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Щодо деяких питань діяльності закладів  

позашкільної освіти в умовах карантину  

 

Шановні колеги! 
 

З метою забезпечення безперервного виконання завдань, покладених на 

педагогічні колективи закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН 

України наголошує: в умовах режиму надзвичайної ситуації, пов’язаної з 

поширенням епідемії вірусу COVID-19, необхідно використовувати всі наявні 

можливості для здійснення профільної координаційно-методичної та освітньої 

діяльності установ.  

З цією метою адміністративному апарату кожного ЕНЦ (СЮН) необхідно 

подбати про пошук оптимального варіанту функціонування закладу освіти, 

збереження наявної матеріально-технічної бази, будівель і споруд, функціонування 

куточків живої природи та оранжерей, теплиць. Запобігати скороченню кількості 

штатних одиниць персоналу. Здійснювати постійну комунікацію з органами 

управління освітою, іншими ЗПО для швидкого реагування. Обласним ЕНЦ (СЮН) 

необхідно постійно бути на зв’язку з районними і міськими центрами, еколого-

натуралістичними відділеннями Будинків та Палаців школярів, моніторити стан 

галузі в області. Інформувати адміністрацію Національного еколого-

натуралістичного центру щодо виникнення конфліктних ситуацій з метою 

мінімізації негативних подій. НЕНЦ планує, за потребою, проводити он-лайн 

наради з директорами ЕНЦ (СЮН) – найближча запланована на 2 квітня об 11.00. 

НЕНЦ постійно інформуватиме позашкільні навчальні заклади еколого-

натуралістичного напряму про стан речей в освіті та робитиме дієві кроки по 

підвищенню іміджу натуралістичного руху в Україні. На нашому сайті постійно 

оновлюється законодавча база нормативно-правових актів органів державного 

управління, викладаються резюме щодо останніх змін в освіті. Для ознайомлення з 

документами необхідно ввести в рядку пошуку салоган «Законодавча база». 

Методичною службою НЕНЦ надаватимуться корисні поради і рекомендації 

відносно всього спектру діяльності ЗПО. Методистам і керівникам гуртків 

пропонуватимуться дієві механізми роботи з вихованцями на дистанції, 

акумулюватимуться кращі приклади педагогів-новаторів та поширюватимуться 

через засоби масової інформації, мережею інтернет. 
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Закликаємо педагогічний персонал ЗПО, знаходячись у вимушеній 

обсервації, не гаяти часу і використовувати наявні можливості для дистанційного 

підвищення кваліфікації на ресурсних порталах. Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді, перевівши курси підвищення 

кваліфікації для керівних кадрів і педпрацівників ЗПО повністю на дистанційну 

форму, на сьогодні розробляє алгоритм їх проведення.  

Уважно спостерігатимемо за висвітленням закладами позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму власних успіхів в освітній сфері, спонукання 

педагогічних кадрів до поширення прикладів особистої високоефективної 

діяльності з учнівською молоддю в напрямку практичної реалізації поставлених 

завдань. Особливого значення для педагога набуває вирішення проблем у 

прикладному сегменті по роботі з гуртківцями. Займаючись дослідженнями і не 

маючи можливості працювати з обладнанням в лабораторіях, дослідницька і 

експериментальна робота не повинна згаснути, а трансформуватись у формат 

наявних можливостей. По перше слід пригадати регулярне ведення фенологічних 

спостережень за природними об’єктами, погодними явищами за програмою Globe. 

По друге виконувати нескладні досліди можна і на підвіконні з кімнатними 

рослинами. По третє для багатьох підлітків цікавими будуть споглядання за 

домашніми, свійськими тваринами. Молодь необхідно заохотити до досліджень 

шляхом надання методичних рекомендацій з обов’язковою умовою – в них повинна 

бути результуюча частина, або що ми повинні досягти. Для вихованців чудовим 

прикладом дослідження і одночасно пізнання природи є розробки прийомів 

ігрового характеру: навчити тваринку командам, скласти ілюстрацію сезонним 

подіям в природі, спрогнозувати погоду на завтра, а потім на післязавтра, тощо. 

Карантинні заходи на державному рівні можуть ускладнити проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та загалом завершення навчального року. 

Зважаючи на це Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді з 

1 квітня 2020 року спільно з Національною академією педагогічних наук України, 

Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова і Київським 

національним університетом ім. Тараса Шевченка запускає новий проєкт — 

Педагогічну он-лайн олімпіаду для майбутніх здобувачів вищої освіти за 

спеціалізацією «Позашкільна освіта». Педагогічна он-лайн олімпіада 

проводитиметься з метою посилення соціальної значущості педагогічної професії, 

виявлення у молоді здібностей і нахилів до здобуття професії педагога та 

професійної підготовки майбутніх спеціалістів з числа мотивованих абітурієнтів. 

Інформація про он-лайн олімпіаду розміщена на сайті НЕНЦ. Зверніть увагу на 

інші всеукраїнські організаційно-масові заходи, що проводяться в дистанційному 

або заочному форматах. До прикладу – інтернет-олімпіада «Крок до знань», 

активний етап якої перебуває на завершальній стадії проведення. 

Рекомендуємо всім структурним підрозділами ЕНЦ (СЮН) в регіонах не 

послаблювати діяльності, працювати наполегливо на результат. І тоді перемога не 

забариться. 

 

З повагою і найкращими сподіваннями на успіх 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 


