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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вступ
Освітня програма Міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді узгоджена із законам України «Про освіту» та «Про 
позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, 
Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 
позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635, Типовими 
навчальними планами для організації навчально-виховного процесу в 
позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки 
України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
22.07.2008 № 676, освітніми запитами дітей та їх батьків.

Освітня програма вибудована з урахуванням диференціації та 
індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення 
умов для творчої діяльності адміністрації і педагогів закладу, збереження 
єдиного освітнього простору, соціального захисту вихованців, учнів і 
слухачів, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної 
освіти, створення умов для безперервності освіти.

З метою запобігання спалахів інфекції, забезпечення стабільного та 
впорядкованого освітнього процесу в умовах дії карантинних обмежень, 
дотримання санітарного стану приміщень та забезпечення здоров’я і безпеки 
всіх учасників освітнього процесу заклад переходить на роботу в 
Тимчасовому порядку організації освітнього процесу в МЦЕНТУМ з 
урахуванням епідеміологічної ситуації з урахуванням можливої 
необхідності оперативного переходу з очної форми навчання на дистанційну 
і навпаки у зв’язку з посиленням чи послабленням карантинних обмежень 
через поширення коронавірусної хвороби (СОУГО-19). Підставою є перелік 
діючих законодавчих та нормативних актів України:

1.Постанова Кабінету Міністрів У країни від 09.12.2020 №1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19».

2.Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 
23.04.2021 № 4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 
освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19)».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 787 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 
№1236».
3. Листи Міністерства освіти і науки України:



-від 29.05.2020 № 1/9-292 «Щодо організації роботи закладів позашкільної 
освіти»,
- від 30.04.2020 №6/604-20 «Про особливості організації освітнього процесу в 
закладах позашкільної освіти під час карантину»;

-віді 7.08.2021 «Про організацію освітнього процесу в закладах позашкільної 
освіти у 2021/2022 н.р.».

І. Місія, візія та ключові цінності МЦЕНТУМ
Місія закладу -  сприяння кожному здобувачу освіти в цілісному розвитку та 
лідерському становленні; служіння людині, громаді, суспільству.
Візія закладу:
- створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для розвитку 
особистості;
- розвиток науково-педагогічного потенціалу, удосконалення науково- 
дослідницької, освітньої та інноваційної діяльності;
-сприяння участі талановитих і обдарованих дітей у міжнародних та 
всеукраїнських організаційно-масових заходах;
- створення умов для змістовного дозвілля здобувачів освіти та працівників 
закладу позашкільної освіти;
- відкритість та забезпечення інформування спільноти.

Ключові цінності: Україна, дитина, громада, професіоналізм, довіра, 
духовність, лідерство, відповідальність.

II. Мета та завдання освітнього процесу в закладі позашкільної освіти

Метою освітнього процесу Міського центру сколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді є розвиток здібностей дітей та молоді еколого- 
натуралістичного напряму, оволодіння вихованцями знань про навколишнє 
середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і 
досвіду розв’язання екологічних проблем, здобуття вихованцями первинних 
професійних знань для подальшої їх професійної реалізації.
Основними завданнями є:

-надання поглиблених знань з основ природничих, аграрних та 
екологічних наук для професійного самовизначення та самореалізації 
учнівської молоді;

-залучення вихованців до практичної природоохоронної роботи; 
-створення умов для оволодіння гуртківцями знань про 

навколишнє середовище та формування екологічної культури 
особистості, набуття навичок і досвіду розв’язання екологічних 
проблем;

- залучення дітей до науково-дослідної, експериментальної, 
конструкторської та винахідницької роботи в галузі біологічних та 
екологічних наук;



- стимулювання гуртківців до самореалізації і розвитку 
природничих нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей дитини;

-пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих 
вихованців;

-формування у вихованців свідомого і відповідального ставлення 
до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної 
поведінки.

Головні принципи освітнього процесу закладу :
гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації 
особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів 
здобувачів освіти, формування гуманної особистості;
єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті 
освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української 
національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх 
національних меншин, що проживають на території України; сприяє 
усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; 
визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й 
гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні; 
демократизація, що передбачає автономію закладу у вирішенні основних 
питань змісту його діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва 
та партнерства всіх учасників освітнього процесу;
науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для 
інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети 
позашкільної освіти;
безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх 
ланок освіти, об’єднання зусиль закладу з іншими закладами та 
організаціями; цілісність і наступність позашкільної освіти, спрямованої на 
поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж 
всього життя, за умови наступності та конценгричності; 
багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого 
вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у 
задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та 
інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності 
навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, 
референції та індивідуалізованого освітнього процесу;
добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в 
забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному 
самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки 
до активної професійної та громадської діяльності;
самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні 
психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і 
реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, 
прояву обдарованості і таланту;
практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти 
певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах,



їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції 
з наукою і виробництвом.

Зміст освітнього процесу ґрунтується на засадах особистісного 
замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, 
варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної 
освіти, її нестандартність та варіативність.

