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Додаток до листа
НЕНЦ МОН України
від 12.11.2015 р. № 221

Інформаційно-аналітичний матеріал щодо створення та функціонування
позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю на базі

різних типів навчальних закладів

Загальна частина
Провідна  роль в  організації  екологічної  освіти  та  виконання поставлених

державою  завдань  належить  позашкільним  навчальним  закладам  еколого-
натуралістичного  профілю.  Національний  еколого-натуралістичний  центр
Міністерства  освіти  і  науки  України  координує діяльність 134 профільних
позашкільних  навчальних  закладів  (ЕНЦ  (СЮН),  а  також  роботу  профільних
відділень  палаців  та  будинків  творчості  дітей  та  юнацтва,  дитячі  ботанічні  сади,
понад 7,6 тис. творчих учнівських об’єднань за 69 профілями, які працюють на базі
обласних,  районних  та  міських  еколого-натуралістичних  центрів  (станцій  юних
натуралістів), охоплення дітей та учнівської молоді складає понад 120,5 тис. осіб на
рік.

Кількість  проектів,  конкурсів,  акцій  та  інших  масових  заходів  з
учнівською молоддю за  еколого-натуралістичним напрямком щорічно становить
більше 50, а в окремі роки, з урахуванням обласних етапів та регіональних заходів
становить більше 100. 

В  таких  умовах  виникає  проблема  доведення  інформації  до  всіх
навчальних закладів та якісного супроводу їх участі в цих заходах. Все це вимагає
створення  в  містах  та  районах  проміжної  ланки  в  системі  керування
позашкільною освітою за різними напрямками роботи. 

Відповідно  до  Державної  цільової  соціальної  програми  розвитку
позашкільної  освіти  на період до 2014 року,  затвердженою Постановою Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 785, з метою вдосконалення позашкільної
освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових
можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають
здобути позашкільну освіту, в умовах обмеженого фінансування НЕНЦ рекомендує
сприяти організації роботи  профільних позашкільних навчальних закладів на базі
різних типів навчальних закладів (без статусу юридичної особи). 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді МОН
України вивчено досвід  організації роботи  профільних позашкільних навчальних
закладів  на базі  різних типів  навчальних закладів  та  організації  роботи філій в
Полтавській  та  Закарпатській  області  (Полтавський  обласний  еколого-
натуралістичний  центр  та  Закарпатський  обласний  еколого-натуралістичний
центр).

Законом   України  «Про  позашкільну  освіту»  (статті  1,  5,  6)  до  сфери
позашкільної  освіти,  крім  безпосередньо  позашкільних  навчальних  закладів,
віднесені інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та
позанавчальний час, у тому числі загальноосвітні навчальні заклади, професійно-
технічні та вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації. 

Відповідно  до  Закону  України  “Про  позашкільну  освіту”,  Постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  27  серпня  2010  р.  №  785  «Про  затвердження
Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до
2014  року»  (з  урахуванням  змін,  затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  7 грудня 2011 року № 1257), Положення  про  центр,  будинок,  клуб
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді,  станцію юних натуралістів



(наказ МОН України від 10.05. 2002 р.№292, зареєстрований в Мінюсті України
29.05.  2002  р.  №463/6751)  створені  умови  для  відкриття  та  організації  роботи
еколого-натуралістичних центрів  на базі  різних типів  навчальних закладів  та  їх
входження в комплекси з цими закладами.

Створення  позашкільних  навчальних  закладів  (центрів)  на  базі  різних
типів навчальних закладів, у тому числі і еколого-натуралістичного спрямування,
є  правовим  та  передбачається  рядом  нормативно-правових  документів,  які
регулюють діяльність закладів освіти України, а саме:
1. Закон України “Про освіту” (розділ І. статті: 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18;

розділ II. статті: 29, 35, 38, 39; розділ IV. статті: 61, 63).
2. Закон України “Про позашкільну освіту”  (розділ І.  статті:  1-6,  9;  розділ II.

статті: 10 (пункти: 1,6), 12 , 13,14; розділ V. статті: 26, 27).
3. Положення  про  центр,  будинок,  клуб  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської  молоді,  станцію юних натуралістів (пункти: 1.1;  1.2;  1.3;  2.1;2.2;
2.4; 2.5; 2.6; 3.16; 3.17; 3.18; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5).

4. Закон України «Про загальну середню освіту» (розділ І. статті: 3, 4, 5; розділ
ІІ. статті: 9, 11, 15, 17; розділ VІ. статті: 36, 38)

5. Положення про загальноосвітній навчальний заклад (пункти: 3,  9, 10, 15, 16,
42).

