
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«12» березня 2015 р. №  17

Про підсумки проведення Всеукраїнського 
конкурсу-огляду соціально-педагогічних систем
 навчальних закладів у 2014 році

З  метою  підтримки  творчої  педагогічної  діяльності  працівників
загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів,  популяризації
педагогічних  здобутків,  підвищення  майстерності  педагогів  та  їх  ролі  у
виконанні  основних  завдань,  покладених  на  навчальні  заклади  Законами
України  «Про  загальну  середню  освіту»  і  «Про  позашкільну  освіту»,
Міністерство  освіти  і  науки  України  спільно  з  Інститутом  педагогіки
Національної  академії  педагогічних  наук  України,  Інститутом  проблем
виховання  Національної  академії  педагогічних  наук  України,  Національним
еколого-натуралістичним  центром  та  Всеукраїнською  асоціацією  педагогів-
позашкільників  «Фактор»  у  квітні  –  грудні  2014  р.  провели  Всеукраїнський
конкурс-огляд соціально-педагогічних систем навчальних закладів.

На  розгляд  конкурсного  журі  було  подано  57  конкурсних  робіт  з  11
областей  України  (Рівненської,  Сумської,  Київської,  Тернопільської,
Житомирської,  Кіровоградської,  Волинської,  Полтавської,  Одеської,
Хмельницької та Чернігівської), матеріали яких розкривають структуру та зміст
соціально-педагогічних  виховних  систем,  механізми  їх  створення  і
функціонування в позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

З урахуванням рішення журі та оргкомітету конкурсу

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  відповідними  дипломами  переможців  Всеукраїнського
конкурсу-огляду соціально-педагогічних систем навчальних закладів

у номінації «Соціально-педагогічна виховна система позашкільного
навчального закладу»:

І місце
1. Колісник Світлану Анатоліївну, співробітника Ставищенського районного

центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Ставищенської  районної  ради
Київської  області,  та  Будакову  Наталію  Анатоліївну,  директора
Ставищенського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Ставищенської  районної  ради  Київської  області,  з  роботою  «Система
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соціально-виховної  роботи  Ставищенського  районного  центру
дитячої та юнацької творчоті «Моє завтра починається сьогодні»;

2. Пономаренко  Юлію  Миколаївну,  керівника  клубу  «Берегиня»
Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської
області,  та  Слободянюк  Тетяну  Андріївну,  директора  Васильківського
міського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області,  з
роботою  «Виховна  система  «Єднаймося  в  гроно  калинове»  в  клубі
«Берегиня»  Васильківського  міського  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості»;

3. Данилову  Оксану  Леонідівну,  заступника  директора  Вишгородського
районного  Центру  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді
«Дивосвіт»  Київської  області,  та  Андріяш  Олену  Іванівну,  директора
Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт» Київської області, з роботою «Наш світ – Дивосвіт»;

4. Андросову Валентину Іванівну, керівника гуртка Комунального закладу
Сумського  Палацу  дітей  та  юнацтва,  та  Маковецького  Сергія
Володимировича,  директора  Комунального  закладу  Сумського  Палацу
дітей  та  юнацтва,  з  роботою  «Організаційно-технологічні  аспекти
діяльності туристського гуртка»;

5. Тихенко  Ларису  Володимирівну,  директора  Комунального  закладу
Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи
з талановитою молоддю, та Марченко Юлію Володимирівну, методиста
еколого-натуралістичного  відділу  Комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  –  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою  молоддю,  з  роботою  «Соціально-педагогічна  модель
формування екологічної свідомості дітей старшого дошкільного віку в
умовах позашкільного мікросоціуму»;

6. Холодовську  Ольгу  Анатоліївну,  директора  Шосткинського  районного
будинку дитячої та юнацької творчості Сумської області, та Білоус Олену
Володимирівну, методиста Шосткинського районного будинку дитячої та
юнацької  творчості  Сумської  області,  з  роботою  «Районний  Будинок
дитячої та юнацької творчості Шосткинської районної ради – центр
формування життєтворчості вихованців»;