Освітній процес в Міському центрі еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді здійснюється за напрямами:

> еколого-натуралістичним, який передбачає оволодіння 
вихованцями, учнями, слухачами знаннями про навколишнє 
середовище, формування екологічної культури особистості, набуття 
знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до 
практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, 
формування знань, навичок в галузях сільського господарства: 
квітництво, рослинництво;

>  дослідницько-експериментальним, який сприяє 
залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, 
експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в 
різних галузях науки, техніки, а також створенню умов для творчого 
самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів 
та обдарувань.
Зміст освітнього процесу ґрунтується на засадах особистісного 

замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, 
варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної 
освіти, її нестандартність та варіативність. Освітній процес у закладі 
позашкільної освіти здійснюється за еколого-натуралістичним профілем. 
Проводиться закладом навчально-виховна, організаційно-методична та 
організаційно-масова робота. Освітній процес в МЦЕНТУМ організовано за 
такою організаційною формою як гуртки. З метою підвищення ролі 
позашкільного освітньо-виховного простору, ширшого охоплення дітей та 
учнівської молоді позашкільною освітою, забезпечення вільного розвитку 
особистості та формування її соціально-громадського досвіду організовано 
роботу гуртків на базах закладів загальної середньої освіти міста.

Заняття проводяться у формі групових занять.
Позитивні результати дослідно-експериментальної роботи, її ефективність 
зумовлена налагодженням співпраці з обласною державною екологічною 
інспекцією в Чернівецькій області; Інститутом біології, хімії та біоресурсів 
ЧНУ ім. Ю. Федьковича; Українською науково-дослідною станцією 
карантину рослин Інституту захисту рослин НААН; Буковинською 
державною с/г станцією Інституту с/г Карпатського регіону НААН; 
Придністровською станцією інституту садівництва НААН 
України;Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського 
господарства та Буковинським державним медичним університетом.



їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції 
з наукою і виробництвом.

Зміст освітнього процесу ґрунтується на засадах особистісного 
замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, 
варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної 
освіти, її нестандартність та варіативність.

Освітній процес в Міському центрі еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді здійснюється за напрямами:

> еколого-натуралістичним, який передбачає оволодіння 
вихованцями, учнями, слухачами знаннями про навколишнє 
середовище, формування екологічної культури особистості, набуття 
знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до 
практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, 
формування знань, навичок в галузях сільського господарства: 
квітництво, рослинництво;

>  дослідницько-експериментальним, який сприяє 
залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, 
експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в 
різних галузях науки, техніки, а також створенню умов для творчого 
самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів 
та обдарувань.
Зміст освітнього процесу ґрунтується на засадах особистісного 

замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, 
варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної 
освіти, її нестандартність та варіативність. Освітній процес у закладі 
позашкільної освіти здійснюється за еколого-натуралістичним профілем. 
Проводиться закладом навчально-виховна, організаційно-методична та 
організаційно-масова робота. Освітній процес в МЦЕНТУМ організовано за 
такою організаційною формою як гуртки, 3 метою підвищення ролі 
позашкільного освітньо-виховного простору, ширшого охоплення дітей та 
учнівської молоді позашкільною освітою, забезпечення вільного розвитку 
особистості та формування її соціально-громадського досвіду організовано 
роботу гуртків на базах закладів загальної середньої освіти міста.

Заняття проводяться у формі групових занять.
Позитивні результати дослідно-експериментальної роботи, її ефективність 
зумовлена налагодженням співпраці з обласною державною екологічною 
інспекцією в Чернівецькій області; Інститутом біології, хімії та біоресурсів 
ЧНУ ім. Ю. Федьковича; Українською науково-дослідною станцією 
карантину рослин Інституту захисту рослин НААН; Буковинською 
державною с/г станцією Інституту с/г Карпатського регіону НААН; 
Придністровською станцією інституту садівництва НААН 
України;Чернівецьким обласним управлінням лісового та мисливського 
господарства та Буковинським державним медичним університетом.



Відповідно укладених договорів співпраці гурткові заняття проводяться у 
формі семінарів, лекцій, практичних та лабораторних робіт.
Форми і методи навчання педагоги закладу визначають самостійно, 
враховуючи специфіку роботи закладу, забезпечуючи водночас досягнення 
конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

III. Система управління освітнім процесом

3.1. Керівництво закладом

Керівництво закладом здійснює директор.
Колегіальним органом управління є педагогічна рада, повноваження якої 
визначаються Статутом закладу.

Основні завдання управління освітнім процесом в закладі складаються 
з наступних компонентів: 
кадрове забезпечення освітньої діяльності:

Кадрове забезпечення закладу здійснено у повній відповідності з 
навчальним робочим планом закладу, спеціалізацією та п’ятиденним 
режимом його роботи.

Заклад укомплектовано педагогічними кадрами у повному обсязі. Із 
метою підвищення кваліфікації педагогів у закладі діє система курсової 
перепідготовки при інституті післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області. Відповідно штатного розпису навчально-виховний 
процес в закладі забезпечують директор, методист, завідуючий природничо- 
екологічним відділом, завідуючий організаційно-масовим відділом, 
практичний психолог та керівники гуртків. Освітній процес здійснюється 16 
педагогами (13 - за основним місцем роботи, 3 - за сумісництвом). 100% 
педагогів мають вищу освіту.

Відомості про молодих фахівців, кількість осіб

Навчальний рік Кількість
2021/2022 4

Матеріально-технічне забезпечення
Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам до організації 

освітнього процесу в закладі.
Заклад позашкільної освіти розташований в цегляному, двохповерховому 
будинку, загальною площею 317,5 кв.м., має:

- З обладнані навчальні кабінети ( 2 кабінети гурткової роботи та 
лабораторія агроландшафтів та промислової екології);

- методичний кабінет.