6. Постанова  Кабінету  Міністрів  України  “Про  розвиток  сільської
загальноосвітньої школи” (пункти: 16, 29 Комплексного плану заходів щодо
розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості).

7. Закон України «Про професійно-технічну освіту» (розділ І.  стаття 3;  розділ
ІІІ. статті: 21, 22, 23, 24)

8. Положення про професійно-технічний навчальний заклад (пункти: 7, 8, 9, 10,
17, 19).

9. Концепція  екологічної  освіти   України.  Передбачається  використання
значного потенціалу позашкільної освіти.

10. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.
11.  Програма  розвитку  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-

натуралістичного спрямування відповідно до стратегії та основних напрямків
Національної доктрини розвитку освіти у XXI столітті.

Відповідно  до  листа  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  30.10.2001
року  №1/9-358  “Про  еколого-натуралістичні  центри  на  громадських  засадах”
пропонується:  „...в  умовах  складної  економічної  ситуації,  відкриття
натуралістичних відділів у Будинках дитячої та юнацької творчості та центрів з
еколого-натуралістичної  освіти  учнівської  молоді  на  базі  гуртків,  клубів  та
інших  творчих  дитячих  об’єднань  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах,
культурно-освітніх установах тощо”.

Основною  підставою  для  створення  еколого-натуралістичних  центрів  на
базі  різних  типів  навчальних  закладів  є  «Положення  про  центр,  будинок,  клуб
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів»
(наказ  МОН  України  від  10.05.2002  р.  №292.)  Пункт  2.6.  цього  Положення
передбачає створення таких закладів.

Координаційні взаємини в системі позашкільної освіти регламентовані Законом
України  «Про  позашкільну  освіту».  Суб'єкти  координаційної  діяльності  визначені
Статтею 9.  

Координаційна діяльність позашкільних закладів – один з напрямів діяльності,
спрямований на встановлення найбільш оптимального співвідношення між різними
навчальними закладами з метою підвищення ефективності і якості виконання завдань
і функцій і на цій основі найбільш повного задоволення соціального замовлення на
позашкільну освіту. 



Здійснення  координаційно-методичної  роботи  в  регіоні  з  еколого-
натуралістичного напряму, сприятиме підвищенню ефективності роботи на шкільних
навчально-дослідних  ділянках,  куточках  живої  природи,  учнівських  теплицях,
навчально-дослідних  тваринницьких  комплексів,  зовнішньому  та  внутрішньому
озелененню  території  навчальних  закладів;  підготовці  школярів  до  професійної
діяльності в аграрній сфері,  рівня їхньої технологічної і  дослідницької підготовки,
проведенню  зльотів   учнівських  виробничих  бригад  та  учнівських  лісництв,
залучення учнів до участі у всеукраїнських конкурсах «Юний дослідник»,  «Юний
селекціонер і генетик», Всеукраїнському дитячому фестивалі «Україна-сад» тощо.

Різноплановість екологічних проблем, їх характер та інтенсивність, значна
кількість  суб’єктів,  що  здійснюють  діяльність  в  сфері  оздоровлення  довкілля,
обумовлюють  необхідність  координації  природоохоронної  діяльності  учнівської
молоді.  Це  координація  з  реалізації  міжнародних  програм  моніторингу  якості
довкілля  (програма  Globe),  економії  водних та  енергетичних ресурсів,  збереження
клімату  (Міжнародні  конкурси  з  енергозбереження  та  енергоефективності,
Міжнародний інститут води) тощо.  На всеукраїнському рівні  –  реалізація  системи
заходів з оздоровлення довкілля, збереження біорізноманіття, розбудови екомережі за
участю  учнівської  та  студентської  молоді  в  рамках  проведення  всеукраїнських
природоохоронних  акцій,  конкурсів,  фестивалів.  На  регіональному  й  місцевому
рівнях  –  впровадження  інноваційних  методів  відновлення  порушених  екосистем,
проведення заходів, спрямованих на підтримку екобалансу певних територій.

Одними із головних завдань позашкільної освіти, визначених Законом України
"Про позашкільну освіту", є створення умов для творчого, інтелектуального, духовно-
го та фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів; пошук, розвиток та підтримка
здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів, слухачів.

