Додається до Протоколу
Колегії
директорів
обласних
закладів
позашкільної
освіти
еколого-натуралістичного напряму
від 14 грудня 2017 р.

РІШЕННЯ
Колегії директорів обласних закладів позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму
від 14 грудня 2017 року
м. Київ
Колегія заслухала і обговорила тези, пропозиції та проблемні
питання директорів обласних закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму. При обговоренні, найбільшу увагу було
акцентовано на таких питаннях:
 механізм співпраці із громадськими радами в регіонах в
напряму збереження мережі закладів позашкільної освіти та пошуки
шляхів входження еколого-натуралістичного напряму в заклади освіти
регіону;
 роль координаційно-методичної роботи НЕНЦ та обласних
еколого-натуралістичних центрів в забезпеченні позашкільною освітою:
регіональний аспект;
 пропозиції до діючих нормативно-правових документів, а саме:
Закону України «Про позашкільну освіту», «Положення про центр,
будинок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді,
станцію юних натуралістів», «Положення про позашкільний навчальний
заклад» (складова: еколого-натуралістичний напрям), Концепції про
позашкільну освіту та виховання (складова: еколого-натуралістичний
напрям);
 зміна статуту діяльності позашкільних закладів екологонатуралістичного напряму (на прикладі статуту НЕНЦ);
 проект плану на 2018 р.: всеукраїнських заходів з підвищення
кваліфікації педагогічних працівників закладів позашкільної освіти та
всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми
та учнівською молоддю;
 проект положення «Про Всеукраїнську науково-методичну раду
директорів закладів позашкільної освіти з питань модернізації
позашкільної освіти»;
 обговорення нових підходів в організації позашкільної освіти,
ініційованих НЕНЦ на 2018 р., а саме: Всеукраїнський юннатівський
природоохоронний рух «Зелена естафета»; Мала лісова академія
учнівської молоді у 2017-2018 н. р.; Всеукраїнська міжвузівська
олімпіада для професійної орієнтації вступників на основі повної
загальної середньої освіти; формування учнівських делегацій до ДП
«Український дитячий центр «Молода гвардія» та Міжнародний дитячий
центр (МДЦ) «Артек.UA».
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 підготовка до сертифікації вчителів біології та керівників
гуртків позашкільних навчальних закладів, Великий педагогічний
колоквіум «Методика викладанні біології в школі»; ідея про стажування
вчителів біології на базі опорного закладу освітнього округу; розробка
інтерактивних програм для організації освітнього процесу в закладах
позашкільної та загальної середньої освіти (створення робочої групи із
розробки даних програм); розробка положення про організацію роботи
методичного сервісу з позашкільної освіти на базі обласних екологонатуралістичних центрів (станцій юних натуралістів); методистінструктор (експерт) з позашкільної освіти, посадові обов’язки.
 обговорення програми заходів із відзначення 100-річчя
позашкільної освіти в Україні у 2018 р. (Волинська область).
Рішення колегії:
 В зв’язку з тим, що на сьогоднішній день в системі освіти
повністю відсутній механізм впливу на виконавчі рішення органів
місцевої влади щодо закриття закладів позашкільної освіти, а також в
неможливості утримання закладів з місцевого бюджету в повному
обсязі, з метою подальшої організації і координації екологонатуралістичного напряму освітньої діяльності в закладах дошкільної
освіти та закладах загальної середньої освіти міст і районів області
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екологонатуралістичних відділів при комплексних закладах позашкільної
освіти та профільних гуртків у закладах освіти.
 Сприяти урізноманітненню напрямів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного профілю, удосконалення її організаційних форм, методів і
засобів освітнього процесу.
 Розробити й упроваджувати в практику нові нормативно-правові і
організаційно-методичні матеріали з організації і здійснення навчальновиховної роботи закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного
профілю та відновлення або ж створення нових філій, окремих гуртків, секцій,
клубів на базі опорних шкіл, і насамперед, у закладах загальної середньої освіти
сільської місцевості.
 Сприяти розробленню сучасного навчально-методичного забезпечення
для позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю (інтегровані,
модульні, віртуальні програми, інформаційно-пізнавальні посібники, тощо).
 Процедура «афіліація участі у заході» (лист НЕНЦ від 29.08.2017
№ 169 «Щодо запровадження процедури афіліації участі у заходах, які
проводить НЕНЦ») стосується дітей та учнівської молоді, які не є
вихованцями творчих учнівських об’єднань позашкільних навчальних
закладів.

 Знайти кроки виходу з негативних факторів децентралізації та
ініціювати створення потужної самостійної мережі позашкільників.
 Ініціювати зустріч із народними депутатами, які б сприяли
призупиненню зменшення кількості, закриттю, та реорганізації закладів
позашкільної освіти. З цією ж метою сприяти проведенню Всеукраїнської
наради з головами територіальних громад.
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 З метою отримання оперативної відповіді та консультацій,
створити на базі НЕНЦ бюро юридичних послуг.
 З метою розробки освітніх програм нового покоління
організувати роботу програмного бюро, до складу якого будуть входити
висококваліфіковані методисти по всіх напрямах.
 Запропонувати
проведення
тренінгів
по
національнопатріотичному вихованню засобами еколого-натуралістичної творчості.
 Рекомендувати
до
вивчення
дослідницький
проект
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді (директор Герц І. І.) «Впровадження органічного
землеробства в шкільне агробіологічне дослідництво».
 Через сайт НЕНЦ сприяти поширенню регіональних освітніх
програм.
 Вивчити та популяризувати ідею – діяльність пересувного
позашкільного закладу для надання якісної методичної, організаційної,
консультаційної допомоги учням та педагогам.
 При обговоренні діючої «Концепції про позашкільну освіту та
виховання»:
– у розділі «Основні напрями і зміст позашкільної освіти та
виховання» відредагувати назви напрямів позашкільної освіти
(наприклад, еколого-природничий на еколого-натуралістичний
тощо);
– додати термін «національний» до списку «статус позашкільної
освіти»;
– запропонувати розробити «Альтернативну концепцію позашкільної
освіти», де за основу буде братись не дозвіллєво-відпочинковий
рух, а дитяча та юнацька робота, а саме експериментальна,
дослідницька, виїзді форми навчання, польові практикуми тощо.
 При обговоренні діючого «Закону про позашкільну освіту»:
– додати можливість введення інклюзивної освіти або її елементів у
практику закладів позашкільної освіти.
 Доопрацювати положення «Про Всеукраїнську науковометодичну раду директорів закладів позашкільної освіти з питань
модернізації позашкільної освіти».
 При обговоренні проекту «Плану Всеукраїнських заходів з
підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2018 рік»:
- продумати механізм включення фахових заочних педагогічних
заходів до плану МОН.
 При обговоренні проекту «Плану Всеукраїнських і міжнародних
заходів із дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік»:
- розглянути можливість доопрацювання та внесення змін до
положень про проведення Всеукраїнських масових заходів, а саме
в розділ «Порядок і строки проведення», у такій редакції:
«Захід проводиться у два етапи:
I етап – обласний (відбірковий);
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II етап - Всеукраїнський (фінальний)»;
– розглянути
можливість
зменшення
кількості
заочних
всеукраїнських масових заходів, особливо ті, які дублюють одні
одних. Ініціювати проведення заходів, які сприяють набуттю нових
умінь і навичок для сучасних професій, наприклад, «Міський
фермер» тощо.
Голова Колегії директорів обласних
закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму,
директор НЕНЦ МОН України,
доктор педагогічних наук, професор
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В. В. Вербицький

К. Б. Іванова
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