Забезпеченість сучасною технікою



Кількість комп’ютерів у закладі 4
підключено до мережі ІШетеї 4
багатофункціональний лазерний 
принтер

1

Мультимедійний проектор 1
Цифровий мікроскоп 1
Електронний мікроскоп 2

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 
знань, умінь і навичок вихованців, розробка рекомендацій щодо їх 
покращення;

контроль за станом внутрішньої документації (журнали гурткової роботи, 
плани виховної роботи, журнали з техніки безпеки, виконання планів роботи 
відділів, поурочне та тематичне планування);

моніторинг освітнього середовища закладу;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 
педагогічних працівників.

3.2. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності
педагогічних працівників

Внутрішня система забезпечення якості освіти та якості освітньої 
діяльності в МЦЕНТУМ передбачає підвищення якості професійної 
підготовки фахівців. Вимоги до педагогічних працівників МЦЕНТУМ 
встановлюються у відповідності до розділу VII Закону України «Про освіту» 
від 05.09.2017 року №2143-УІІ1, чинного з 28.09.2017 року. 
Процедура призначення на посаду педагогічних працівників регулюється 
чинним законодавством.

З,2,1,Критерії оцінювання навчальної діяльність педагогічних працівників
■%<гЛ*

п/п

т/* . .. . ***критерії Показники

1.1 Наявність вихованців -  переможців та
призерів міських олімпіад, конкурсів, 
змагань

За наявності призових місць:
• перше місце -  15 балів
• друге місце -  10 балів
• третє місце -  5 балів



+ 1 бал за кожного учасника

1.2 Наявність вихованців -  переможців та 
призерів обласних олімпіад, конкурсів, 
змагань

За наявності призових місць на обласного 
рівня:

• перше місце -  ЗО балів
• друге місце -  20 балів
• третє місце -  15 балів

+ 2 бали за кожного учасника

1.3 Наявність вихованців -  переможців та 
призерів республіканських олімпіад, 
конкурсів, змагань

За наявності призових місць на 
республіканського рівня:

• перше місце -  50 балів
• друге місце -  40 балів
• третє місце -  ЗО балів

+ 3 бали за кожного учасника

1.4 Участь вихованців у творчих 
дослідницьких роботах,у наукових 
конференціях під керівництвом 
керівника гуртка

• 25 балів -  учасники 
республіканського рівня;

• 15 балів -  учасники обласного 
рівня;

• 5 балів -  учасники конкурсів 
муніципального рівня;
За наявності позитивних 
друкованих відгуків, рекомендацій,. 
Бали збільшують (коефіцієнт -  2)

1.5 Створення сприятливого морально -  
психологічного клімату на заняттях 
гуртків

До 5 балів

1.6 Робота з устаткування і оснащення 
кабінету, збереження майна

До 8 балів.
Якість і кількість дитячих робіт. По 
0,1 бала за кожну роботу (вибір 
учнів)

3.2.2. Критерії оцінювання науково - методичної роботи педагогічних
працівників

№
п/п

Критерії Показники

2.1 Керівник гуртка -  
переможець, призер,учасиик 
професійних конкурсів і змагань

• 50 балів -  переможець;
• 30 балів -  учасник конкурсів 

республіканського рівня;
• 20 балів -  переможець ,призер 

конкурсів республіканського рівня;
• 15 балів -  учасник конкурсів 

обласного рівня ;
• 10 балів -  переможець, призер 

конкурсів обласного рівня;
• 5 балів -  учасник конкурсів 

муніципального рівня;



2.2 Публікація статті в науково- 
методичних збірниках, 
педагогічній пресі

•  20 балів -  за розміщення друкованих 
матеріалів (публікацій) у педагогічних 
журналах, затверджених ВАК 
України;

•  15 балів -  за розміщення друкованих 
матеріалів (публікацій) у педагогічних 
журналах, не затверджених ВАК 
України;

• 10 балів -  за розміщення друкованих 
матеріалів (публікацій) в іншій 
педагогічній пресі; (кількість балів за 
одну статтю).
Примітка. Публікація в електронних 
фіхових журналах теж уважається 
публікацією

2.3 Обмін досвідом у вигляді 
відкритих занять, заходів

• 3 бали -  на муніципальному рівні (3 
бали за кожен відкритий урок 
(заняття) чи захід на шкільному рівні);

•  5 балів -  на обласному рівні;
•  10 балів -  на республіканському рівні

2.4 Виступ із доповідями на педрадах, 
конференціях, семінарах тощо

•  2 бали -  за кожен виступ на 
педагогічній раді в закладі

•  4 бали -  на муніципальному рівні;
•  6 балів -  на обласному рівні

2.5 Робота в методичному об’єднані • 15 балів -  керівництво методичним 
об’єднанням;

• 10 балів -  за розробку методичних 
рекомендацій, указівок.