Тому, створення  еколого-натуралістичних центрів  на  базі  різних  типів  на-
вчальних закладів сприятиме:

 забезпеченню вільного вибору кожною дитиною напряму та виду діяльності,
врахування запитів дітей та батьків у роботі позашкільного навчального закладу;

 впровадженню особистісно-орієнтованих технологій; компетентнісного та дія-
льнісного підходів у навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу;

 створенню умов для соціально-педагогічної, психолого-педагогічної підтримки
дітей та молоді "групи ризику", соціально вразливих груп; профілактика асоціальної
поведінки в дитячому й молодіжному середовищі;

 профілізації  навчально-виховного  процесу;  організації  допрофільної  та
профільної підготовки вихованців позашкільних начальних закладів;

 розвитку  інформаційних  та  комунікативних  технологій,  організації  ди-
станційного навчання у позашкільному навчальному закладі, в тому числі, для дітей з
особливими потребами;

 удосконаленню змісту навчальних програм, форм і методів навчання та вихова-
ння на основі компетентнісного і діяльнісного підходів;

 співпраці  з  дитячими та  молодіжними громадськими організаціями з питань
громадянського виховання; творчого, інтелектуального, духовного та фізичного роз-
витку дітей і молоді; забезпечення їх культурних потреб і змістовного дозвілля.

Серед  основних  передумов  для  організації  роботи  профільних
позашкільних навчальних закладів на базі різних типів навчальних закладів (без
статусу юридичної особи) слід відзначити:

1. Відсутність у більшості сільських районах та містах України позашкільних
навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю. 

2. Перехід  загальноосвітніх  навчальних  закладів  до  профілізації  та
спеціалізації старшої школи вимагають знайти своє місце у цьому процесі



позашкільній освіті. Створення шкільних еколого-натуралістичних центрів,
у  першу чергу  на  базі  шкіл  із  профілізацією за  природничим циклом,  як
складової частини цих закладів, можуть суттєво покращити якість освітньо-
виховного процесу в них.

3. Саме  на  базі  таких  навчальних  закладів  без  значних  організаційних  та
фінансових витрат реально створити еколого-натуралістичні центри.

4. В  умовах  недостатнього  рівня  фінансування  системи  освіти,  скорочення
учнівського  контингенту,  створення  та  утримання  нових  позашкільних
навчальних закладів зі статусом юридичної особи є проблематичним та не
рентабельним.

5. В  умовах  скорочення  контингенту  учнів  зменшується  педагогічне
навантаження вчителів,  та,  як слідство,  втрати молодих та  перспективних
педагогів  природничого  циклу  в  малокомплектних  школах,  особливо  у
сільській  місцевості.  Створення  таких  центрів  позашкільної  роботи
дозволить провести додаткове педагогічне навантаження педагогів.

6. При  скороченні  кількості  учнів  виникає  проблема  доцільності  та
економічної  ефективності  використання  приміщень  навчальних  закладів.
Створення  еколого-натуралістичних  центрів  дозволить  більш  ефективно
використовувати  приміщення  закладів:  кабінети  гурткової  роботи,  зелені
класи, куточки живої природи тощо.

Очікувані результати
Створення  еколого-натуралістичних  центрів  учнівської  молоді  на  базі

різних типів  навчальних закладів  створило б певні  переваги в  роботі  не  тільки
навчальних закладів, а і органів управління освітою, а саме:

 Створення багаторівневої розгалуженої мережі позашкільної та позакласної
освіти за еколого-натуралістичним напрямком роботи.

 Включення  педагогічних  колективів  навчальних  закладів  в  систему
обласних  і  всеукраїнських  масових  заходів  педагогічних  та,  у  тому числі
перепідготовки, роботи методичних об’єднань, рад тощо.

 Виконання  Законів  України  та  нормативно-правових  документів
Міністерства освіти і науки України щодо розвитку позашкільної освіти. У
подальшому,  за  наявності  матеріально-технічних  ресурсів  та  соціального
замовлення, еколого-натуралістичні центри на базі різних типів навчальних
закладів  можуть  бути  реорганізовані  в  позашкільні  навчальні  заклади  з
статусом юридичної особи.

Крім цього слід зазначити, що еколого-натуралістичний напрямок роботи
органічно  вписується  практично  у  всі  види  виховної  діяльності  з  учнівською
молоддю  та  може  бути  легко  адаптований  до  регіонального  соціального
замовлення тощо. Розвиток у таких центрах дитячих та молодіжних громадських
екологічних  організацій  (об’єднань)  дозволить  залучати  зовнішні  ресурси  та
включати учнівську молодь у процеси розбудови громадянського суспільства. Це
у  свою  чергу  дозволить  комплексно  вирішувати  інші  питання,  в  першу  чергу
виховні.