7. Мельник  Аллу  Володимирівну,  заступника  директора  Києво-
Святошинського районного центру науково-технічної творчості учнівської
молоді  «Шанс»  Київської  області,  з  роботою  «Соціально-педагогічна
виховна  система Києво-Святошинського  районного  центру науково-
технічної творчості учнівської молоді «Шанс»;

8. Філюк Олену Володимирівну, заступника директора з навчально-виховної
роботи Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Хмельницької області, та Манійчук Тетяну Леонідівну,
директора  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Хмельницької  області,  з  роботою
«Соціально-педагогічна  система  екологічного  виховання
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;
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9. Сусахіну  Людмилу  Володимирівну, заступника  директора  з  навчально-
виховної  роботи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді,  та  Бедніну  Віталія  Григоровича,  директора
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді,  з  роботою  «Виховання  творчої  особистості  в  сучасних
умовах»;

10.Грищук  Тетяну  Володимирівну,  завідуючу  відділом  Житомирського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчоті  учнівської  молоді
Житомирської  обласної  ради,  та  Денисюк  Анну  Петрівну,  методиста
Житомирського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчоті
учнівської  молоді  Житомирської  обласної  ради,  з  роботою  «Стань
юннатом – досягай омріяного».

ІІ місце
1. Іванюк  Людмилу  Миколаївну,  методиста  Комунального  закладу

«Районний  Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Березнівської
районної ради Рівненської області, Кундас Тетяну Анатоліївну, завідувача
відділу організаційно-масової  роботи Комунального закладу «Районний
Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Березнівської  районної  ради
Рівненської  області,  та  Карповець  Наталію  Василівну,  директора
Комунального  закладу  «Районний  Будинок  дитячої  та  юнацької
творчості»  Березнівської  районної  ради  Рівненської  області,  з  роботою
«Виховна система закладу як запорука виховання та основна умова
підвищення ефетивності позашкільної освіти»;

2. Тименко  Наталію  Іванівну,  директора  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  м. Борисполя Київської області,  та Кубрак Ірину Анатоліївну,
методиста  з  виховної  роботи  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  
м. Борисполя Київської області,  з роботою «Виховна система Будинку
дитячої та юнацької творчості м. Борисполя «Із дерева роду»;

3. Урманець  Ольгу  Дмитрівну,  методиста  Великобірківського  будинку
творчості  школярів  Тернопільського  району  Тернопільської  області,  з
роботою «Країна життєвої компетентності»;

4. Посполітак  Людмилу  Дмитрівну,  методиста  Палацу  учнівської  молоді
імені  Івана  Франка  м.  Ковеля  Волинської  області,  та  Середюк  Тетяну
Володимирівну, директора Палацу учнівської молоді імені Івана Франка
м. Ковеля Волинської області, з роботою «Матеріали на Всеукраїнський
конкурс-огляд  соціально-педагогічних  виховних систем позашкільних
навчальних закладів»;

5. Скакодуб  Надію  Іванівну, директора  Києво-Святошинського  районного
центру творчості молоді «Оберіг», з роботою «З любов’ю в серці»;

6. Яськову  Оксану  Анатоліївну,  методиста  Одеського  Центру  дитячої  та
юнацької  творчості  «Дивосвіт»,  з  роботою  «Студія  раннього
інтелектуально-творчого розвитку «Капітошка».

ІІІ місце
1. Козачок  Людмилу  Вадимівну,  директора  Комунального  закладу

«Районний  будинок  учнівської  молоді»  Дубенської  районної  ради
Рівненської  області,  Колісніченко  Ірину  Анатоліївну,  методиста
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Комунального закладу «Районний будинок учнівської молоді» Дубенської
районної  ради  Рівненської  області,  та  Меринюк  Ірину  Кузьмівну,
практичного  психолога  Комунального  закладу  «Районний  будинок
учнівської  молоді»  Дубенської  районної  ради  Рівненської  області,  з
роботою  «Матеріали  на  Всеукраїнський  конкурс-огляд  соціально-
педагогічних виховних систем у 2014 році»;

2. Дзекунову Ірину Володимирівну, в. о. директора Броварського районного
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області,  з  роботою
«Структура  соціально-педагогічної  навчально-виховної  системи
Броварського районного центру дитячої та юнацької творчості»;