+2 бали за кожен виступ із доповіддю 
по темі методичної ради

2.6 Участь керівника гуртка в 
інноваційній діяльності (апробація 
нових програм, методик), робота 
за інноваційними технологіями та 
методиками:

• проектні методи навчання;
• групові технології
• особистісно-орієнтовані 

заняття;
• проблемне навчання;
• рівні диференціації;
• ігрові технології, рольові 

ігри;
• технології охорони здоров’я 

та життя дитини;
• модульне, блочно-модульне
• педагогіка спів роб ітництва,

До 15 балів



• система інноваційної 
оцінки «портфоліо» тощо

2.7 Розміщення матеріалів на сайті, 
ЗМІ

До 3 балів за одну статтю

2.8. Підвищення професійної 
компетентності педагогічних 
працівників шляхом самоосвіти 
(участь в вебінарах, семінарах)

До 2 балів за кожний захід

3.2.3. Критерії оцінювання суспільної роботи педагогічних працівників

№
п/п

Критерії Показники

3.1 Виконання суспільних доручень 
(секретар педради,інша робота з 
документацією), виготовлення 
плакатів та стендів,інша суспільна 
робота

До 3 балів

3.2 Пропаганді діяльності 
позашкільного закладу освіти в 
місцевих ЗМІ (публікація творчих 
робіт педагогів і учнів тощо)

3 бали за кожну публікацію

3.3 Наставництво молодих педагогів До 5 балів

3.2.4.Критерїі оцінювання організаційної роботи педагогічних
працівників

№
п/п

Критерії Показники

4.1 Правильність і своєчасність 
оформлення журналів

• 3 бали -  журнал оформлений 
правильно і вчасно

• 1 бал -  є одиничні зауваження з 
оформлення;

• 0 балів -  регулярні порушення в 
оформленні журналу

4.2 Правильність і своєчасність здання 
звітів керівником гуртка

• 3 бали -  звіт здано вчасно й 
оформлено правильно

• 1 бали -  звіт здано вчасно,але до 
оформлення є зауваження;

• 0 балів -  не виконані вимоги до 
звітності

3.2.5.Критерії оцінювання трудової дисципліни педагогічних працівників

№ П Н Т А їїІУ
ж *. «ж я Показники

п/п



5.1 Своєчасний початок і закінчення 
гурткового заняття

• 2 бали -  немає порушень трудової 
дисципліни

• 1 бал -  одиничне порушення
• 0 балів -  регулярне порушення 

трудової дисципліни

5.2 Порушення трудової дисципліни, 
відсутність на робочому місці під 
час гурткового заняття

• мінус 5 балів за порушення трудової 
дисципліни;

• мінус 15 балів за грубе або повторне 
порушення трудової дисципліни

5.3 Організація відкритих позакласних 
заходів Від 1 до 3 балів за участь

5.4 Активна участь гуртка в заходах 
позашкільного закладу

• 3 бали -  за перемогу в шкільному 
заході;

• 1 бал -  за участь групи (гуртка) в 
позашкільному заході

5.5 Організація екскурсій, 
поїздок,походів заходів поза 
стінами позашкільного 
навчального закладу

3 бали за кожен захід

5.6 Індивідуальна робота з батьками, 
вихованцями, опікуваними дітьми

Максимально до 5 балів

5.7 Робота з батьками До 3 балів

3.2.6. Форми контролю здобувачів освіти, керівників гуртків
Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне 
відстеження їхнього індивідуального розвитку в освітньому процесі з 
урахуванням результативності їх участі в конкурсах-захистах науково- 
дослідницьких робіт, олімпіадах, фестивалях, турнірах, природоохоронних 
акціях, конкурсах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного 
рівнів.

Здійснюється контроль за роботою керівників гуртків, тематичне 
вивчення (формування загально-трудових та професійних умінь та навичок у 
вихованців, формування навичок самостійної роботи вихованців на занятті), 
вивчення системи роботи педагогічного працівника (атестація), проводяться 
співбесіди з питань контролю за самоосвітою, ведення документації, 
проводяться наради при директорові з питань контролю за безпекою 
життєдіяльності вихованців та дотриманням санітарно-гігієнічного режиму 
на занятті.

На рівні позашкільного закладу проводяться такі форми контролю за 
навчально-виховним процесом: відвідування занять, контроль ведення 
журналів планування та роботи гуртка, контроль календарного планування, 
чергування адміністрації і керівників гуртків у закладі, контроль за



проведенням міських масових заходів, контроль за результативністю участі в 
обласних та Всеукраїнських масових заходах тощо.

Необхідно підкреслити, що однією з найважливіших умов реалізації 
функцій контролю є орієнтація керівника як на результати діяльності, так і на 
людей. Зміщення акцентів у той чи інший бік призводить до зниження 
ефективності управління.

Одним з механізмів здійснення планування, організації і контролю є 
ухвалення управлінського рішення. Зміст управлінської діяльності 
керівника полягає у рівні його компетентності, творчого потенціалу, 
організаційних здібностях, ставленні керівника до проблем. Важливу роль 
відіграють фактори, що стосуються особливостей виконання управлінських 
рішень. Сюди відносяться: рівень вимоги керівника, особливості його 
самооцінки, здатність ризикувати, готовність брати на себе відповідальність 
за справу колективу.



IV. Навчальний план МЦЕНТУМ

При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги законів 
України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про 
позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433, Положення про порядок 
організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних 
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 
серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 
серпня 2004 р. № 1036/9635; Положення про організацію роботи з охорони 
праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і 
закладах освіти (наказ МОН від 26.12.2017 № 1669); Щодо заходів безпеки у 
навчальних закладах (наказ МОН від 06.01.2015 р. №2)\ листів Міністерства 
освіти і науки України: від 29.05.2020 № 1/9-292 «Щодо організації роботи 
закладів позашкільної освіти», від 30.04.2020 №6/604-20 «Про особливості 
організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час 
карантину», від17.08.2021 «Про організацію освітнього процесу в закладах 
позашкільної освіти у 2021/2022 н.р.