Створення центрів позашкільної роботи дозволить в повній мірі реалізувати
принцип коли якісна освіта, а саме позашкільна, іде до учнів, а не навпаки.

Шляхи способи розв’язання проблеми
Еколого-натуралістичні центри на базі різних типів навчальних закладів,

відповідно до цілей та завдань, які покладені на них засновниками можуть бути:



1. Еколого-натуралістичний  центр,  діяльність  якого  спрямована  на
задовольняння інтересів в позаурочні, позакласній та позашкільній роботі за
напрямком тільки для учнівської молоді даного навчального закладу.

2. Еколого-натуралістичний  центр,  який  працює  на  базі  конкретного
навчального  закладу,  з  функціями  координатора  за  напрямком  роботи  з
учнівською молоддю в районі (місті).

Відповідно  до  того,  який  статус  має  даний  центр,  визначаються  його
засновники,  джерела  фінансування,  фандрейзинг,  грантова  політика,
підпорядкованість та організаційно-методичні засади його функціювання.

Еколого-натуралістичні центри навчального закладу:
Це  центри,  які  не  виконують  функції  координаторів  еколого-

натуралістичної  роботи  в  місті  (районі)  та  організовують  роботу  тільки  з
учнівською молоддю даного навчального закладу. Можуть бути створені наказом
директора  навчального  закладу  за  рішенням  педагогічної  ради.  Рішення  про
створення  такого  центру  погоджується  з  органом  управління  освітою  (ОУО),
якому  підпорядкований  цей  заклад.  Можливе  оформлення  створення  такого
закладу  наказом  ОУО,  або  рішенням  органів  місцевого  самоврядування
(міськвиконкомів, міських рад; районних рад, райдержадміністрацій).

В  разі  находження  на  території  району  (міста)  спеціалізованого
позашкільного  навчального  закладу  еколого-натуралістичного  профілю  (центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді,  станція юних натуралістів,
еколого-натуралістичний  центр  на  базі  різних  типів  навчальних  закладів  з
функціями  координатора)  такий  еколого-натуралістичний  центр  може  бути
створений  на  засадах  філії  даного  закладу  (натуралістичного  відділу),  або
координувати свою роботу з цим закладом на договірних засадах.

Структура центру обирається керівником закладу, відповідно до стратегії
розвитку  закладу,  завдань,  реального  стану  матеріальної  бази,  наявності
педагогічних  кадрів,  попиту  учнівської  молоді  на  різні  форми  роботи,
методичного  забезпечення  тощо.  Профілі  гуртків,  клубів  та  інших  творчих
об’єднань,  які  працюють  в  центрі  обираються  з  метою  задоволення  попиту
учнівської молоді цього закладу на еколого-натуралістичну творчість, підвищення
рівня  їх  біологічної  та  екологічної  компетентностей,  удосконалення  навчально-
виховного процесу з  урахуванням стану матеріально-технічного та  фінансового
забезпечення закладу. 

Конкретні форми та методи роботи обираються відповідно до структури
та реальних можливостей навчального закладу.

Питання  планування,  організації  роботи,  методичного  забезпечення,
звітності тощо розглядаються на педагогічних та методичних радах навчального
закладу, як окремі питання, відповідно до плану їх проведення.

Такі  центри координують свою роботу з  органами управляння освітою,
відповідним профільним позашкільним закладом або  натуралістичним відділом
при  БТД  та  Ю  міста  (району),  обласним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської молоді.

З метою реєстрації та включення такого центру в систему організаційно-
методичного  супроводу  навчально-виховного  процесу  до  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (станції юних натуралістів),
подаються:  копії  (виписки)  документів,  які  засвідчують  створення  центру;
структура, керівні кадри (педагоги, відповідальні за певні напрямки роботи) тощо.

Еколого-натуралістичні центри з функціями координатора за напрямком роботи 
з учнівською молоддю в районі (місті).



Відкриваються  (створюються)  на базі  різних типів  навчальних закладів
рішенням (наказом) ОУО, який обов’язково є засновником (співзасновником), за
погодженням з керівництвом даного закладу.

