
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
НАКАЗ

м. Київ

«30» грудня 2014 р. № 67

Про підсумки проведення 

відкритого рейтингу якості 

позашкільної освіти «Золота 

когорта позашкільників»

у 2014 році

Відповідно  до  завдань  і  заходів  з  виконання  Державної  цільової  соціальної

програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року (постанова Кабінету

Міністрів України від 27.08. 2010 р. № 785) та плану роботи Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки України на

2014  рік  НЕНЦ  спільно  із  Всеукраїнською  Асоціацією  педагогів-позашкільників

«Фактор»  провів  Відкритий  рейтинг  якості  позашкільної  освіти  «Золота  когорта

позашкільників».

Мета  заходу:  виявлення  творчо  працюючих  педагогічних  колективів

позашкільних  навчальних  закладів;  розповсюдження  передового  педагогічного

досвіду, пошуку інноваційних ідей та технологій щодо оновлення змісту навчання та

виховання  дітей,  публічного  визнання  внеску  позашкільних  навчальних  закладів  у

розвиток системи освіти, формування іміджу позашкільних навчальних закладів.

До  участі  у  Рейтингу  якості  позашкільної  освіти  запрошуються  педагогічні

колективи позашкільних навчальних закладів. У 2014 р. на розгляд журі було подано

45  робіт,  які  розкривали  досвід  позашкільних  навчальних  закладів  (еколого-

натуралістичні  центри,  станції  юних  натуралістів,  будинки  дитячої  та  юнацької

творчості,  центри  позашкільної  роботи)  із  13  регіонів  України,  а  саме:

Дніпропетровської,  Житомирської,  Київської,  Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,

Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Харківської,  Херсонської,  Хмельницької  та

Чернівецької областей. 

У поданих роботах презентовано інноваційні форми управлінської діяльності,

прогностичні орієнтири інноваційного розвитку закладу, моніторинг якості освіти у

позашкільному  навчальному  закладі  та  система  організації  дослідно-

експериментальної, навчально-виховної роботи.

На підставі рішення журі та оргкомітету Рейтингу.

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  абсолютних  переможців  в  категоріях  Рейтингу  якості
позашкільної  освіти  «Золота  когорта  позашкільників»  Дипломом  «Флагман
позашкільної освіти України» позашкільні навчальні заклади: 
в категорії «Позашкільні навчальні заклади обласного підпорядкування»:

серед профільних позашкільних навчальних закладів:

 Хмельницький  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської

молоді (директор: Климчук Василь Васильович);

в категорії «Позашкільні навчальні заклади районного підпорядкування»:

серед комплексних позашкільних навчальних закладів:



 Комунальний заклад освіти «Кілійський будинок науково-технічної
творчості учнівської молоді» (директор: Тищенко Олена Дмитрівна);

серед профільних позашкільних навчальних закладів:

 Комунальний заклад Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської

молоді  Дніпропетровського  району  Дніпропетровської  області  (директор: Боярчук

Іван Павлович);

в категорії «Позашкільні навчальні заклади міського підпорядкування»: 
серед профільних позашкільних навчальних закладів:

 Чернівецький  міський  центр  науково-технічної  творчості  учнівської

молоді (директор: Заблотовська Марія Василівна).

серед комплексних позашкільних навчальних закладів:

 Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  м.  Бровари  Київської  області

(директор: Павлученко Валентина Зіновіївна); 

ІІ.  Нагородити  Дипломом  НЕНЦ  переможців  в  категоріях  Рейтингу  якості
позашкільної  освіти  «Золота  когорта  позашкільників»  позашкільні  навчальні
заклади: 

в категорії «Позашкільні навчальні заклади обласного підпорядкування»:

серед профільних позашкільних навчальних закладів:

 Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

(директор: Бедніна Віталій Григорович);

 Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді (директор: Герц Іван Іванович);

 Комунальний заклад освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді» м. Дніпропетровська (директор: Педан Юрій 

Федорович);

 Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директор: Палічева Галина 

Віталіївна);

 Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» (директор Головченко Людмила 

Юріївна).