Загальний обсяг навчального навантаження для вихованців МЦЕНТУМ 
180годин/навчальний рік: для учнів початкового рівня І року навчання -  64 
годин/навчальний рік, II року навчання -  4 годин/навчальний рік, для учнів 
основного рівня І року навчання -  40 години/навчальний рік, II року 
навчання -  54 годин/навчальний рік; для учнів вищого рівня І року навчання
-  6 годин/навчальний рік, II року -  12 год/навчальний рік. Детальний 
розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено в освітніх 
програмах та навчальному плані МЦЕНТУМ.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальний план МЦЕНТУМ на 2021/2022 навчальний рік складений на виконання частини 2 статті 16 Закону України «Про 
позашкільну освіту» з урахуванням наказу МОН України від 22.07.2008 № 676 «Про затвердження Типових навчальних планів для 
організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України». Навчальний 
план враховує рівні класифікації гуртків, секцій, студій та інших творчих об'єднань (початковий, основний, вищий), визначених 
Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433, та основних 
напрямів позашкільної освіти. Термін навчання у гуртках обумовлюється специфікою їх діяльності та навчальними програмами.

Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради - профільний позашкільний навчальний 
заклад, який відповідно до законодавства України є комунальною, бюджетною установою заснованою на власності територіальної громади 
м. Чернівці в, утримується за рахунок коштів міського бюджет/ та є неприбутковим.

Основним напрямом діяльності Установи є еколого-натуралістичний, що передбачає оволодіння вихованцями знаннями про 
навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем.

МЦЕНТУМ у 2021/2022 н.р. у своїй діяльності керується Законом України «Про освіту» від 28 вересня 2017 р. № 2145-УІІІ, Законом 
України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 р. № 1841 -  III, Положенням про позашкільний навчальний заклад від 6 травня 2001 
р., Статутом МЦЕНТУМ затвердженим рішенням 37 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 27.06.2013 р №895, Тимчасовими 
рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (СОУЮ-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 42, Постановою 
Головного державного санітарного лікаря України від 23 квітня 2021 року №4 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 
освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19)» , Наказом Міністерства освіти і науки України від 8 
вересня 2020 року №1115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 «Деякі питання організації 
дистанційного навчання», Спільним листом Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 
17 березня 2020 року №02-5/2020 «Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину».

Навчальний рік міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді розпочинається 1 вересня 2021 року і 
закінчується 31 травня 2022 року. Комплектування гуртків, груп здійснюється в період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом 
керівника гуртка. У канікулярні, вихідні та святкові дні МЦЕНТУМ працює за окремим планом. Середня наповнюваність гуртків 
становить 10-15 вихованців, на час дистанційного навчання 10-12 вихованців. Прийом здійснюється протягом навчального року в міру 
комплектування гуртків, груп за бажанням вихованців, за згодою батьків та осіб, що їх замінюють. Навчально - виховний процес в гуртках 
здійснюється диференційовано згідно індивідуальним можливостям дитини та відповідно Тимчасової моделі організації освітнього процесу



в закладі позашкільної освіти в умовах адаптивного карантину з урахуванням можливої необхідності оперативного переходу з очної форми 
навчання на дистанційну і навпаки у зв’язку з посиленням чи послабленням карантинних обмежень через поширення коронавірусної 
хвороби (СОУГО-19). Заняття проводяться згідно типових програм Міністерства освіти та науки України, адаптованих та авторських 
програм. До МЦЕНТУМ зараховуються вихованці віком від 5 до 21 років У 2021/2022 навчальному році планується робота у 46 групах 
гуртків, відповідно 621 вихованець; початкового рівня - 28 груп; основного - 17 груп ; вищого -  1 група. За авторськими програмами «Еко - 
Арт», «Життя в стилі ЕСО», «Екологічний календар», «Планета ЕКО» працюватимуть 7 груп гуртків (керівники: Катан Н.В., Єфтемій Д.Г., 
Гавучак Н.М., Салагор О.Г., Давиденко Ю.Ю.)

Гуртки розподіляють за трьома рівнями навчання, виховання та розвитку -  початковий, основний та вищий. Тривалість одного 
заняття в МЦЕНТУМ визначатиметься навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого 
навантаження для різних вікових категорій і становитиме для вихованців: 

віком 5-6 років -  30 хв.; 
віком 6-7 років -  35 хв.; 
старшого віку -  45 хв.
Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються робочим режимом щоденної роботи закладу. У 

канікулярні, святкові та неробочі дні МЦЕНТУМ працює за окремим планом, затвердженим директором.



