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Про роботу Хмельницького обласного
еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді у 2017 році

Заслухавши  та  обговоривши  доповідь  В.Климчука, директора
Хмельницького  ОЕНЦУМ  (далі  заклад)  «Звіт  про  роботу  Хмельницького
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  у  2017  році»,
колегія  Департаменту  освіти  і  науки  Хмельницької  облдержадміністрації
відзначає,  що  вищезазначений  заклад  позашкільної  освіти  обласного
підпорядкування  проводить  координаційно-методичну,  навчально-виховну,
організаційно-масову,  навчально-методичну  роботу  еколого-натуралістичного
напрямку  відповідно  до  завдань  Плану  комплексних  заходів  з  екологічної
освіти  і  виховання  та  формування  екологічної  культури  учнівської  молоді
навчальних закладів Хмельниччини на 2016-2020 рр.. 

Педагогічний  колектив  Хмельницького  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді в повному обсязі виконує завдання
статутної діяльності відповідно до Закону України «Про освіту», нормативних
документів КМУ і МОН України,  Положення про заклад позашкільної освіти,
завдань засновників та власного Статуту:

-  здійснює  координацію  навчально-методичної,  науково-педагогічної,
організаційно-масової  і  навчально-виховної  діяльності  профільних  еколого-
натуралістичних закладів та дитячих творчих об’єднань в закладах загальної
середньої та позашкільної освіти області;

- забезпечує організацію охоплення й систематичного залучення учнівської
молоді краю до участі в міжнародних, всеукраїнських і регіональних еколого-
натуралістичних  та  природоохоронних  і  природознавчих  заходах,  інших
природничих  напрямках  дослідницько-експериментальної  роботи  й  еколого-
натуралістичної творчості школярів;

- здійснює координацію роботи закладів позашкільної освіти області для
створення сприятливих  умов  щодо  змістовного  дозвілля,  збереження  та
зміцнення  здоров’я  дітей  та  учнівської  молоді,  виховання  у  них  культури
здоров’я, впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес;

-  планує,  організовує  і  спільно  з  науковцями  місцевих  університетів,
екологами, аграріями та методистами ХОІППО проводить профільні семінари,
методоб’єднання,  науково-практичні  конференції,  семінари-тренінги  й
навчальні заняття, круглі столи, наради для керівників, методистів і керівників
гуртків закладів позашкільної та загальної середньої освіти, вчителів біології і
завідувачів учнівських НДЗД, методистів районних відділів, міських управлінь
освіти  та  об’єднаних  територіальних  громад,  відповідальних  за  еколого-
натуралістичний напрямок роботи у підвідомчих закладах освіти;



-  надає  педагогам  області  необхідну  їм  інформаційно-методичну  і
практичну  допомогу  в  організації  юннатівської  роботи  з  школярами на  базі
ХОЕНЦУМ та під час виїздів працівників безпосередньо в заклади освіти.

Заклад  має  власну  навчально-матеріальну  базу:  учнівську  навчально-
дослідну земельну ділянку площею 2,06 га, стаціонарну теплицю площею 112
кв.м., 10 навчальних кабінетів - валеології та здорового способу життя, екології
та  охорони  природи,  квітникарства,  біології,  профорієнтації,  садівництва  і
конференц-зал.  Для  потреб  освітнього  процесу  та  інформаційно-методичної
роботи  є  локальна  мережа  швидкісного  Інтернету  «Юннат-радіо»  і  11
портативних  та  3  стаціонарних  комп’ютери,  мультимедіа  та  інші  ТЗН.  Для
виконання сільськогосподарських робіт на УНДЗД є власний трактор МТЗ-80 з
причіпом і навісним обладнанням, для транспортних потреб є автомобілі ГАЗ-
САЗ 3507 (самоскид) та ВАЗ-21043.

У  2017/2018  навчальному  році  освітній  процес  забезпечують  10
педагогічних працівників закладу, кожен з яких має вищу педагогічну освіту, 4
педагоги - Відмінники освіти України.

В закладі організовано 60 гуртків, якими охоплено 1020 дітей за такими
профілями:   «Юні  ботаніки»,  «Юні  медики»,  «Юні  садівники»,  «Юні
рослинники»,  «Лікарські  рослини»,  «Юні  акваріумісти»,  «Юні  овочівники» ,
«Юні зоологи», «Основи агрохімії», «Юні бджолярі», «Юні квітникарі», «Юні
екологи», «Флористика і фітодизайн інтер’єру», «Природа рідного краю», «Юні
охоронці природи», «Екологічна біохімія», «Юні лісівники», «Юні орнітологи»,
«Загальна біологія», «Фотонатуралісти».

На  базі  кращих  закладів  загальної  середньої  освіти  області  працює  24
профільних  гуртки  за  кошти  ХОЕНЦУМ  під  керівництвом  21  педагога
юннатівської роботи.

