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Додаток до листа НЕНЦ
№ 229 від 19.11.2015 р.

Конкурентоспроможний сучасний позашкільний навчальний
заклад. Який він?

Проголошений  курс  на  євроінтеграцію  України,  зміна  політичних
поглядів  має  яскраве  вираження  на  розвитку  та  функціонуванні  освіти  в
Україні.  Якщо  говорити  про  позашкільну  освіту,  то  саме
конкурентоспроможність керує якістю позашкільної освіти.

Конкурентоспроможність  –  це  комплексна  категорія,  її  переваги
остаточно  реалізуються  через  торгівлю,  але  базис  конкурентних  переваг
створюється на всіх ланках суспільного виробництва, у тому числі значною
мірою  за  рахунок  структурної  перебудови  і  дійової  політики  самого
суспільства.  Термін  конкурентоспроможності  не  варто  вживати  як
економічний  термін;  значну  роль  у  конкурентоспроможності  відіграє
психологічний  фактор,  тобто  конкурентоспроможність  є  не  що  інше,  як
фактор  психологічної  дії  на  «гравців»  ринку.  Але  що  таке
конкурентоспроможність для навчальних закладів, зокрема для позашкільних
навчальних закладів? 

Конкурентоспроможність  для  навчальних  закладів  є  своєрідним
«двигуном» для їх розвитку та подальшого удосконалення розвитку системи
освіти.  Для  визначення  рівня  конкурентоспроможності  позашкільного
навчального закладу можна виділити (умовно) три основні позиції, а саме: 

1) здатність позашкільного навчального закладу забезпечити належну
якість підготовки фахівців відповідного напряму і спеціальності; 

2)  здатність  вихованців  опанувати  необхідні  професійні  знання  та
вміння; 

3) здатність роботодавців реально оцінити підготовленість вихованців
позашкільних навчальних закладів до відповідної професійної діяльності.

Дані позиції можуть бути розширені та доповнені такими критеріями: 
 матеріально-технічна база; 
 високий рівень майстерності педагогічного складу; 
 прогресивність навчальних технологій;
 рівень фінансового забезпечення;
 якість і професіоналізм управління;
 рівень  контактів  із  зарубіжними  позашкільними  навчальними

закладами; 
 якість комп'ютерних комунікацій;
 престижність спеціальностей, за якими готують вихованців;
При  визначенні  даних  критеріїв  та  позицій  конкурентоспроможності

позашкільного навчального закладу необхідно враховувати і фактори, тобто ті
важелі,  які  мають вплив на її  формування.  До числа таких факторів варто
віднести наступне: 
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 рівень розвитку суспільства; 
 стан економіки в країні; 
 визначені  пріоритети  в  політиці  та  проголошені  курси  на  їх

реалізацію; 
 стан ринку праці: визначені попит та пропозиція; 
 місце країни на міжнародній арені. 
Усі  перераховані  фактори  та  параметри  в  сумі  дають  рівень

позашкільного  навчального  закладу  на  ринку  освітніх  послуг.  Така
нематематична формула дає змогу оцінити позашкільний навчальний заклад
як  на  мікрорівні,  так  і  на  макрорівні.  Тобто  знання  про
конкурентоспроможність позашкільного навчального закладу дає нам змогу
не  тільки  мати  первинну  інформацію  про  нього,  але  дати  відповідь  на
запитання  про  даний  позашкільний  навчальний  заклад,  наприклад:  яку
професійну  оцінку  можуть  дати  роботодавці  вихованцю  даного
позашкільного навчального закладу або чи можливе працевлаштування після
його відвідування.

Питання  підготовки  молоді  до  трудової  діяльності  висвітлювалися  в
роботах багатьох вчених, педагогів, науковців таких як: М. Горлач, В. Терес,
Г. Левченко, М. Тименко, О. Лроцишин, О. Шпак. Цій проблемі присвячено
також  роботи  педагогічних  колективів  вищих  і  загальноосвітніх  закладів.
Вчені С. Вовканич, А. Вихрущ, В. Мадзігон, І. Дрокопенко, В. Сидоренко, та
інші  розробили нові  підходи  до  організації  освіти  через  систему трудової
підготовки.  Проте  проблема  вимагає  подальшого  дослідження,  вивчення  і
вдосконалення.

