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

НАКАЗ
м. Київ

«27» лютого 2018 р. № 25

Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу-огляду
соціально-педагогічних виховних
систем позашкільних навчальних
закладів у 2017 р.

З метою підтримки творчої педагогічної діяльності працівників закладів
загальної  середньої  та  позашкільної  освіти,  популяризації  педагогічних
здобутків, підвищення майстерності педагогів та їх ролі у виконанні основних
завдань, покладених на навчальні заклади, 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  2017  р.
провели  Всеукраїнський  конкурс-огляд  соціально-педагогічних  систем
навчальних закладів.

На  розгляд  конкурсного  журі  було  подано  роботи  з  різних  регіонів
України,  матеріали  яких  розкривають  структуру  та  зміст  соціально-
педагогічних  виховних  систем,  механізми  їх  створення  і  функціонування  в
закладах позашкільної та загальної середньої освіти.

За підсумками журі конкурсу

НАКАЗУЮ:

 Нагородити  дипломами  І-ІІІ  ступенів  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможців
Всеукраїнського конкурсу рукописів  навчальної  літератури для  позашкільних
навчальних  закладів  еколого-натуралістичного  напряму  (далі  –  конкурс)  за
списком згідно з додатками.

Спільно з лабораторією діяльності закладів позашкільної освіти 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  закладах
позашкільної освіти.

Опублікувати  матеріали  переможців  конкурсу  в  науково-методичних



виданнях.
Сприяти  проведенню  Всеукраїнського  конкурсу-огляду  соціально-

педагогічних систем навчальних закладів у 2020 році.

Додатки на 2 сторінках.

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

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



Додатки до наказу НЕНЦ 
від 27.02.2018 р. № 25

Список переможців Всеукраїнського конкурсу-
огляду соціально-педагогічних виховних систем
позашкільних навчальних закладів для
нагородження дипломами НЕНЦ МОН України

І ступеня:
1. Козлова Людмила Миколаївна – методист КЗ «Сумський Палац дітей та

юнацтва»;  Чаус Ірина Володимирівна – методист КЗ «Сумський Палац
дітей та юнацтва»
Тема:  «Формування соціальної активності  дітей та учнівської молоді в
процесі  дитячого  самоврядування  в  позашкільному  освітньому
середовищі».

ІІ ступеня:
1. Яковлева  Тетяна  Григорівна  –  директор  Лиманського  міського  Центру

позашкільної роботи Лиманської міської ради Донецької області
Тема:  «Виховна  система  Лиманського  міського  Центру  позашкільної
роботи, побудована на основі ідеї педагогіки успіху».

ІІІ ступеня:
1. Руденко  Галина  Олександрівна  –  завідуюча  методичним  відділом

Біляївського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Одеської
області
Тема:  «Виховання  патріотизму,  національної  гідності  шляхом
використання краєзнавчого аспекту»;

2. Охмак  Світлана  Володимирівна  –  директор  Комунального  закладу
«Миляцький навчально-виховний комплекс – загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Дубровицького  району
Рівненської області
Тема: «Інноваційні підходи до процесу виховання успішної особистості у
навчально-виховному комплексі»;

3. Колісніченко  Ірина  Анатоліївна  –  виконуюча  обов’язки  директора
Комунального закладу «Районний Будинок учнівської молоді» Дубенської
районної ради Рівненської області
Тема:  «Матеріали  на  Всеукраїнський  конкурс-огляд  соціально-
педагогічних виховних систем позашкільних навчальних закладів у 2017
році»;

4. Авторський  колектив:  Корнієнко  Сергій  Володимирович  –  директор
Шосткинської  міської  станції  юних  натуралістів  Шосткинської  міської



ради  Сумської  області;  Гутянко  Оксана  Олександрівна  –  педагог
Шосткинської  міської  станції  юних  натуралістів  Шосткинської  міської
ради Сумської області
Тема:  «Соціально-педагогічна  виховна  система  Станції  юних
натуралістів»;

5. Авторський  колектив:  Перепелиця  Ніна  Володимирівна  –  методист  КЗ
Сумської обласної ради – Обласний центр позашкільної освіти та роботи з
талановитою  молоддю;  Ручкіна  Ірина  Вікторівна  –  директор  КПНЗ
Білопільської районної ради Сумської області «Центр дитячої та юнацької
творчості»;  Терентій  Таміла  Дмитрівна  –  завідуюча  відділом  КПНЗ
Білопільської районної ради Сумської області «Центр дитячої та юнацької
творчості»
Тема: «Реалізація концептуальних положень сучасної біополітики у сфері
освіти в роботі Центру дитячої та юнацької творчості»;

6. Лубківська  Леся  Василівна  –  директор  Сквирського  районного  центру
дитячої та юнацької творчості Київської області
Тема: «Позашкільний навчальний заклад як соціальна система сучасного
освітнього менеджменту (з досвіду роботи Сквирського районного центру
дитячої та юнацької творчості)».