Бажано,  щоб  це  підтверджувалось  відповідним  рішенням  органів
місцевого  самоврядування  (міськвиконкомів,  міських  рад;  районних  рад,
райдержадміністрацій).  У  даному  разі  це  дає  змогу  отримати  додаткове
фінансування  на  утримання  таких  центрів  та  їх  розвиток  у  подальшому
(педагогічні  ставки,  штатні  одиниці,  матеріальні  ресурси,  ремонт,  придбання
обладнання тощо). Крім додаткових асигнувань з місцевого бюджету відповідного
рівня  джерелами  фінансування  діяльності  таких  центрів  можуть  бути
консолідовані  кошти  ОУО  на  шкільний  компонент,  факультативи,  гурткову  та
виховну  роботу;  благодійні  внески;  спонсорська  та  шефська  допомога;
фінансування з місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища;
кошти батьків та інші джерела не заборонені чинним законодавством України.

Керівництво, штатний розпис, структура, конкретні форми та методи роботи
даного центру затверджуються ОУО за погодженням з керівництвом навчального
закладу.  Керівництво  діяльністю  центру  здійснюють  безпосередньо  ОУО  та
керівник  навчального  закладу  в  рамках  повноважень  делегованих  йому  ОУО
(оперативне управління, фінансування, господарче та майнове управління, інше).

Для  керівництва  діяльністю такого  центру  ОУО призначає  керівника,  або
педагога-організатора  еколого-натуралістичної  роботи.  Для  цього  виділяється
окрема ставка, або 0,5 ставки в залежності від фінансових можливостей та обсягу
робіт. На цю посаду може бути призначений педагог даного навчального закладу,
бажано  біолог,  який  має  досвід  роботи  за  напрямком.  Цей  керівник  у  своїй
діяльності  безпосередньо  підпорядкований  ОУО  та  оперативно  керівнику
навчального  закладу.  Крім  ставки  керівника  центру  (педагога-організатора),
виходячи  з  обсягів  фінансування  та  інших  джерел  фінансування,  виділяються
кошти  на  організацію  роботи  творчих  об’єднань  еколого-натуралістичного
спрямування (гуртки, клуби, шкільні лісництва, екологічні агітбригади тощо). 

Гуртки,  клуби та  інші  творчі  об’єднання центру можуть працювати як на
базі  даного закладу, так і  на базі  інших навчальних закладах міста  (району) на
засадах філій. При цьому спосіб фінансування творчих об’єднань на базі інших
навчальних закладів визначає засновник.

Такі  центри  координують  роботу  інших  об’єднань  учнівської  молоді
еколого-натуралістичного профілю, які не входять до їх структури та розташовані
в  межах  міста  (району).  Структура,  підпорядкованість  та  фінансування  таких
об’єднань визначаються ОУО.

З метою реєстрації та включення такого центру в систему організаційно-
методичного  супроводу  навчально-виховного  процесу  до  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (станції юних натуралістів),
подаються:  документи  про  створення  закладу  (наказ  ОУО,  рішення
міськвиконкомів,  міських  рад;  районних  рад,  райдержадміністрацій);  статут
(положення)  еколого-натуралістичного  центру;  штатний  розпис  (список
педагогічних  працівників);  структура;  стан  матеріально-технічної  бази
(матеріально-технічна  база  навчального  закладу,  яка  використовується  центром
для організації навчально-виховного процесу) тощо.

Методичне  керівництво  такими  центрами  здійснюють  обласний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  (згідно  договору,  або  в  рамках
повноважень  делегованих  йому  відповідним  обласним  органом  управління
освітою) та Національний еколого-натуралістичний центри учнівської молоді.



Керівники та  педагоги всіх типів  еколого-натуралістичних центрів на базі
різних типів навчальних закладів, після їх реєстрації в обласному центрі еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  (станції  юних  натуралістів),
приймають участь в роботі обласних та всеукраїнських розширених методичних
рад,  педагогічних  заходах;  проходять  курсову  перепідготовку  на  кафедрі
позашкільної  та  позакласної  роботи  при  Національному  еколого-
натуралістичному центрі учнівської молоді.

Ліквідація  та  реорганізація  еколого-натуралістичних  центрів  учнівської
молоді  на  базі  різних  типів  навчальних  закладів  проводиться  засновником
(директором навчального  закладу;  ОУО)  за  погодженням  з  органом управління
освітою, якому цей заклад підпорядкований. Інформація про відповідне рішення
направляється до обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді (станції юних натуралістів).

Типи навчальних закладів, на базі яких можуть бути створені еколого-
натуралістичні центри

1. Загальноосвітні  навчальні  заклади  та  навчальні  заклади  нового  типу (ліцеї,
гімназії, колегіуми).