Відступаючи від основної  теми,  слід зазначити,  що  в системі  освіти
Німеччини, поруч з теорією, значна частина навчального процесу відводиться
практиці.  Саме  досвід  реальної  роботи  цінують  роботодавці,  а  не  високі
екзаменаційні  оцінки.  Для  роботодавців  також  мають  значення  особисті
якості молодої людини – старанність, активність, комунікабельність, інтелект,
глибина і нешаблонність рішень. Єдиний шлях пізнати ближче потенційного
претендента на вакансію – тимчасове працевлаштування ще під час навчання.

Перед вступом до інституту на інженерно-технічну спеціальність кожен
абітурієнт повинен пропрацювати хоча б 3 місяці в обраній галузі. Ще один
«плюс» передвступної практики – відсіювання тих, хто не вміє, не хоче, не
має  здібностей  для роботи з  технікою. Студент  сам визначає,  який  період
навчання йому зручно віддати практичній діяльності.  Робоче місце молодь
шукає  самостійно,  набуваючи  досвіду  спілкування  з  власниками  фірм  та
самопрезентації.  Головне  –  щоб  фірма  працювала  в  галузі,  пов’язаній  з
майбутньою професією. Фірма виплачує заробіток в межах 300-900 євро. На
підприємствах студентам довіряють роботу низькокваліфіковану, допоміжну.
Однак  під  час  практики  молода  людина  пізнає  свою  професію  ближче,
розуміє як теорія втілюється в реальність.  Інколи приходить усвідомлення,
що  потрібно  змінити  фах.  Якщо  студент  демонструє  ентузіазм,  проявляє
активність, творче натхнення, його допустять до виконання серйозних задач.
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Після  випускних  екзаменів  спеціаліст  сюди  повернеться  і  скористається
шансом працевлаштуватись у знайомого роботодавця.  Наприкінці практики
студент отримує спеціальне свідоцтво. В ньому перелічується, які конкретні
завдання  він  виконував,  є  також  коротка  характеристика  його  особистих
якостей. Свідоцтво про проходження практики – офіційний документ, який
можна показувати на співбесіді з роботодавцем.  Отже, навчальний процес в
німецьких  вузах  генерує  випускників-професіоналів,  високо  цінованих  на
ринку  праці.  Секрет  –  спрямування  німецької  освіти  на  ті  професійні  та
особисті компетенції, які приносять успіх кар’єрі.

А  у  нас?  В  Україні  проблема  безробіття  молоді  є  однією  з
найактуальніших на сьогодні. Закінчення навчального закладу ще не означає
визначеність з місцем роботи за фахом, або отримання роботи. Роботодавці
часто висувають умови, які не може задовольнити молодь. Це пояснюється
тим,  що  потрібні  досвідчені  працівники,  а  досвіду  роботи  у  молоді,  яка
нещодавно  закінчила  навчальний  заклад,  ще  не  має.  Саме  це  і  зумовлює
значне  безробіття  молоді  віком  15-24  роки.  Ринок  праці  перенасичений
юристами,  економістами,  психологами,  менеджерами  та  подібними
фахівцями.  Тому  молодь,  яка  обрала  ці  спеціальності,  після  закінчення
навчального закладу, змушена масово перекваліфіковуватись.

На  державному  рівні  необхідно  запропонувати  ряд  заходів  щодо
створення  умов  для  підготовки  кваліфікованих  фахівців  і  робітників
відповідно до умов сучасного виробництва. Держава, в свою чергу, повинна
виконувати задекларовані у молодіжному законодавстві гарантії, приймати та
реалізовувати регіональні молодіжні програми.

У сучасних умовах молодь, яка закінчила навчальні заклади все частіше
відчуває себе зайвою на ринку праці. Брак вільних робочих місць, відсутність
роботи  за  спеціальністю,  низька  територіальна  мобільність  як  наслідок
нерозвиненості  соціальної  інфраструктури  призводять  до  невпевненості
молоді в завтрашньому дні.