Навчальний план міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Чернівецької міської ради 

  на 2021/2022н.р.      
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Р
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Еколого-натуралістичний напрям
1. Планета ЕКО 3 3 38 38 9 9
2. Юні флористи 6 6 84 84 24 24
3. Юні охоронці природи 3 3 37 37 18 18
4. Юні природознавці 4 4 56 56 16 16
5. Життя в стилі ЕКО 2 2 26 26 12 12
6. Любування природою 5 5 63 63 10 10
7. Екологічна стилістика 2 2 26 26 8 8
8. Екологічний календар 6 6 83 83 24 24
9. Основи фенології 1 1 12 12 6 6

10.
Біологія людини 
засобами STEM -освіти

3 3 38 38 12 12

11. Еко-Арт 2 2 28 28 12 12

12.
Природа, творчість і 
фантазія

4 4 63 63 16 16

13. Природа рідного краю 2 2 25 25 8 8
14. Я і Україна 1 1 14 14 1 1

15.
Країна чарівного 
мистецтва

2
2

28 28 4 4

ВСЬОГО: 46 26 2 17 - - 1 - 621 356 25 228 12 180 107 8 59 6



У.Навчальні програми

№
з/п

Назва
програми

Автор
(автори)

Ким і коли 
схвалено

Джерело

Еколого-натуралістичний напрям
1. Навчальна

програма з
позашкільн
ої освіти
еколого-
натуралісти
чного
напряму
«Основи
фенології»

мон

України,
2020

(Хлус Л.М., 
канд. біол. 
наук)

Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки 
України (Лист 
Міністерства освіти і науки 
України №1\11-99 від 
10.01.2020 р.)
витяг з протоколу засідання 
науково-методичної комісії з 
позашкільної освіти науково- 
методичної ради з питань 
освіти МОН України від 
23.12.2019 року № 4

Навчальні програми з 
позашкільної освіти еколого- 
натуралістичного напряму: 
еколого-біологічний профіль 
[збірник /за загальною 
редакцією доктора 
педагогічних наук 
В.В. Вербицького]. -К . : 
НЕНЦ, 2020,- 128 с.

2. Навчальна
програма з
позашкільн
ої освіти
сколого-
нату ралісти
чного
напряму
«Природа
рідного
краю»

МОН
України,
2020

(Васютіна 
Т.М., канд. 
пед. наук)

Схвалено для використання в 
закладах позашкільної освіти 
(Лист ІЗМО від 03.03.2020 № 
22.1/12-Г-150); витяг з 
протоколу засідання 
науково-методичної комісії з 
позашкільної освіти науково- 
методичної ради з питань 
освіти МОН України від 
12.02.2020 №1).

Навчальні програми з 
позашкільної освіти еколого- 
натуралістичного напряму: 
еколого-біологічний профіль 
[збірник /за загальною 
редакцією доктора 
педагогічних наук 
В.В.Вербицького].-К. : 
НЕНЦ, 2020.

3. Навчальна
програма з
позашкільн
ої освіти
еколого-
натуралісти
чного
напряму
«Юні
флористи»

МОН
України,
2020

(Стадник
О.О.)

Схвалено для використання в 
закладах позашкільної освіти 
(Лист ІЗМО від 03.03.2020 № 
22.1/12-Г-150); витяг з 
протоколу засідання 
науково-методичної комісії з 
позашкільної освіти науково- 
методичної ради з питань 
освіти МОН України від 
12.02.2020 №1).

Навчальні програми з 
позашкільної освіти еколого- 
натуралістичного напряму: 
еколого-біологічний профіль 
[збірник /за загальною 
редакцією доктора 
педагогічних наук 
В.В.Вербицького].-К. : 
НЕНЦ, 2020.

4. Навчальна
програма з
позашкільн
ої освіти
еколого-
натуралісти
чного
напряму
«Любуванн
я
природою»

НЕНЦ, 2020 Рекомендовано кафедрою 
методики позакласної та 
позашкільної роботи НЕНЦ 
як експериментальна 
авторська розробка 
(протокол №2 від 25.05.2020) 
Свідоцтво про реєстрацію 
авторського права на твір 
№ 97907 від 09.06.2020 р.

Навчальні програми та 
методичні матеріали для 
закладів позашкільної і 
загальної середньої освіти 
(очна і дистанційна форми 
навчання) [збірник /за 
загальною редакцією доктора 
педагогічних наук В.В. 
Вербицького]. -  К. : НЕНЦ, 
2020. -  653 с.



5. Навчальна
програма з
позашкільн
ої освіти
«Країна
чарівного
мистецтва»

МОН, 2020 Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки 
України (лист МОН від 
30.01.2018 № 1/11-1020)

Навчальні програми та 
методичні матеріали для 
закладів позашкільної і 
загальної середньої освіти 
(очна і дистанційна форми 
навчання ) [збірник /за 
загальною редакцією доктора 
педагогічних наук В.В. 
Вербицького]. -  К. : НЕНЦ, 
2020. -  653 с.

(Збірник навчальних програм 
з позашкільної освіти 
соціально-реабілітаційного 
напряму школи раннього 
розвитку «Малюк»)

6. Навчальна
програма
«Юні
охоронці
природи»

МОН, 2018

(Радченко
Т.Д.)

Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки 
України (Лист Міністерства 
освіти і науки України 
№1/11-6201 від 11.06. 2018)

Навчальні програми з 
позашкільної освіти еколого- 
натуралістичного напряму: 
еколого-біологічний профіль 
(у двох частинах) [збірник /за 
загальною редакцією доктора 
педагогічних наук 
В.В.Вербицького]. -  К.: 
НЕНЦ, 2018. (Частина 1)

7. Навчальна 
програма 
«Я і
Україна»

МОН, 2018

(Стадник 
О.О., 
Семеняк 
P.M., Члек 
О.О.)