Понад 20 років на базі Хмельницького ОЕНЦУМ діє експериментальний
майданчик  Національної  академії  педагогічних  наук  України,  який  успішно
реалізував 4 спільні науково-освітні проекти. За цей період підготовлено та на-
друковано  29 науково-популярних книг і  посібників  навчально-методичного,
інформаційно-довідкового та природничо-краєзнавчого змісту, 12 з них - з гри-
фом  Національної  АПН  України.  Усі  книги,  надруковані  Хмельницьким
ОЕНЦУМ загальним тиражем понад 35 тисяч примірників, безкоштовно пере-
дано в усі заклади  освіти області для їх учнів і педагогів. 

Популяризація  діяльності  закладу  та  напрямків  юннатівської  роботи
забезпечується  ресурсами власного сайту hoencum.km.ua. та інших сайтів.

Упродовж звітного періоду в повній  мірі забезпечено бухгалтерський облік
фінансово-економічної  діяльності  закладу.  Випадків  порушень  фінансової
дисципліни не допускалося.

Заклад  проводить  системну  роботу  зі  створення  комфортних  умов  для
навчання гуртківців і роботи працівників закладу та забезпечення збереження їх
життя і  здоров’я.   Колектив центру неодноразово нагороджувався відзнаками
МОН, НАПН України,  облдержадміністрації,  обласної  ради та Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації за високі досягнення в юннатівській роботі
та науково-педагогічній діяльності. 

Враховуючи вищезазначене та з метою подальшого розвитку позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напрямку

КОЛЕГІЯ  УХВАЛЮЄ:



1.  Інформацію  директора  Хмельницького  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  В.Климчука   «Звіт  про  роботу
Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
за 2017 рік» взяти до відома.

2. Вважати успішною роботу ХОЕНЦУМ зі створення системи еколого-
натуралістичної  роботи  з  природоохоронного,  дослідницько-
експериментального,  реабілітаційно-оздоровчого  та  профорієнтаційного
напрямів в закладах освіти області. 

3. Продовжити роботу по виконанню завдань державної політики в галузі
позашкільної освіти з еколого-натуралістичного напрямку, екологічної освіти і
виховання та формування екологічної культури підростаючого покоління.

4. Директору Хмельницького ОЕНЦУМ В.Климчуку:
4.1.  Забезпечити ефективне управління закладом у сучасних соціально-

економічних умовах.
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4.2. Сприяти впровадженню наскрізного процесу виховання, що формує
цінності та соціальні і громадські компетентності, спрямованого на виховання в
учнів  екологічної  культури  та  формування  українського  патріотизму  в
контексті євроінтеграції і європейських цінностей, особистої відповідальності
за долю України та рідного краю.

Постійно

5. Керівникам місцевих органів управління освітою:
5.1. Проаналізувати і розглянути на колегіях місцевих органів управління

освітою  стан  та  перспективи  розвитку  еколого-натуралістичної  роботи  в
підвідомчих  закладах,  екологічної  освіти  і  виховання  та  формування
екологічної культури підростаючого покоління. 

5.2.  Не  допускати  під  час  навчального  року  безпідставного  закриття
профільних  закладів  позашкільної  освіти  та  припинення  діяльності  дитячих
творчих об’єднань еколого-натуралістичного напряму. 
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5.3.  Вимагати  під  час  оптимізації  мережі  закладів  позашкільної  освіти

дотримання вимог законодавства в частині забезпечення дітям рівного доступу
до позашкільної освіти відповідно до їх особистісних потреб та потреб громади.

5.4.  Вжити  заходів  щодо  зміцнення  матеріально-технічної  бази
профільних закладів позашкільної освіти. 

Постійно

6. Керівникам  закладів освіти: 
6.1.  Залучати  більшу  кількість  учнівської  молоді  до  гурткової

юннатівської роботи та виконання дослідницько-експериментальних робіт під
керівництвом і за завданнями науковців.

Постійно 
6.2.  Брати  активну  участь  в  щорічних  обласних,  всеукраїнських  і

міжнародних еколого-натуралістичних конкурсах, науково-освітніх проектах та
екологічних акціях.  

Постійно



6.3.  Сприяти  охопленню  позашкільною  освітою  дітей  відповідного
шкільного віку та інтеграції дітей з особливими потребами в освітній простір
шляхом створення умов для їх навчання в закладах позашкільної освіти.

Постійно
6.4.  Вишукувати  можливості  для  матеріального  забезпечення  і

заохочування  участі учнів у масових еколого-натуралістичних заходах різних
рівнів.
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7.  Контроль  за  виконанням  рішення  колегії  покласти  на  заступника
директора-начальника  управління  професійної  освіти  та  ресурсного
забезпечення  Департаменту  освіти  і  науки  обласної  державної  адміністрації
А.Харчук.

Голова колегії                                                                                           О.Фасоля


