безпосередню 

робочу співпрацю щодо проведення національного туру конкурсу та підготовки 

до участі у всесвітньому турі. Крім того педагогічні працівники програми від 

НЕНЦ  запрошені до участі у сесії Educators academy („Академія освітян”) для 

проведення презентації українського досвіду  впровадження інноваційних 

технологій в роботі з обдарованою молоддю та залучення її до науково-технічної 

творчості. 

Портфоліо НЕНЦ та PR-технології 

Національний еколого-натуралістичний центр  випускає науково-художній 

екологічний журнал для дітей та юнацтва «Паросток», який незабаром буде 

святкувати своє 10-річчя. Цей журнал для всіх, хто любить природу, кого хвилює 

доля нашої планети; журнал для дітей, підлітків та дорослих – вчителів біології, 

організаторів позакласної природоохоронної роботи. На сторінках журналу 

«Паросток» можна знайти поради квітникарів, овочівників, зоологів, садівників, 

акваріумістів, лісівників, а також веселі ігри, кросворди, загадки, гуморески. 

Недарма в 2007 році журнал «Паросток» у Всеукраїнському конкурсі «Вища 

школа»  отримав диплом в номінації «Вища відзнака конкурсу – спеціальний приз 

«Вища школа». 

Передовий досвід роботи та педагогічні технології навчання учнівської 

молоді в позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного 

спрямування відображено в основних навчально-методичних посібниках НЕНЦ: 

1. Програми гуртків з біології, екології, сільського господарства для 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. / Під редакцією В.В. 

Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2001. – 235с. 

2. Еколого-натуралістична творчість: Науково-методичний вісник / Під 

редакцією В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2001. 

 № 1. – 244 с. 

 № 2. – 203 с. 

 № 3. – 296 с. 
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3. Еколого-натуралістична творчість: Науково-методичний вісник / Під 

редакцією В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2002. 

 № 1. – 216 с. 

 № 2. – 292 с. 

 № 3. – 256 с. 

4. Вербицький В.В. Юннатівський рух в Україні. – К.: Деміур. – 2001. – 304с. 

5. Вербицький В.В. Формування практичного розуму цілеспрямованого учня (з 

досвіду сталого розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти). К.: 

Деміур, 2002. – 230с. 

6. Молода наукова зміна. Науково-методичний вісник №2 (15) / Під редакцією 

канд. пед. наук В.В. Вербицького. – К.: ЗАТ “НЕВТЕС”, - 2003 р. – 248с. 

7. Проведення екологічних експедицій, походів, польових практик. Типові 

методичні матеріали / Під редакцією В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 

2003. – 152с. 

8. Методологічні матеріали ВЗБШ. Молода наукова зміна. Матеріалами науково-

практичної конференції “Сучасні проблеми біології” / Під редакцією В.В. 

Вербицького. – К.: СПМ “АВЕРС”, 2003. – 220с. 

9. Екологічні стежки України. Живи, Земле! Методологічні матеріали / Під 

редакцією В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2003. – 196с. 

10. Досвід екологічних агітбригад. Методичні матеріали / Під редакцією В.В. 

Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2003. – 216с. 

11.  Вербицький В.В. Методологічні вимоги позашкільної еколого-натуралістичної 

роботи як один із засобів освітньо-просвітницької діяльності позашкільних 

закладів за програмою GLOBE в Україні // GLOBE в Україні. Методологічний 

збірник / Під редакцією В.В. Вербицького. – К.: СМП “АВЕРС”, 2004. – С.3-14. 

12. Великі успіхи Малої академії. Тези наукових робіт за 2003 р. – К.: СМП 

«АВЕРС», 2004. – 256с. 

13. Вербицький В.В. Програми для творчих об’єднань позашкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладів (Еколого-натуралістичний напрям). – К., 

“Богдана”, 2004. – 350 с. 
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14. Вербицький В.В. (головний редактор) Талановиті діти – надія України. Великі 

успіхи Малої академії: Тези наукових робіт за 2004- 2005 роки. – К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2005. – 384 с. 