Створюються  за  умови  наявності  досвіду  роботи  за  напрямком;
відповідних  педагогічних  кадрів  (досвідчених  вчителів);  матеріально-
технічної  бази,  яка  сприяє  роботі  центру  (теплиця,  сад,  дендрарій,  ділянка,
міні  ферма,  куточок  живої  природи,  обладнані  кабінети,  закріплені
(орендовані) ділянки, об’єкти  тощо).

Бажано,  щоб  центри  створювались  на  базі  спеціалізованих  шкіл
природничого напрямку.

Еколого-натуралістичні  центри  на  базі  загальноосвітніх  навчальних
закладів  можуть  створювати  комплекси  та  філії.  До  комплексу  (навчально-
виховного  комплексу)  може  входити  дошкільний  навчальний  заклад.  Такий
центр  може  входити  до  комплексу  з  вищим  навчальним закладом.  У  цьому
випадку  можливе  створення  повного  комплексу  з  екологічної  освіти  і
виховання “Дитячий садок - школа - позашкільний навчальний заклад – вищий
навчальний заклад”. В рамках визначених комплексів та окремих угод можуть
створюватись  позашкільні  освітні  (педагогічні)  округи  та  інші  творчі
об’єднання.  Еколого-натуралістичні  центри  на  базі  цих  типів  навчальних
закладів  можуть  бути  як  безпосередньо  шкільними,  так  і  з  функціями
координатора роботи за напрямком.

2. Позашкільні навчальні заклади (ПНЗ)
На  базі  багатопрофільних  позашкільних  навчальних  закладів  (Будинки

творчості дітей та юнацтва) можуть працювати як натуралістичні відділи так і
еколого-натуралістичні  центри.  Структура  відділу  більш  притаманна
позашкільним  закладам.  У  цьому  разі  бажано  наказом  ОУО  покласти  на
натуралістичний  відділ  функції  координатора  роботи  за  напрямком  у  всіх
навчальних  закладах  міста  (району).  Можливий  варіант  збереження  відділу
при одночасному створенні еколого-натуралістичного центру, до складу якого
увійдуть як об’єднання натуралістичного відділу ПНЗ так і інших навчальних
закладів. Можливі і інші варіанти.

На базі інших профільних позашкільних навчальних закладів не бажано
створювати  такі  центри,  за  виключенням  центрів  туризму  і  краєзнавства
(станцій  юних  туристів),  профіль  діяльності  яких  частково  співпадає  з
еколого-натуралістичним.



Окремі  гуртки  та  творчі  об’єднання  профільних  та  комплексних
позашкільних  навчальних  закладів  за  еколого-натуралістичним  профілем  та
близьким до нього (еколого-краєзнавчі, народні ремесла, робота з природним
матеріалом,  еколого-естетичні,  технічна творчість  за  екологічним напрямком
тощо)  можуть  співпрацювати  з  відповідними  еколого-натуралістичними
центрами на договірних засадах та входити до творчих, методичних об’єднань.

3. Заклади професійно-технічної освіти та вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів 
акредитації.

Еколого-натуралістичні центри,  або схожі за напрямком роботи (аграно-
екологічні,  аграрно-виробничі,  еколого-технічні,  еколого-естетичні,  еколого-
культурні,  народних ремесел тощо) можуть створюватись з метою організації
додаткової освіти за профілем навчання закладу та для задоволення інтересу у
творчому  розвитку,  в  межах  заходів  з  виховної  роботи  тощо.  Найбільш
пристосованими  для  цього  є  ПТУ  та  вищі  навчальні  заклади  І-ІІ  рівнів
акредитації аграрного та харчового напрямку.

Створення  еколого-натуралістичних  центрів  з  функціями  координатора
роботи  за  напрямком на  базі  ПТУ  та  вищих  навчальних  закладів  І-ІІ  рівнів
акредитації  є  не  бажаним  (не  зовсім  ефективним).  Це  викликане  тим,  що
більшість  учнівської  молоді  навчається  у  загальноосвітніх  навчальних
закладах. Специфіка організації навчально-виховних процесів в них різняться.
Водночас, враховуючи високий професійний рівень викладачів та матеріально-
технічну базу таких навчальних закладів, слід використовувати їх, як базові за
окремими  напрямками  еколого-натуралістичної  роботи  (аграрний,  народні
ремесла, культурологія та мистецтво, дослідництво тощо). Також вони можуть
бути  використані,  як  платформа  для  проведення  обласних  семінарів,
практикумів,  майстер-класів  для  педагогів;  центри  дослідницької  роботи  для
учнів інших типів навчальних закладів регіону.


