
 
 
 

 

 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З  
 

Ужгород                                            

 29.05.2019                                                                                              № 158 

 

 

Про моніторинг участі обласних закладів 

позашкільної освіти у всеукраїнських 

організаційно-масових заходах з 

вихованцями та семінарах-практикумах 

для педагогічних працівників за 

підсумками роботи у 2019 році 

 

Відповідно до статті 10 Закону України ,,Про позашкільну освіту”       

(зі змінами), з метою визначення ефективності роботи обласних закладів 

позашкільної освіти щодо організації та проведення навчально-виховної,  

інформаційно-методичної,  організаційно-масової роботи проведено аналіз 

кількісних та якісних результатів участі Закарпатського обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості ,,ПАДІЮН”, Закарпатського обласного 

еколого натуралістичного центру учнівської молоді, Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді та 

Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської 

молоді у всеукраїнських організаційно-масових заходах з вихованцями та 

семінарах-практикумах для педагогічних працівників у ІІ півріччі 2018/2019 

навчального року. 

 Згідно з Планом всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Планом семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 21.11.2018        

№ 1292, за період з січня до травня 2019 року для закладів позашкільної 

освіти проводилося 104 організаційно-масові заходи для дітей та семінари-

практикуми для педагогічних працівників. 

 Зокрема, за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти 

передбачено 36 всеукраїнських заходів, з яких Закарпатським обласним 

еколого-натуралістичним центром учнівської молоді забезпечено участь у    

15 заходах, за науково-технічним напрямом – 29 всеукраїнських заходів, з 

яких Закарпатським обласним центром науково-технічної творчості 

учнівської молоді забезпечено участь у 13 заходах, за туристсько-
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краєзнавчим напрямом – 20 всеукраїнських заходів, з яких Закарпатським 

центром туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді 

забезпечено участь у 17 всеукраїнських заходах, за художньо-естетичним 

напрямом – 19 всеукраїнських заходів, з яких Закарпатським обласним 

палацом дитячої та юнацької творчості ,,ПАДІЮН” забезпечено участь у 6 

всеукраїнських заходах. 

Відповідно до наведеного активність участі педагогічних працівників 

та вихованців у всеукраїнських заходах становить 47,1 відс, зокрема, 

ЗОЕНЦУМ – 41,6 відс, ЗЦНТТУМ – 44,8 відс, ЗЦТКЕСУМ – 75 відс, 

,,ПАДІЮН” – 31,5 відс. Зазначені індикатори ефективності діяльності 

закладів позашкільної освіти засвідчують недостатню їх організаційно-

масову та навчально-методичну роботу.  

Серед об’єктивних причин неналежних кількісних показників та 

низької активності окремих обласних закладів позашкільної освіти у 

всеукраїнських заходах є комерціалізація учнівських конкурсів і змагань, 

участь у яких здійснюється на платній основі, перенесення або скасування 

окремих заходів, погіршення стану здоров’я учасників. 

Разом з тим закладами позашкільної освіти не забезпечено участі у 

всеукраїнських заходах через те, що в них немає фахівців, гуртків та 

вихованців за окремими профілями з напрямів позашкільної освіти. Зокрема,  

ЗОЕНЦУМ не забезпечено участі у Всеукраїнському конкурсі 

винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 

напрямку, Всеукраїнському фестивалі „Лірики природи”, Всеукраїнському 

конкурсі „Юний селекціонер і генетик” та фінальних етапах Всеукраїнських 

конкурсів, оскільки немає гуртків цих профілів; ЗЦНТТУМ – у 

всеукраїнських заходах з радіопеленгування, судномоделювання, картингу, 

авіамоделювання (трасові моделі), автомоделювання, радіоелектронного 

конструювання; ,,ПАДІЮН” – у Всеукраїнському конкурсі творчості дітей та 

учнівської молоді „За нашу свободу” та Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

духових оркестрів „Армія дітям”. 

 Для належного планування роботи обласних закладів позашкільної 

освіти у 2019 році щодо організації участі у всеукраїнських заходах 

департаментом освіти і науки до початку року було доведено до відома 

керівників наказ Міністерства освіти і науки України 21.11.2018 № 1292 

,,Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік” (лист 

03.12.2019 № 01-15/5110).  

Крім того, про проведення всіх організаційно-масових та навчально-

методичних заходів заклади позашкільної освіти інформуються окремими 

листами та засобами електронного зв’язку. Усього з початку 2019 року в 

обласні заклади позашкільної освіти було надіслано 148 листів для 

належного реагування та планування участі у всеукраїнських заходах. 
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 Керівники закладів позашкільної освіти вживають певних заходів на 

виконання наказу Міністерства освіти і науки України 21.11.2018 № 1292 та 

залучаються до участі у Всеукраїнських заходах за основними напрямами 

позашкільної освіти. Разом з тим участь в окремих всеукраїнських заходах у 

2019 році ними не була спланована. Зокрема, немає інформації про участь 

вихованців та педагогічних працівників ЗОЕНЦУМ у Всеукраїнському 

семінарі-практикумі „Толока позашкільників”, ІІ етапі циклу навчальних 

тренінгів для керівників учнівських об’єднань хімічного профілю, семінарі-

практикумі з питань раннього навчання дітей в позашкільних закладах 

еколого-натуралістичного напряму, навчального екологічного тренінгу „Стан 

атмосфери та його дослідження” та вихованців і педпрацівників ЗОЦНТТУМ 

у фотовиставці до дня Соборності України „Україна – це ми!”, 

Всеукраїнських відкритих заходах учнівської молоді з ракетомодельного 

спорту та юних ракетомоделістів (IV ранг).   