Спостерігається виїзд молодих українців за кордон.
Наприклад,  села  Львівщини  масово  «вимирають».  Сільська  молодь

виїжджає у міста і не повертається. А останнім часом курс молодої людини
не на Львів чи Київ, а на Варшаву, Прагу, Рим. І така тенденція лякає. Ще 2-3
роки  тому,  опитуючи  львівських  студентів,  чи  хотіли  б  вони  виїхати  за
кордон,  у  відповідь  чули,  що  так,  але  тимчасово.  Вони  (студенти)  мають
наміри побувати на стажуванні чи роботі за кордоном, але потім з набутим
досвідом  повернутись  в  Україну.  Нині  настрої  серед  молоді  кардинально
змінюються, і чимало уже говорить про міграцію. За даними центру «Жіночі
перспективи», понад 40 відсотків трудових мігрантів – м о л о д ь.

Таким  чином,  сама  реалізація  ефективної  молодіжної  політики,
можлива  лише  завдяки  співпраці  між  державою,  роботодавцями,
навчальними закладами і самою молоддю.

 в  промисловості  більшості  країн  сьогодні  різко  міняються
пріоритети,  виникають  нові  галузі,  появляються  нові  технології.  Освітні
заклади не встигають реагувати на ці зміни. Важливо допомогти випускнику
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сформувати  у  собі  установку  на  мобільність  та  ініціативу,  розширюючи
досвід  його  продуктивної  та  творчої  діяльності.  Випускника  потрібно
готовити до можливої роботи в трьох-п’яти областях професійної діяльності.

 професії  міняються досить  швидко,  тому учні  повинні вчитися не
чужому досвіду десятилітньої давності, а набути здатність самонавчатись.

 більшість учнів та їх батьків вважають, що навчальна програма
вже застаріла і не готує їх адекватно до життя. 
Крім цього, сьогодні вже стало зрозуміло, що введення нових навчальних

програм  значно  запізнюється.  Через  бюрократичні  механізми  у  прийнятті
рішень потрібно приблизно 5 років, щоб ввести інформацію про інновацію в
систему освіти  і  10  років,  щоб її  розповсюдити.  Такий розрив  –  причина
низьких оцінок роботи школи і зниження мотивації підлітків. В традиційній
школі дітям тепер стало вчитись не цікаво.

В даний час в освіті існують різноманітні підходи до визначення змісту
поняття  «якість  освіти».  Зокрема,  оцінка  якості  освіти  передбачає  оцінку
якості освітніх досягнень учнів і оцінку якості освітнього процесу. Під якістю
освіти  розуміється  інтегральна  характеристика  системи  освіти,  що
відображає  ступінь  відповідності  реальних  освітніх  результатів,  що
досягаються нормативним вимогам, соціальним і особистісним очікуванням.

Проблема оцінки якості достатньо актуальна і в позашкільній освіті, в
першу чергу, у зв'язку з тим, що система позашкільної освіти все  частіше
піддається зовнішньому оцінюванню як зі сторони споживачів послуг, так і з
боку  державної  оцінки  (атестації,  ліцензування,  акредитація),  для  якої
розроблено  ряд  документів  різних  рівнів,  які  базуються  на  нормативних
зразках діяльності і основних показниках її якості. Однак практика показує,
що параметри носять занадто загальний характер і проблема критеріальних
описів результатів освітньої діяльності в установах позашкільної освіти, що
визначають її якість, залишається однією з найменш розробленою. Посилена
увага  до  даної  проблеми  зумовлена  тим,  що  усвідомлене  проектування  і
діагностика результату своєї роботи дає установі в цілому і кожному педагогу,
зокрема, можливість визначити реальні і конкретні завдання, усвідомити своє
призначення,  та  відповідно,  побудувати  перспективи  розвитку, визначення
шляхів забезпечення більш якісних результатів.

Вирішення  питання  про  результативність  освітньої  діяльності
дозволить судити про ефективність, корисність, соціальну значущість як всієї
системи позашкільної освіти, так і кожного конкретного закладу.

Одним  з  основних  механізмів  оцінки  якості  позашкільної  освіти  є
моніторинг та діагностика її стану (див. табл. «Цільові індикатори системи
позашкільної освіти»).

Запропоновані  в  таблиці  критерії  та  індикатори  не  догма  і  можуть
коригуватися з урахуванням специфіки регіону, освітньої установи, дитячого
колективу. При  визначенні  критеріїв  та  індикаторів  важливо  опиратися  на
прогнозований результат, але при цьому необхідно враховувати, що критерії
та  індикатори  повинні  дозволяти  зробити  аналітичні  висновки  точно  і  з
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більшою часткою об’єктивності, вони повинні висвітлити внесок педагога і
установи в конкретну дитину або колектив.