3. Пашківську  Марію  Михайлівну,  методиста  Гусятинського  районного
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Тернопільської  області,  Лахман
Надію Дмитрівну, методиста Гусятинського районного центру дитячої та
юнацької творчості  Тернопільської області,  та Лисак Лесю Михайлівну,
методиста Гусятинського районного центру дитячої та юнацької творчості
Тернопільської  області,  з  роботою  «Матеріали  на  Всеукраїнський
конкурс-огляд  соціально-педагогічних  виховних систем позашкільних
навчальних закладів»;

4. Санжару  Інну  Павлівну,  завідувача  дозвіллєво-розважального  відділу
Комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Кіровоградської  міської  ради Кіровоградської  області,  та  Фразіс  Тетяну
Феодосіївну,  директора  Комунального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької  творчості»  Кіровоградської  міської  ради  Кіровоградської
області,  з  роботою  «Матеріали  на  Всеукраїнський  конкурс-огляд
соціально-педагогічних  виховних  систем  позашкільних  навчальних
закладів Центру дитячої та юнацької творчості м. Кіровограда»;

5. Ваховську  Ніну  Олександрівну,  методиста  відділення  еколого-
натуралістичного  напряму  Центру  позашкільної  освіти  імені  
О.  Разумкова  м.  Бердичева  Житомирської  області,  з  роботою  «Сім
джерел освіти для серця»;

6. Кобилинську  Надію Леонтіївну, директора  Центру дитячої  та  юнацької
творчості  м.  Овруча  Житомирської  області,  та  Гавриловську  Олену
Миколаївну, методиста Центру дитячої та юнацької творчості м. Овруча
Житомирської області, з роботою «Орхідея»;

7. Кереселідзе  Тетяну Вікторівну, директора Центру позашкільної  освіти  
м.  Коростеня  Житомирської  області,  з  роботою  «Виховна  система
Центру позашкільної освіти м. Коростеня Житомирської області»;

8. Дулій Валентину Олександрівну, завідувача філії у Полтавському районі
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді, з роботою «Екологічна родина»;

9. Сакун  Надію  Анатоліївну,  директора  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості Комсомольської міської ради Полтавської області, та Ляховенко
Наталію Миколаївну, заступника директора з навчально-виховної роботи
Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Комсомольської  міської  ради
Полтавської  області,  з  роботою  «Через  вдосконалення  педагогічної
майстерності до якісної позашкільної освіти»;
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10.Сіляк Ольгу Федорівну, директора Фастівської станції юних натуралістів
Київської області, з роботою «Екологія! Кроки у ХХІ сторіччі від «Я» -
природа до «Я» в природі»;

11.Федорову  Ольгу  В’ячеславівну,  заступника  директора  з  навчально-
методичної  роботи Комунального закладу освіти «Кілійський районний
будинок науково-технічної творчості учнівської молоді» Одеської області,
та  Тищенко Олену Дмитрівну, директора  Комунального закладу  освіти
«Кілійський  районний  будинок  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді» Одеської області, з роботою «Виховуємо творчого громадянина-
гуманіста  з  використанням  елементів  медіа  освітніх  технологій,
соціальних мереж Інтернету»;

12.Петренко Ірину Миколаївну, методиста Фастівського центру позашкільної
роботи  Київської  області,  та  Майданюк  Галину  Леонідівну,  директора
Фастівського центру позашкільної  роботи Київської  області,  з  роботою
«Виховуємо майбутнє сьогодні»;

13.Какубову  Зінаїду  Анатоліївну,  методиста  Новгород-Сіверської  станції
юних  натуралістів  Чернігівської  області,  з  роботою  «Формування
компетентності учнів засобами позашкільної освіти».

у номінації «Соціально-педагогічна виховна система загальноосвітнього
навчального закладу»:

І місце
1.  Вербило  Ларису  Василівну,  директора  Денишівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів імені В. Г. Бондарчука Житомирської області, з роботою
«Родинне сонцеколо».