15. Основи еколого-натуралістичної освіти (за редакцією В.В.Вербицького), 

науково-методичний посібник, К., 2005 – 490 с.. 

16. Методичні засади реалізації пріоритетних напрямів експериментально-

дослідницької діяльності (з досвіду роботи еколого-натуралістичних центрів 

України): Виробничо-практичне видання. / За заг. редакцією В.В.Вербицького 

– К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2005. – 468 с.  

17. Вербицький В.В. Методологічні основи розвитку практичного розуму школяра. 

– К.: СПМ «АВЕРС», 2007. – 124 с.  

18. Авторські методичні системи керівників творчих учнівських об`єднань: 

Навчальний посібник. / Під редакцією В.В. Вербицького.  – К.: Видавничо-

поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 391 с. 

19. Спецвипуск журналу «Біологія» (Програми гуртків еколого-натуралістичного 

напряму). 

20.  Хліб – усьому голова: Методичний посібник./ Упорядник Л.П. Манорик. – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 265 с. 

21.  У витоків юннатівського руху: Методичний посібник./ Упорядник Л.П. 

Манорик. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006.  

22. Вербицький В.В. Оздоровлення, фізичне загартування молоді в позашкіллі. – 

К.: АВЕРС, 2008. – 384 с. 

23. Спецвипуск газети «Біологія» (Тематика та методика дослідницьких робіт з 

біології та екології). – 2008. - № 12.  

24.  Спецвипуск газети «Біологія» (Досліди). – 2008. - № 29.  

25. Спецвипуски журналу «Рідна школа»: 

 2000. - № 6 (846). 

 2001. - № 6 (857). 

 2003. - № 8 (883). 

 2006. - № 8 (919). 

 2007. - № 4 (933). 
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 2008. - № 7-8 (943-944). 

26. Спецвипуск журналу «Початкова школа». – 2007. – № 6.   

27. Журнали «Паросток» (з 1 по останній випуск). 

Педагогічні працівники Центру активно співпрацюють із засобами масової 

інформації, зокрема, їх матеріали: 

 друкуються в газетах: “Освіта”, “Освіта України”, “Сільська школа”, 

“Біологія”, “Сегодня”,  “Сільські вісті”, “День”, “Хрещатик”, “Зірка”, 

“Перемена”, “Порадниця”, бюлетені Українського товариства охорони 

птахів, інформаційного бюлетеня екологічних відеотек; у фахових виданнях 

“Біологія”, “Позашкілля”, в журналах “Біологія і хімія”, “Паросток”, 

“Огородник”,  “Дім, сад, город”, “Рідна природа”, “Рідна школа”, 

“Початкова школа”, “Шкільна бібліотека”, “Пізнайко”, “Інформатика”, 

“Сучасне птахівництво”, вісник ISAR тощо; 

 звучать на українському радіо у передачах: ”Обрії”, “Новини”, “Голос 

Києва”, “Школяда”, “Ноєв ковчег” “Старшокласник”, “Від мухи до слона”, 

студії “Майдан”, “Наше радіо”; Радіо – ЕРА; 

 транслюються на телевізійних каналах: УТ-3 (“За Київським часом”), УТ-1 

(“Новини”, “Садиба плюс”,“Сільський час”, “Хто в домі господар”, 

“Торбинка порад”, “Для тих, хто вдома”, “Життя триває”), Інтер, Новий 

канал, “1+1”,  ТРК “Київ”, СТБ.  
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ВИСНОВКИ 

Освіта – це стратегічний ресурс поліпшення добробуту людей, забезпечення 

національних інтересів, зміцнення авторитету, конкурентоспроможності держави 

на міжнародній арені. 

Стратегія Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, як координуючого позашкільного навчального закладу еколого-

натуралістичного спрямування, реалізується через програму розвитку, яка і 

забезпечує досягнення місії навчального закладу. Місія НЕНЦ – виховання і 

формування національної еліти в контексті освіти сталого розвитку. 