 У 2019 році ЗЦТКЕСУМ не забезпечено участі у проведенні таких 

заходів: Кубка України серед юнаків з пішохідного туризму (Миколаївська 

область), Кубка України серед юнаків з пішохідного туризму в приміщенні 

(Чернігівська область), ХІІІ Всеукраїнської філософсько-краєзнавчої 

конференції, семінару з підвищення кваліфікації суддів з пішохідного 

туризму УкрПТО.  

Закарпатським обласним палацом дитячої та юнацької творчості 

,,ПАДІЮН” не забезпечено участі у проведенні Всеукраїнського відкритого 

фестивалю, Всеукраїнської премії „Диво-дитина – 2019”, Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу „Молодь обирає здоров’я”, дитячих мистецьких 

фестивалів (БФ ,,Наш слід”) та інших всеукраїнських масових заходів 

художньо-естетичного напряму. 

Індикаторами ефективності діяльності закладів позашкільної освіти є 

показники щодо якості і результативності участі в організаційно-масових 

заходах з дітьми та семінарах-практикумах педагогічних працівників. 

Зокрема, за результатами участі у всеукраїнських заходах вихованців та 

педагогічних працівників ,,ПАДІЮНу” у 2019 році у трьох випадках є  

здобутки на всеукраїнському рівні – під час участі у Всеукраїнському 

дитячо-юнацькому фестивалі-конкурсі естрадної пісні „Різдвяна зіронька”, 

Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі народного мистецтва 

„Смарагдові витоки” та Всеукраїнському  семінарі-практикумі завідувачів 

методичних, науково-методичних відділів обласних закладів позашкільної 

освіти.  

Вихованці та педагогічні працівники ЗОЦНТТУМ здобули результати 

за підсумками участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН та Всеукраїнському інтерактивному 

конкурсі „МАН-Юніор Дослідник”. Про результативність участі в інших 

всеукраїнських заходах відомостей немає. 

Найвагомішим результатом ЗЦТКЕСУМ під час участі у 

всеукраїнських заходах є здобуте вихованцями ІІІ місце у змаганнях зі 
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спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді. 

ЗЦТКЕСУМ забезпечується участь педагогічних працівників у семінарах-

практикумах, однак за підсумками участі в інших всеукраїнських заходах 

успішних результатів немає.  

Згідно з підсумками участі у всеукраїнських заходах вихованців та 

педагогічних працівників ЗОЕНЦУМ у 2019 році тільки у двох випадках є  

здобутки на всеукраїнському рівні – під час участі у фінальному етапі 

Всеукраїнського природоохоронного руху „Зелена естафета” та семінарі-

практикумі еколого-натуралістичного напряму. 

Неналежною є організація участі вихованців ЗОЕНЦУМ у 

Всеукраїнському юнацькому фестивалі „В об’єктиві натураліста”, який 

заплановано провести у червні 2019 року в Миколаївській області. Зокрема, 

відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 07.05.2019               

№ 6/80-19 для участі у зазначеному заході до 15 травня поточного року 

необхідно було надіслати заявку організаторам. Однак відповідальні 

працівники ЗОЕНЦУМ підбили підсумки та визначили переможців 

обласного етапу цього всеукраїнського заходу тільки 22.05.2019 (наказ 

ЗОЕНЦУМ 22.05.2019 № 57 ,,Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського 

юнацького фестивалю „В об’єктиві натураліста – 2019”). 

Відповідно до наведеного, з метою поліпшення роботи обласних 

закладів позашкільної освіти щодо участі в організаційно-масових заходах, 

створення умов для різностороннього розвитку творчих здібностей 

вихованців за різноманітними напрямами позашкільної освіти, підвищення 

кваліфікації та удосконалення професійної майстерності педагогічних 

працівників  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Директорам Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості ,,ПАДІЮН” (Ганущина С.І.), Закарпатського обласного еколого- 

натуралістичного центру учнівської молоді (Геревич О.В.), Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді            

(Корсак В.В.) та Закарпатського центру туризму, краєзнавства, екскурсій та 

спорту учнівської молоді (Мошак М.І.): 

1.1. Забезпечити належну організацію та проведення навчально-

виховної,  інформаційно-методичної,  організаційно-масової роботи у 

закладах позашкільної освіти. 

1.2. Посилити контроль за належним проведенням усіх етапів та 

організацією участі вихованців та педагогічних працівників у всеукраїнських 

заходах. 

1.3. Забезпечити ефективне використання бюджетних коштів для 

організації участі у всеукраїнських заходах, спланованих Міністерством 

освіти і науки України, планувати своєчасне проведення їх районних 

(міських), обласних етапів. 
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