в категорії «Позашкільні навчальні заклади районного підпорядкування»:

серед профільних позашкільних навчальних закладів:

 Києво-Святошинський  районний  центр  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді Київської області (директор: Юрченко Віталій Васильович);

 Комунальний заклад освіти «Кілійський районний будинок дитячої та юнацької

творчості» Одеської області  (ВО директора: Кортєва Людмила Степанівна);

 Покотилівську  станцію  юних  натуралістів  Харківського  району  Харківської

області (директор: Влащенко Катерина Леонідівна);

серед комплексних позашкільних навчальних закладів:

 Комунальний  заклад  Таращанської  районної  ради  «Таращанський  районний

центр  творчості  дітей  та  юнацтва  «Веселка»  Київської  області  (директор:

Тупчій Лариса Михайлівна);



 Яготинський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської

області (директор: Лугіна Валентина Іванівна);

 Білопільський районний центр дитячої та юнацької творчості Сумської області

(директор: Ручкіна Ірина Вікторівна);

 Болградський  районний  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Болградської

районної ради Одеської області (директор: Захватаєва Любов Петрівна);

 Овідіопольський  районний  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  Одеської

області (директор: Іванченко Тетяна Антонівна);

 Києво-Святошинський  районний  центр  творчості  молоді  «Оберіг»  Київської

області (директор: Скакодуб Надія Іванівна);

в категорії «Позашкільні навчальні заклади міського підпорядкування»:

серед профільних позашкільних навчальних закладів:

 Шепетівський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді Хмельницької області (директор: Манійчук Тетяна Леонідівна);

 Комунальний позашкільний навчальний заклад «Станція юних натуралістів» м. 

Дніпропетровська (директор: Ступак Тетяна Василівна);

 Фастівську станцію юних натуралістів Київської області (директор: Сіляк Ольга

Федорівна);

серед комплексних позашкільних навчальних закладів:

 Васильківський міський центр дитячої та юнацької творчості Київської області

(директор: Слободянюк Тетяна Андріївна);

 Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  «Одеський  центр  дитячої  та

юнацької творчості «Еврика» (директор: Погрібна Марина Петрівна);

 Малинський  міський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Житомирської

області (директор: Буділовська Алла Мойсеївна);

 Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  «Одеський  центр  дитячої  та

юнацької творчості «Промінь» (директор: Григоренко Михайло Геннадійович);

 Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  «Центр  дитячої  та  юнацької

творчості  «Ріднокрай»  м.  Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області  (директор:

Поляков Сергій Володимирович);

ІІІ. Нагородити Дипломом НЕНЦ лауреатів Рейтингу якості позашкільної освіти
«Золота когорта позашкільників» такі позашкільні навчальні заклади:

 Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості Житомирської області

(директор: Кобилинська Надія Леонтіївна);

 Центр  позашкільної  освіти  м.  Коростеня  Житомирської  області

(директор: Кереселідзе Тетяна Вікторівна);

 Коростенецький  районний  центр  дитячої  та  юнацької  творчості

Житомирської області (директор: Гринишина Людмила  Миколаївна);

 Житомирську  районну  станцію  юних  натуралістів  (директор:  Варчук

Олена Зосимівна);

 Баранівський міський Будинок дитячої творчості Житомирської області

(директор: Туровська Світлана Миколаївна);

 Центр  позашкільної  освіти  Броварського  навчально-виховного

об’єднання  –  Школа  життєвого  успіху  Київської  області  (директор: Ткачук  Ірина

Олександрівна);



 Миколаївський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської

молоді (директор: Троїцька Таїсія Броніславівна);

 Кременчуцький  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді

Кременчуцької  міської  ради  Полтавської  області  (директор:  Бєльська  Валентина

Василівна);

 Комунальний заклад «Станція  юних натуралістів»  Рівненської  обласної  ради

(директор: Остафійчук Тетяна Василівна);

 Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді (директор: Лабунська Віра Михайлівна);

 Кагарлицький районний центр дитячої та юнацької творчості Київської області

(директор: Коваль Лідія Семенівна);

 Татарбунарський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  Одеської

області (директор: Священко Галина Павлівна);

 Тарутинський районний центр  дитячої  творчості  Одеської  області  (директор:

Кантємірова Людмила Іванівна);

 Комінтернівський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Одеської  області

(директор: Беспалько Олена Анатоліївна);

 Монастириський  районний  комунальний   будинок  дитячої  та  юнацької

творчості Тернопільської  області (директор Білик Л.С.);

 Iзмаїльську  міську  станцію  юних  натуралістів  Одеської  області  (директор:

Острякова Лариса Іларіонівна);

 Лозівську  станцію  юних  натуралістів  Лозівської  міської  ради  Харківської

області (директор: Баранова Світлана Миколаївна);

 Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  «Одеський  центр  дитячої  та

юнацької творчості «Дивосвіт» (директор: Кулаковська Лілія Олександрівна).

ІV. Науково-педагогічний колектив Інституту проблем виховання Національної
академії  педагогічних  наук  України  та  кафедри  методики  позашкільної  та
позакласної роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України висловлює щиру подяку директорам
департаментів (управлінь) освіти та науки за організаційно-педагогічну роботу
по  впровадженню  інноваційних  технологій  в  позашкільній  освіті  та
результативну діяльність позашкільних навчальних закладів.
 

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький.


