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Про підсумки проведення
Всеукраїнського заочного
конкурсу-огляду позашкільних
навчальних закладів «Погляд в
майбутнє» у 2017 році.

Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України плану
роботи  НЕНЦ  на  2017  рік,  з  метою  підвищення  якості  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного напряму та розвитку творчого потенціалу педагогів
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді протягом 2017
року  ініціював  проведення  Всеукраїнського  заочного  конкурсу-огляду
позашкільних навчальних закладів «Погляд в майбутнє».

Мета  конкурсу: пошук  ефективних  методик  перетворення  закладів
позашкільної освіти України на такі, які відповідатимуть вимогам сучасності, а
саме допоможуть молоді:

• бути обізнаними в усіх основних галузях знань: від гуманітарних до

технічних;
• мати фундаментальні знання;

• мати оригінальне та творче мислення у змінному світі;

• продовжувати освіту протягом життя;

• мати комунікативні навички для вирішення комплексних проблем.

Завдання конкурсу:  представити дієздатну модель ПНЗ (позашкільного
навчального  закладу)  майбутнього  відповідно  до  пріоритетних  напрямків  в
трьох основних блоках: «Відкривай», «Проектуй», «Розвивай».

Учасниками Конкурсу, який у 2017 р. проводився вперше, стали педагоги
та педагогічні колективи закладів позашкільної освіти. Подані на розгляд журі
конкурсні  роботи  є  свідченням  готовності  закладів  позашкільної  освіти
працювати відповідно вимог сьогодення дбати про міцну основу для реалізації
пріоритетних напрямів розвитку позашкільної освіти в майбутньому. 

На підставі рішення журі 

НАКАЗУЮ

Нагородити Грамотою відповідного ступеня переможців та призерів:



за зайняте І місце: 
1. Логвиненко Наталю Олександрівну, керівника гуртка  «Медіа  культура»

Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирнограда Донецької області.
Тема:  «Проект  закладу  позашкільної  освіти  (ЗПО)  майбутнього  «Я  –
особистість!».

за зайняте ІІ місце: 
1. Авторський  колектив:  Гнибіду  Олену  Анатоліївну  —  в. о. директора,

Бульбенко О. О.  -  завідувача  відділу  ОМР,  Гнибіду  Анну  Сергіївну-
методиста Донецького обласного ЕНЦ.
Тема: «Еколого-натуралістичний центр нового покоління «ЕKOHUB».

2. Педагогічний та  учнівський колективи  комунального закладу  «Будинок
дитячої  творчості»  Кам’янсько-Дніпровської  районної  ради  Запорізької
області.
Тема: «Будинок дитячої творчості «Зірковий» – погляд в майбутнє»;

3. Валікову Олександру Віталіївну, методиста комунального закладу «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної ради.
Тема: «Успішна учнівська молодь – запорука процвітання держави».

за зайняте ІІІ місце: 
1. Велігорську  Світлану  Віталіївну,  завідувача  методичного  відділу

КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
Тема: «Заклад позашкільної освіти природничо-математичного напряму»;

2. Ромась Наталію Анатоліївну, культорганізатора Будинку дитячої творчості
Шевченківського району м. Києва.
Тема: «Екологічний проект «Молоде покоління за чисте довкілля».

НЕНЦ формує Банк даних кращих робіт  за  відповідними номінаціями.
Кращі  матеріали  будуть  використані  з  метою  популяризації  інноваційного
досвіду та оприлюднені в профільних виданнях.
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