Рекомендовано 
Міністерством освіти і науки 
України (Лист Міністерства 
освіти і науки України 
№1\11-9909 від 18.09.2018)

Навчальні програми з 
позашкільної освіти еколого- 
натуралістичного напряму: 
еколого-біологічний профіль 
(у двох частинах) [збірник /за 
загальною редакцією доктора 
педагогічних наук 
В.В.Вербицького]. -  К.: 
НЕНЦ, 2018. (Частина 2)

8. Навчальна
програма з
позашкільн
ої освіти
еколого-
натуралісти
чного
напряму:
«Біологія
людини
засобами
ЯТЕМ -
освіти»

Вержбицька
IB.,
Манжос
О.Ю.,
Петрова
О.Ю.,
Ярова С.В.

Схвалено для використання в 
позашкільних навчальних 
закладах (лист ІЗМО від
27.03.2019 № 22.1/12-Г-144); 
протокол засідання науково- 
методичної комісії 3 
позашкільної освіти 
Науково-методичної ради з 
питань освіти МОН від
15.03.2019 № 1)

1іЦр5://с1гіуе. еооеіе.сош/ооеп? 
іс!=иУйаКІОі-
\ViDWwscuvZEX агіоШеяЗб

9. Авторська
програма
«ІОні
природозна
вці»

Миколаш,
2019

(Прудникова
К.В.)

Схвалено Протоколом вченої 
ради Миколаївського 
обласного інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти від 20.02.2019 № 1.

ІШо: //ткоепс и т . оо. иа/\\р-
сотеШЛгоІоасіз/огоЬгата-
Уипі-отугосіогпауїзі-
тоІодБЬоЬо-БЬкіІ-поЬо-уіки-
2019.doc



Затверджено Наказом 
департаменту освіти і науки 
Миколаївської 
облдержадміністрації від 
19.03.2019 № 168

10. Авторська 
програма 
«Природа, 
творчість і 
фантазія»

Первомайськ,
2018

(Попик К.П.)

Схвалено протоколом 
методичної ради ММК ВІД 
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Drvroda-tvorchist-i-fantaziia- 
2019.docx

11. Авторська
програма
«Екологічна
стилістика»

Тернопіль,
2017

(Димашевськ 
а Х.Б.)

ПОГОДЖЕНО Протоколом 
засідання науково- 
методичної ради 
Тернопільського обласного 
комунального інституту 
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освіти від 29.08. 2017 № 6 
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом 
управління освіти і науки 
Т ернопільської 
облдержадміністрації 
від 04.09.2017 №256

httD://ecocentr.edukit.te.ua/File 
s/downloads/%D0%93%D 1 %8 
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укладачі 
Салагор О.Г., 
Давиденко Ю.Ю.

http://mkoencum.pD


V I.Методичне забезпечення
Перелік методичних посібників, які використовуються в освітньому процесі 
МЦЕНТУМ:

- Вербицький В.В. Екологія в закладах освіти, навчально-методичний 
посібник. -  Київ, НЕНЦ, 2019. -  291 с.;

- Екологічна освіта в школі: нестандартні уроки, виховні заходи. 
Автор-упорядник Рябчук Т.Ф. -  X.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 
2008.-192 с.;

- Юні екологи. Упорядник Ониськів О.С. -  Тернопіль-Харків: 
Видавництво «Ранок», 2010. -  128 с.;

- Вербицька Зоя. Еколого-натуралістичний гурток. -  Тернопіль- 
Харків: Видавництво «Ранок», 2009. -1 1 2  с.;

- Алексюк М.К., Олінець Д.М., Гуреїва Л.Л. Граючись навчаємось, 
посібник з питань підготовки та проведення інноваційних форм 
виховної роботи. -  Палац творчості дітей та юнацтва. -  Харків, 2010 
р. -4 6  с.;

- Кузьмінська В.В. На допомогу керівнику гуртків. -  КЗ ЧОЦЕНТУМ. 
-  Чернівці, 2005 р. -  34 с.;

- Катан Н.В. Методичні рекомендації щодо оформлення 
мультимедійної презентації до науково-дослідницької роботи. -  
МЦЕНТУМ. -  Чернівці, 2015 р. -  17 с.;

- Катан Н.В. Методичні рекомендації щодо написання науково- 
дослідницької роботи. -  МЦЕНТУМ. -  Чернівці, 2015 р. -  22 с.;

- Юні господарі лісу. Упорядники Осапчук В.А., Юхимчук В.П., 
Сподарик С.О. -  Тернопіль-Харків: Видавництво «Ранок», 2011 р. -  
112 с.;

- Методика проведення науково-дослідницької роботи із 
старшокласниками (еколого-натуралістичний напрям), збірка 
науково-методичних розробок. Автори-укладачі: Мокрієнко В.А., 
Жемойда В.Л. та ін. -  Київ, НЕНЦ, 2013 р. -  149 с.;

- Колектив авторів. Теоретико-методичні основи виховання творчої 
особистості в умовах позашкільних навчальних закладів: Збірка 
матеріалів науково-практичної конференції. -  Київ, 2006 р. -  144 с.;

- Бєлєнька Г.В. Природничі науки у казках, запитаннях, дослідах. -  
Київ: Шкільний світ, 2011 р. -  128 с.;

- Життя, багате на здобутки. З досвіду педагогічних колективів 
позашкільних навчальних закладів м. Чернівців. Колектив авторів. -  
Чернівці, 2009 р. -  162 с.;

- Потапова В., Скрипник О. Как организовать дискуссию по фильму?, 
методические рекомендации. -  Информационно-исследовательский 
центр «Интеграция и развитие». -  К.: ФОП «Рябоконь», 2013. -  98 с.