Таким  чином,  управління  якістю  освіти  на  основі  індикаторів  і
показників,  використання  кількісних  характеристик  і  оцінок  дозволяє
вирішити комплекс завдань:
• оцінити стан системи, рівень якості освіти, яке вона забезпечує;
• виявити сильні і слабкі сторони системи і, відповідно, визначити пріоритети
розвитку, індикатори та їх цільові значення;
• ідентифікувати ті чинники та умови, які визначають рівень якості освіти,
який склався.

Розглянутий  підхід  до  оцінки  якості  позашкільної  освіти  сприяє
створенню можливості кожній дитині гарантувати якісну і загальнодоступну
освіту,  гармонійний  розвиток  здібностей  та  інтересів,  реалізації  своїх
потенційних  можливостей,  вільного  особистісного  розвитку  творчих
інтересів,  соціального  і  професійного  самовизначення  (формування
первинних  професійних умінь  та  навичок, отримання робітничої професії
садівничого, ветеринарного, агрономічного, медичного напряму). . 

На  сьогоднішній  день  нинішнє  фінансування  позашкільної  освіти  не
забезпечує їй належний розвиток відповідно до зростаючих потреб школярів,
кола їх інтересів.

Тому  питання  збереження  та  розвитку  системи  позашкільної  освіти
повинно бути пріоритетом політики на всіх рівнях. Актуальним залишається і
питання  оновлення  та  модернізації  матеріально-технічного  забезпечення
позашкільних навчальних закладів, пошуку нових, сучасних методик роботи
з дітьми та створення належних умов для зайнятості школярів у вільний від
уроків час.

Розробка  інвестиційної  освітньої  політики  на  різних  рівнях
господарювання є запорукою прискореного інноваційного розвитку освіти в
Україні. Основним сучасним вектором загальнодержавної освітньої політики
у світі та в Україні проголошено прискорений інноваційний розвиток осві- ти.
Для  забезпечення  інноваційних  змін  організаційних  заходів  недостатньо,
потрібна й  інвестиційна  підтримка,  що здійснюється  за  рахунок  цілеспря-
мованої  інвестиційної  політики  у  сфері  освіти.  Інвестиційне  забезпечення
освітньої сфери на загальнодержавному і регіональних рівнях, як і залучен-
ня інвестиційних коштів  з  інших джерел,  залишається  проблемою у пере-
важній більшості країн світу, особливо в умовах політичних та економічних
кризових явищ

Без  інноваційної  орієнтованості  інвестицій  неможливо  забезпечити
нову  якість  науково-освітніх  послуг,  оскільки  його  основною  рушійною
силою  виступає  науково-технічний  прогрес.  У  свою  чергу,  інновації  без
інвестицій  нереальні:  досягнення  науково-технічної  думки  без  вкладень
коштів не можуть бути реалізовані.

Однією  з  тенденцій  зміни  позашкільної  системи  освіти  є  її
комерціалізація, суть якої зводиться до підвищення конкурентоспроможності
ринку товарів та послуг.
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Постанова  Кабінетів  Міністрів  України  № 796  від  27  серпня  2010  р.
«Про  затвердження  переліку  платних  послуг,  які  можуть  надаватися
навчальними закладами, іншими установами та закладами системної освіти,
що  належать  до  державної  і  комунальної  форми  власності»  надає  змогу
ознайомитися  з  рядом  послуг  та  покращити  організацію  використання
результатів діяльності навчальних установ.

Основною метою ефективного використання інноваційного потенціалу,
забезпечення  сучасних  методів  управління  та  сприяння  розвитку
цивілізованої  системи  комерціалізації  технологій  та  результатів  наукових
досліджень у складі кожної установи доцільно створити власний підрозділ
комерціалізації об’єктів технологій та результатів наукових досліджень, який
здійснюватиме  свою  діяльність  в  єдиному  комплексі  навчально-дослідної
діяльності установи, співпрацюючи з адміністративним, науково-дослідними
та  виробничими  установами,  а  також   органами  виконавчої  влади,
українськими  та  іноземними  інноваційними  інфраструктурами,  банками,
фондами,  підприємствами,  установами,  організаціями всіх  форм власності,
професійними  спілками  та  їх  об’єднаннями,  діяльність  яких  пов’язана  зі
сферою еколого-натуралістичної діяльності.