Реалізація даної місії передбачає удосконалення та зміцнення фундаментальних 

позицій. 

І. Участь учнівської молоді  в масових натуралістичних заходах. 

ІІ. Співпраця з науково-дослідними інститутами, вищими навчальними   

     закладами та громадськими організаціями. 

ІІІ. Освіта дорослих впродовж життя в контексті підготовки кадрів нової  

       генерації. 

IV. PR-технології в управлінні закладом освіти. 

  Поняття управління позашкільним закладом тісно пов’язано з проблемою 

удосконаленням змісту підготовки керівника. Нові економічні відношення, 

породжені перехідним періодом, висувають і нові вимоги до керівників. Це не 

тільки добір, навчання і розташування кадрів, але і формування нової свідомості, 

менталітету, а отже, і шляхів удосконалення   підготовки керівника до управління 

позашкільним навчальним закладам. 

  Реформи освіти, перехід до вільної ринкової економіки, сучасний розвиток 

 суспільства вимагає перегляду і детального вивчення шляхів підготовки 

керівника до управління позашкільним навчальним закладом.  

Таким чином, проаналізувавши роботу педпрацівників НЕНЦ в цілому і 

беручи до уваги аналіз роботи обласних, районних, міських еколого-

натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) України (Звіти про роботу 

областей), хотілося би зупинитися на  деяких важливих аспектах в напрямі 



 35 

мотивації персоналу (вважаємо це завдання стратегічним в період економічної 

кризи) і внести пропозиції: 

• В кожному позашкільному закладі еколого-натуралістичного спрямування 

створити окрему структуру „Відділ кадрів”. На сьогоднішній день проблемами 

підбору персоналу займається директор, секретар, а діагностикою і оцінкою 

персоналу – психолог (з 26 обласних ЕНЦ (СЮН) тільки в 3-х працює 

психолог). Таким чином, мотивація і оцінка персоналу здійснюється на 

інтуїтивному рівні, а не за спеціальними методиками. 

• Програма курсів підвищення кваліфікації повинна бути змінена і проводитися 

під девізом „Правильно організована система мотивації персоналу – шлях до 

успіху і процвітання організації”. Особливо для керівників установ 

(директорів, зам.директорів), які безпосередньо керують людьми. В програмі 

курсів повинні читатися лекції з таких дисциплін, як „Стратегія кадрового 

менеджменту”, „Управління персоналом”, „Мотивація і оцінка персоналу” 

тощо. 

• Розробити основні елементи системи роботи з персоналом. 

• Час від часу необхідно проводити кадровий аудит. Навіть, якщо керівництво 

не проводить кадровий аудит, то кожний завідувач відділом (лабораторії) 

насправді проводить елементи кадрового аудиту.  

• Керуючись специфікою нашого навчального закладу, пропонуємо при 

прийомі на роботу потрібно відбирати людей з позитивною мотивацією ще на 

етапі входження в організацію, тому що вважаємо: за допомогою навчання 

змінити цю установку досить важко, оскільки мотивація людини є продуктом 

його особистих цінностей, життєвого досвіду, виховання. 

• Кожний керівник навчального закладу повинен обов’язково роботу з 

персоналом вести за основними напрямами: 

- матеріальна мотивація; 

- кар’єрний і професійний ріст; 

- визнання досягнень; 

- оптимізація корпоративної культури. 
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• З метою підвищення ефективності мотивації діяльності педагогічних 

працівників в ПНЗ  пропонуємо провести тренінг для керівників закладів. 

• З метою розкриття і тренування лідерських якостей, розвитку позитивного 

мислення, виховання відповідальності за власні дії, вчинки пропонуємо в ПНЗ 

для молодих педагогів-початківців організувати та провести тренінг 

особистісного росту „Майбутній керівник”. 

  

                     Директор  НЕНЦ                    В. В. Вербицький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