ІІ місце
1. Завадську Інну Миколаївну, заступника з виховної роботи Коростенської

міської  гімназії  Житомирської  області,  та  Бубенко  Ірину  Михайлівну,
директора  Коростенської  міської  гімназії  Житомирської  області,  з
роботою  «Соціально-педагогічна  виховна  система  Коростенської
міської гімназії»;

2. Марківського Андрія Петровича, директора Загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  №  11  м.  Бердичева  Житомирської  області,  з  роботою  «Опис
соціально-педагогічної виховної системи школи».

ІІІ місце
1. Тимченко  Руслану  Володимирівну,  педагоа-організатора  Гальчинської

ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Андрушівського  району  Житомирської  області,  Пташник
Наталію  Анатоліївну,  заступника  директора  з  виховної  роботи
Гальчинської ЗОШ І-ІІІ ст. Андрушівського району Житомирської області,
та  Савіцьку  Любов  Михайлівну, директора  Гальчинської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Андрушівського  району  Житомирської  області,  з  роботою  «Виховна
система  Гальчинської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Андрушівського  району
Житомирської області»;
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2. Яненко  Юлію  Петрівну,  заступника  директора  з  виховної  роботи
Коростенського  міського  колегіуму  Житомирської  області,  та  Демчука
Леоніда  Степановича,  директора  Коростенського  міського  колегіуму
Житомирської  області,  з  роботою  «Соціально-педагогічна  виховна
система Коростенського міського колегіуму Житомирської області»;

3. Гиндич  Інну  Євгенівну,  заступника  директора  з  виховної  роботи
Миропільської  гімназії  Романівського району Житомирської  області,  та
Власюк  Світлану  Вікторівну,  директора  Миропільської  гімназії
Романівського  району  Житомирської  області,  з  роботою  «Виховна
система  Миропільської  гімназії  самореалізації  особистості  учня  й
учителя в соціальному середовищі».

ІІ.  Нагородити  дипломом  учасників  Всеукраїнського  конкурсу-огляду
соціально-педагогічних систем навчальних закладів:

1. Григорєву  Оксану  Теодорівну,  заступника  директора  з  навчально-
виховної  роботи  Масевицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Рокитнівського району Рівненської області;

2. Хилюк  Людмилу  Миколаївну,  співробітника  Комунального  закладу
«Соснівський  центр  еколого-натуралістичної  та  туристсько-краєзнавчої
творчості» Березнівського району Рівненської області;

3. Созонюк Оксану  Петрівну, методиста  Рівненського районного будинку
школяра Рівненської районної ради;

4. Семенюк  Лесю  Михайлівну, керівника  гуртка  Рівненського  районного
будинку школяра Рівненської районної ради;

5. Парчук Галину Єреміївну, методиста Рокитнівського районного Будинку
дітей та молоді Рівненської області;

6. Бідюка Володимира Юрійовича, директора Мізоцького будинку школярів
та молоді Здолбунівської районної ради Рівненської області;

7. Синяк Наталію Петрівну, заступника директора з навчально-методичної
роботи Мізоцького будинку школярів та молоді Здолбунівської районної
ради Рівненської області;

8. Налєво  Наталію  Ігорівну,  директора  Радивилівської  районної  Станції
юних натуралістів Рівненської області;

9. Мечкало  Тетяну  Сергіївну, заступника директора  з  навчально-виховної
роботи  Комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Володимирецький районний Будинок школярів та юнацтва» Рівненської
області;

10. Черпак  Вікторію Борисівну, завідувача  масового відділу Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Володимирецький  районний
Будинок школярів та юнацтва» Рівненської області;

11. Лопугу  Наталію  Фоедосіївну,  керівника  гуртка  Будинку  дитячої  та
юнацької творчості Кузнецовської міської ради Рівненської області;

12. Чикалюк  Зінаїду  Олександрівну,  директора  Комунального  закладу
«Соснівський  центр  еколого-натуралістичної  та  туристсько-краєзнавчої
творчості» Березнівського району Рівненської області;

6



13. Манакову Тетяну Анатоліївну, директора Шосткинської  міської  Станції
юних техніків Шосткинської міської ради Сумської області;

14. Мамонтову  Наталію  Іванівну,  співробітника  Шосткинської  міської
Станції юних техніків Шосткинської міської ради Сумської області;