Необхідною  умовою  створення  цього  підрозділу  є  наявність
кваліфікованих працівників, підготовлених до здійснення комплексу завдань з
комерціалізації  результатів наукових досліджень. Вирішення цього питання
можливе за рахунок підвищення кваліфікації  працюючих співробітників на
науково-практичних семінарах та тренінгах.

Проведення  комерціалізації  об’єктів  науково-технічної  діяльності  у
складі  кожної  еколого-натуралістичної  установи  неодмінно  підвищить
ефективність  використання  наявного  інтелектуального  потенціалу  та
впровадження результатів наукових розробок у виробництво.

Повертаючись  до  основної  теми,  слід  зазначити,  що  сучасним,
конкурентоспроможним  позашкільним  навчальним  закладам  потрібні
конкурентоспроможні,  висококваліфіковані  педагоги,  які  постійно  шукають
найефективніші  шляхи  і  засоби  навчання,  виховання  й  формування
громадян, здатні сприяти духовному відродженню України. Нині у позашкіллі
потрібен  високодосвідчений,  компетентний  професіонал,  котрий  володіє
глибокими  педагогічними знаннями,  надбаннями національної  та  світової 
культури, здатний до роботи в нових умовах.

Високий  рівень  майстерності  педагога-позашкільника  визначає  його
конкурентоспроможність  в  інноваційному  позашкільному  навчальному
закладі.  Тобто,  такий  педагог  повинен  прогнозувати  динаміку  навчальних
досягнень  вихованців,  проводити  майстер-класи,  використовувати
інформаційно-комунікативні  технології  (далі  –  ІКТ),  брати  участь  у
професіональних конкурсах, підвищувати кваліфікацію не залежно від віку,
втілювати  педагогічне  новаторство,  яке  вносить  нові  ідеї  методики  та
прийому.

Основними завданнями позашкільного закладу по формуванню такого
педагога слід назвати такі :
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 підвищення рівня науково-теоретичної, методичної та психолого-
педагогічної підготовки педагогів;

 модернізація  освітнього  процесу  через  використання  ІКТ,
особистісно зорієнтованих технологій;

 допомога педагогам та методистам у розвитку, удосконаленні та
підвищенні професійно-педагогічної компетентності;

 активізація творчого потенціалу;
 формування здатності до швидкої адаптації в мінливих умовах.
Конкурентоспроможний педагог – це соціально-активний педагог, він

взаємодіє з батьками і дітьми, які є повноправними учасниками навчального
процесу. З однієї  сторони педагог виконує соціальне замовлення батьків,  з
іншої – держави. Педагог – це актор, режисер, менеджер, аналітик і психолог.

Переорієнтація сучасної позашкільної освіти на європейські стандарти 
передбачає  передусім  підготовку  компетентної  особистості,  здатної
реалізувати  свій творчий потенціал у суспільстві.

Формуванню  конкурентоспроможності  педагога  сприяють  певні
характерологічні  риси:  воля,  прагматичність  у  діях,  націленість  на  успіх,
швидкість  реакції,  рішучість,  прогностичні  здібності,  уміння  приймати
нестандартні  рішення,  а  також  сміливість,  популярність  у  колективі.
Володіння педагогічною культурою - ще одна риса конкурентоспроможного
вчителя,  яка  визначає  загальний  інтерес  колективу  позашкільного
навчального  закладу,  де  панує  доброзичлива  ділова  атмосфера;  вміння
конструктивно  працювати  в  команді,  дипломатичність,  здатність  до
компромісу, надійність, здорові взаємини між адміністрацією і педагогічними
працівниками з дотриманням субординації. Ці якості спрямовані на розвиток
у  кожного  члена  колективу  почуття  співучасті  у  досягненні  високих
результатів,  виховання  командного  духу,  створення  професійної  команди,
націленої на досягнення поставленої мети.

