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Про підсумки проведення та 
нагородження учасників Всеукраїнської 
виставки сучасних напрямів діяльності 
позашкільних навчальних закладів 
«Сучасна позашкільна освіта-2015»

16-17  вересня  2015  року  відповідно  до  листа  МОН  України  від  15.05.2015
№3/3-9-323-15 в Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді
МОН  України  в  рамках  Форуму  педагогів-позашкільників  «Позашкільна  освіта  у
розвитку  держави:  досвід  і  перспективи»  відбулася  виставка  сучасних  напрямів
діяльності позашкільних навчальних закладів «Сучасна позашкільна освіта — 2015». 

На  виставці  були  представлені  позашкільні  навчальні  заклади  еколого-
натуралістичного напряму, багатопрофільні позашкільні навчальні
заклади  та  загальноосвітні  навчальні  заклади  з  20  областей  України,  а  саме:
Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,
Запорізької,  Івано-Франківської,  Кіровоградської,  Київської,  Львівської,  Одеської,
Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,  Хмельницької,
Черкаської, Чернівецької та Чернігівської.

Виставка  сприяла  широкому  ознайомленню,  обговоренню  і  впровадженню
наукових розробок та педагогічного досвіду в освітню практику.

Відповідно до результатів проведення виставки сучасних напрямів діяльності
позашкільних  навчальних  закладів  «Сучасна  позашкільна  освіта  —  2015»  та  за
рішенням журі

НАКАЗУЮ

нагородити дипломом «Лідер позашкільної  освіти» переможців Всеукраїнської
виставки  сучасних  напрямів  діяльності  позашкільних  навчальних  закладів
«Сучасна позашкільна освіта — 2015»

 Комунальний  заклад  освіти  «Дніпропетровський  обласний  еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»;

 Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
 Комунальний  заклад  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді» Херсонської обласної ради;
 Комунальний  заклад  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та

юнацтва Київщини»;
 Київський  вищий  навчальний  заклад  Київської  обласної  ради  «Київський

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»;
 Вінницьку обласну станцію юних натуралістів;
 Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
 Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;



 Комунальний  заклад  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»;

 Станцію юних натуралістів м. Білої Церкви;
 Комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
 Броварське навчально-виховне об’єднання Броварської міської ради Київської

області;
 Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської

молоді;
 Комунальний  заклад  Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний  центр

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
 Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді;
 Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
 Житомирський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді Житомирської обласної ради;
 Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  «Обласний  центр  позашкільної

освіти та роботи з талановитою молоддю»;
 Києво-Святошинський  районний  центр  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді;
 Дитячий  естетико-натуралістичний  центр  «Камелія»  м.  Броварів  Київської

області;
 Волинський обласний еколого-натуралістичний центр;
 Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання.

нагородити  дипломом  «Лауреат  Всеукраїнської  виставки  сучасних  напрямів
діяльності позашкільних навчальних закладів «Сучасна позашкільна освіта —
2015»

в номінації «Вектори інноваційного розвитку системи позашкільної освіти»:
 Будинок  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  м.  Переяслава-

Хмельницького Київської області;
 Запорізький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді;

в номінації  «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному
процесі закладів освіти»:

 Васильківську міську станцію юних натуралістів Київської області;

в номінації «Пошук і підтримка обдарованих дітей і молоді»:
 Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної

ради;

в номінації «Професійна орієнтація молоді: сучасні тенденції та перспективи розвитку»:
 Іванківський районний центр дитячої та юнацької творчості Київської області;
 Ставищенський  районний  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської

області;
 Гостромогильський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів  - дитячий садок» Ставищенського району Київської області;



 Будинок  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  м.  Переяслава-
Хмельницького Київської області;

 Макарівський  центр  творчості  дітей  та  юнацтва  ім.  Д.Туптала  Київської
області;

 Васильківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №2 Київської області;
 Будинок дитячої та юнацької творчості м.Борисполя Київської області;
 Великоснітинську загальноосвітню школу  І-ІІІ  ступенів  Фастівського району

Київської області;

в номінації «Розвиток, навчання та виховання дітей з особливими потребами»:
 Рокитнянський  районний  центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської

області;

в номінації «Інновації у підвищенні професійної компетентності педагога»:
 Івано-Франківський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської

молоді;
 Фастівський районний еколого-етнографічний центр Київської області;

в  номінації  «Самоврядування  —  основа  демократичного  виховання  громадянина
України»:

 Баришівський районний центр позашкільної освіти «Мрія» Київської області;
 Палац дитячої та юнацької творчості м.Славутича Київської області;
 Фастівський навчально-виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій-

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9» Київської області;

в номінації «Розробка та упровадження в освітню практику інноваційних технологій,
технічних засобів навчання, проектів, програм і рішень»:

 Будинок дитячої та юнацької творчості м.Борисполя Київської області;
 Ірпінський еколого-технічний центр творчості школярів та молоді Київської

області;
 Тетіївський районний центр позашкільної освіти Київської області;
 Таращанський  навчально-виховний  комплекс  «Гімназія  «Ерудит»  -

загальноосвітня школа І ступеня» Київської області;
 Торчицький  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ

ступенів-дитячий садок» Ставищенського району Київської області;
 Розкішнянську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Ставищенського

району Київської області;
 Пархомівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів  —  дошкільний  навчальний  заклад»  Володарського  району
Київської області;

 Малютянську загальноосвітню школу І-ІІ  ступенів  Києво-Святошинського
району Київської області;

 Комунальний заклад «Луцька гімназія імені Модеста Левицького» Луцької
міської ради Волинської області.

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