- Станкевич-Волосянчук О. І., Станкевич-Коваль К. І. Азбука 
поводження з твердими побутовими відходами: Навчально- 
методичний посібник за авторською програмою з природоохоронної



освіти „ШКОЛА У ПРИРОДІІ. -  Ужгород: КП «Ужгородська міська 
друкарня», 2008. -  52 с.

- Пометун О., Пилипчатіна Л., Сущенко І. Уроки для сталого 
розвитку, посібник з курсу за вибором для учнів 8-го класу. Вид. 2- 
ге. Випр. і доп. -  Д. : «ЛІРА», 2013. -  116 с.

- Пустовіт Н. А., Колонькова О. О. та ін. Формування культури 
екологічної поведінки учнів основної школи : методичний посібник]
— Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 156 с.

- Буждиган О.Я., Руденко С.С., Зароченцева О.Д., Костишин С.С.. 
Екологія в дослідах 2-ох частинах. Методичні рекомендації для 
наукової роботи в навчальних закладах різного типу: У 2-х ч. 
Частина-1, вип. 2. -  Чернівці: Місто, 2015. -  168 с.;

- Халаїм О., Мірошниченко К., Пруцакова О., Балабух В. Граючись 
змінимо світ: посібник екологічних ігор з тематики змін клімату. -  
Київ, 2016. -4 4  с.;

VII. Організація освітнього процесу в закладі позашкільної освіти

Освітній процес в закладі позашкільної освіти організовано за такими 
організаційними формами, як гуртки.

Занятгя проводяться у формі групових занять.
Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 
здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне 
відстеження їхнього індивідуального розвитку в освітньому процесі.

Вимоги до вихованців
Приймання до Установи здійснюється впродовж року (у міру закінчення 

комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням 
вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють на без конкурсній 
основі. В умовах карантинного карантину батьки заповнюють й подають у 
заклад освіти інформаційну згоду за формою {додаток 3).

До навчання у гуртках МЦЕНТУМ зараховуються вихованці віком від 5 
до 21 років без спеціального рівня підготовки.

Тривалість занять
Тривалість одного заняття в закладі навчальним планом і навчальними 
програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого 
навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів 
і слухачів:
віком від 3 до 6 років - 30 хвилин; 
віком від 6 до 7 років - 35 хвилин; 
старшого віку - 45 хвилин.
Короткі перерви між заняттями визначаються робочим режимом щоденної 
роботи окремого педагога, але не менше ніж 5 і не більше ніж 15 хвилин.



створення екологічних стежин, шкільних лісництв). Практична 
спрямованість екологічної освіти в позашкільному закладі еколого- 
натуралістичного спрямування сприяє засвоєнню вихованцями соціальних 
компетентностей. Велика роль у формуванні навичок з екології досягається 
безпосередньо через участь вихованців та педагогів у різноманітних заходах: 
конкурсах, акціях, трудових операціях, проектах.
3. Творча компетентність лежить в основі реалізації компетентнішого 
підходу і забезпечує розвиток творчої діяльності, майстерності, здібностей, 
нахилів та уяви особистості. Особливе значення творча компетентність має в 
сучасних умовах, коли творчий підхід до розв'язання будь-яких завдань, 
творча праця, постійне підвищення своєї майстерності, самоосвіта стали 
життєво необхідними кожному. Слід відзначити, що творча компетентність 
зумовлює навчання дітей творчості, формування у них з раннього віку 
досвіду творчої діяльності, майстерності, розвитку творчих здібностей, 
нахилів. Це здійснюється в процесі розв'язання учнями творчих завдань, 
пошуку раціональних шляхів і способів виконання роботи, внесення 
раціоналізаторських пропозицій, самостійного визначення технології 
виготовлення виробів тощо. При цьому необхідним постає розвиток творчої 
уяви, фантазії, креативного мислення, інтересу до видів творчості, а також 
формування естетичних смаків, художнього і технічного хисту.
4. Формування соціальної компетентності -  це виховання та розвиток 
загальної культури особистості, здатності до співпраці, самореалізації та 
самовизначення. Також ця компетентність визначає сукупність якостей 
людини, що становлять її імідж, індивідуальний стиль діяльності. Соціальна 
компетентність забезпечує формування активної життєвої позиції, адаптацію, 
готовність до безперервної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, 
потребу ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, 
підприємницьку діяльність, її засвоєння; обумовлює прояв та розвиток 
важливих людських якостей і здібностей особистості, ставлення до праці; 
засвоєння соціального досвіду. Соціальна компетентність також характеризує 
взаємодію людини з суспільством.

Очікувані результати роботи МЦЕНТУМ:
• оновлення змісту і запровадження новітніх технологій у позашкільній 

освіті, розширення спектра освітніх послуг;
• максимальне охоплення позашкільною освітою еколого- 

натуралістичпого напряму дітей та учнівської молоді м. Чернівці;
• оновлення мережі гуртків та творчих об’єднань за еколого- 

натуралістичним напрямом позашкільної освіти;
• забезпечення умов для інноваційного розвитку закладу;
• удосконалення змісту роботи щодо підвищення професійної 

компетентності педагогів, якості інформаційного, науково-методичного 
супроводу діяльності позашкільних навчальних закладів;

• виявлення, відбір та підтримка обдарованої і талановитої молоді;



поліпшення морального, матеріального стимулювання професійної 
діяльності педагогічних працівників;
стимулювання інтересів батьків до змін у сучасному освітньому просторі, 
створення атмосфери спільності інтересів педагогів і батьків.