Які  ж  риси  притаманні  конкурентоспроможному  педагогу-
позашкільнику? Можна відзначити і так:

К – креативність
О  - оптимальність
Н – нестандартність
К – конкурентоспроможність
У – уміння взяти на себе ініціативу
Р – реалізація задуманого
Е – ентузіазм
Н – новаторство
Т – творчість
О – об’єктивність
С – самореалізація
П – перфекціонізм
Р - рух вперед
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О – особистісний підхід до своїх вихованців
М – моніторингові дослідження
О - оптимізм
Ж – життєвий тонус
Н - новизна
І – інтелект, інновації, ініціативність
С - саморозвиток
Т – толерантність
Ь

А  ще,  за  висновками  вчених,  фахівців,  практиків,  батьків  і  самих
вихованців  сьогодні  конкурентоспроможним  педагогом  може  бути  такий,
який:

 не  просто  дає  міцні  знання,  але  і  вчить  застосовувати  ці  знання  на
практиці;

 здатний  до  формування  у  вихованців  належного  рівня  соціальної
зрілості,  життєтворчості,  до  створення  умов  для  розкриття  потенціалу
самопізнання,  саморегуляції,  інтеграції  до  соціокультурного  простору,
здатного виконувати роль т’ютора – тієї людини, що забезпечує педагогічний
супровід;

 не тільки передає учням знання та  вміння,  це передусім той,  у  кого
дитина, як у батька й матері , вчиться жити;

 забезпечує  наступність  навчання  і  виховання,  бо  саме  наступність  є
ефективним засобом досягнення кінцевої мети виховання;

 піклується про здоров’я своїх вихованців, використовує в своїй роботі
здоров’язберігаючі технології;

 створює комфортні умови під час навчально-виховного процесу, за яких
кожна житина відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність;

 забезпечує особистісно зорієнтований підхід у навчанні й вихованні та
можливість розкриття здібностей кожної дитини;

 готує вихованців до повноцінного життя у європейському просторі;
 здатний до щоденного самовдосконалення;
 здатний  до  розробки  навчальних  та  соціально-значущих  програм;

дослідник і наставник;
 повинен займати активну громадську позицію, щоб бути прикладом для

вихованців.
Зараз всім зрозуміло, що в сучасних умовах, що постійно змінюються,

найкраще  орієнтується,  приймає  рішення,  працює  людина  творча,  гнучка,
креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів,
нових  підходів  та  рішень).  Це  людина,  „яка  володіє  певним  переліком
якостей,  а  саме:  рішучістю,  вмінням  не  зупинятися  на  досягнутому,
сміливістю мислення, вмінням бачити за межі того,  що бачать сучасники і
бачили попередники”.
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Педагог сучасного конкурентоспроможного позашкільного навчального
закладу  повинен  не  просто  вчити  чи  виховувати,  він  повинен  формувати
інтелектуальну творчу особистість, адаптовану до сучасних вимог, різнобічно
розвинену,  соціально  зрілу,  яка  успішно  засвоює  ціннісно  нормативний
досвід  поколінь  виробляючи  свій  власний  досвід  діяльності  творчості  ,
спілкування.

Мета  концепції  становлення  конкурентоспроможного  педагога-
позашкільника  –  розвивати  прагнення  і  потребу,  усвідомлювати  свою
особистість  та  професійну  компетентність,  місце  і  призначення  в
позашкільному органі дій, що розвивається, бути здатним на особисту вільну
думку, творчу діяльність таким чином , щоб його індивідуальна професійна
сутність  стала  однією  з  найважливіших  його  цінностей.  Кожен  педагог
повинен поглянути на себе, як на особистість, поглянути критично, оцінити
своє «Я» реальне , порівняти його з « Я» ідеальним.

Таким  чином  конкурентоспроможність  сучасного  позашкільного
закладу  визначається  обсягом  компетенцій  педагогічного  складу,  який  у
ньому працює, від його професійної діяльності, також від рівня кваліфікації,
педагогічного досвіду, майстерності, професійно-значущих рис особистості.
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Додаток до листа НЕНЦ МОН України
Цільові індикатори позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного профілю

Напрям 
діяльності  
еколого-
натуралістичний

Критерії (сфера діяльності) у %
Зміст освіти Контингент Кадри Управління Батьки
розвиток освітніх
і соціокультурних
напрямків 
діяльності ПНЗ;

 збереження 
дитячого 
контингенту ПНЗ;