15. Алпанову  Надію  Михайлівну,  співробітника  Шосткинської  міської
Станції юних техніків Шосткинської міської ради Сумської області;

16. Дудчик  Ірину  Дмитрівну,  керівника  школи  рукомистецтва  «Креатив»
Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  «Соняшник»  м.  Білої  Церкви
Київської області;

17. Яненко  Наталію  Григорівну,  заступника  директора  з  виховної  роботи
Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30;

18. Пирожкову  Тетяну  Валентинівну,  голову  методичної  комісії  класних
керівників Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30;

19. Мельник Оксану Петрівну, культорганізатора Новоушицького районного
будинку дитячої творчості Хмельницької області;

20. Жданова  Дмитра  Костянтиновича,  методиста  Одеського  ЦДЮТ
«Еврика»;

21. Погрібну Марину Петрівну, директора Одеського ЦДЮТ «Еврика»;
22. Цубенко Людмилу Афанасіївну, методиста  Овідіопольського районного

Будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області;
23. Іванченко  Тетяну  Антонівну,  директора  Овідіопольського  районного

Будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області;
24. Єреп  Лідію  Миколаївну,  завідуючу  художньо-естетичним  відділом

Болградського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Болградської районної ради Одеської області;

25. Захватаєву Любов Петрівну, директора Болградського районного центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Болградської  районної  ради  Одеської
області;

26. Кулаковську Лілію Олександрівну, директора Одеського Центру дитячої
та юнацької творчості «Дивосвіт»;

27. Ярошевську  Любов  Василівну,  методиста  еколого-натуралістичного
відділу  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Котовського  району
Одеської області;

28. Рябу Ларису Аркадіївну, директора Центру дитячої та юнацької творчості
Котовського району Одеської області;

29. Задворну  Людмилу  Олександрівну, заступника  директора  з  навчально-
методичної роботи Будинку дитячої творчості  Славутської міської ради
Хмельницької області;

30. Руденко  Ірину  Валеріївну,  директора  Будинку  дитячої  творчості
Славутської міської ради Хмельницької області;

31. Романюк  Людмилу  Юріївну, співробітника  Будинку  дитячої  творчості
Славутської міської ради Хмельницької області;

32. Краснопортко  Марину  Миколаївну,  директора  КЗ  «Ярмолинецький
районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Хмельницької області;

33. Первічка  Олександра  Сергійовича,  керівника  гуртка  Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва Київської області;
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34. Стаменову  Тетяну  Анатоліївну,  директора  Вишнівського  центру
творчості дітей та юнацтва Київської області;

35. Чикалюк  Зінаїду  Олександрівну,  директора  Комунального  закладу
«Соснівський  центр  еколого-натуралістичної  та  туристсько-краєзнавчої
творчості» Березнівського району Рівненської області;

36. Євушко  Ірину  Павлівну,  директора  Рівненського  районного  будинку
школяра Рівненської районної ради;

37. Авруку  Валентину  Вікторівну, директора  Комунального позашкільного
навчального закладу «Володимирецький районний Будинок школярів та
юнацтва» Рівненської області;

38. Маркевич Тетяну Валентинівну, директора Будинку дитячої та юнацької
творчості Кузнецовської міської ради Рівненської області.

ІV. Спільно  з  лабораторією  діяльності  позашкільних  закладів  Інституту
проблем виховання НАПН України вивчити, узагальнити, систематизувати
матеріали учасників конкурсу-огляду та створити банк даних про кращий
педагогічний  досвід  щодо  організації  системи  виховної  роботи  в
позашкільних навчальних закладах.

V. Опублікувати  матеріали  переможців  конкурсу  в  науково-методичних
виданнях.

VI.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді висловлює щиру подяку керівникам обласних державних
управлінь,  департаментів  освіти  та  науки,  інститутів  післядипломної
педагогічної  освіти,  керівникам  загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних  закладів  за  організацію  та  проведення  Всеукраїнського
конкурсу-огляду соціально-педагогічних систем навчальних закладів.

VII.  Сприяти  проведенню  Всеукраїнського  конкурсу-огляду  соціально-
педагогічних систем навчальних закладів у 2017 році.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор                                                                    В. В. Вербицький
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