впровадження 
системи оплати 
педагогічних 
працівників ПНЗ в 
залежності від 
досягнутого рівня 
компетентності та 
результатів 
діяльності;

доступність 
позашкільної 
освіти;

батьківська 
оцінка 
ефективності 
освіти дітей та 
учнівської молоді 
за програмами 
позашкільної 
освіти;

реалізація 
авторських 
педагогічних 
технологій;

частка дітей, які 
навчаються за 
програмами 
позашкільної освіти
від загальної 
кількості дітей 
даного регіону;

створення механізму 
суспільно - 
професійної 
сертифікації 
педагогічних 
працівників даного 
регіону;

вивчення 
потреби у 
послугах 
позашкільної 
освіти за 
допомогою ІКТ; 

наявність та 
застосування 
програм сімейної 
(дитячо - 
дорослої) освіти, 
оздоровлення та 
відпочинку;
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частка 
довгострокових 
(модульних) 
програм;

частка дітей, що 
навчаються за 
програмами 
позашкільної освіти
нового покоління 
(довгостроковими, 
різноспрямованими
, для дітей-
інвалідів, дітей з 
девіантною 
поведінкою, для 
дітей мігрантів, 
дітей дошкільного 
віку і 
старшокласників);

частка  педагогічних 
працівників, які 
засвоїли сучасні 
програми 
підвищення 
кваліфікації;

частка  
інвестиційної 
привабливості 
позашкільної 
освіти;

 використання 
електронної 
форми надання 
послуг батькам;

індивідуалізація, 
персоніфікація 
навчального 
процесу;

впровадження 
дистанційної освіти
в ПНЗ;

частка педагогів 
позашкільної освіти, 
які мають спеціальну
підготовку від 
загальної кількості 
педагогів ПНЗ;

конкуренто – 
спроможність 
ПНЗ;

рівень 
задоволеності 
батьківської 
громадськості 
якістю освітніх 
послуг та 
соціокультурною 
діяльністю ПНЗ;
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частка 
запровадження 
інноваційних 
засобів, 
технологій і 
методик 
позашкільної 
освіти;

відсоток 
обдарованих дітей в
різних сферах знань
та творчої 
діяльності від 
загальної кількості 
дітей 6-18 років;

частка педагогічних 
працівників, які 
беруть участь в 
інноваційній 
діяльності від 
загальної кількості 
педагогів ПНЗ;

підтримка 
обдарованих, 
талановитих 
дітей;

участь 
батьківської 
громадськості в 
системі контролю
та управління 
реалізації 
програм 
позашкільної 
освіти;

наявність 
дослідницьких 
проектів;

відсоток учнів, які 
завершили 
навчання за 
програмами 
позашкільної освіти
та продовжують 
професійне 
навчання;

відсоток наявності 
педагогів, що 
володіють ІКТ; 

частка 
забезпечення  
засобами ІКТ  
педагогічних та 
керівних 
працівників 
ПНЗ; 

частка батьків, 
залучених до 
соціального 
партнерства;
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профільне 
навчання за 
програмами 
позашкільної 
освіти;

відсоток участі 
дітей та учнівської 
молоді в районних, 
міських, обласних, 
всеукраїнських, 
міжнародних 
конкурсах, 
олімпіадах, 
фестивалях, 
змаганнях, 
виставках;

частка педагогів 
позашкільної освіти, 
які володіють 
основами 
здоров‘язберігаючих 
технологій та 
безпеки 
життєдіяльності;

створення 
єдиного 
інформаційно-
освітнього 
середовища 
системи 
управління 
(моніторинг, 
планування, 
ресурсне 
забезпечення 
освітнього 
процесу);

забезпечення 
матеріально-
технічної бази, 
що відповідає 
програмі 
інноваційного 
розвитку 
позашкільної 
освіти;

частка дітей – 
призерів районних, 
міських, обласних, 
всеукраїнських, 
міжнародних 
конкурсів, олімпіад,
фестивалів, 
змагань, виставок 
різного рівня;

частка педагогів – 
учасників та 
призерів 
різнорівневих
фахових конкурсів, 
фестивалів, виставок
тощо;

частка участі 
інвесторів у спів
фінансуванні 
розвитку 
матеріально-
технічної бази 
ПНЗ; соціальне 
партнерство 
ПНЗ.
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