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Директорам закладів позашкільної освіти  

 

Директорам закладів загальної середньої освіти 

Щодо оновлення 

Положення про відкритий рейтинг 

якості позашкільної освіти 

«Золота когорта позашкільників» 

 

Шановні колеги! 

Відкритий рейтинг якості позашкільної освіти «Золота когорта 

позашкільників» проводиться з 2007 року НЕНЦ спільно із Всеукраїнською 

Асоціацією педагогів-позашкільників «Фактор» та Інститутом проблем 

виховання НАПН України з метою виявлення творчо працюючих педагогічних 

колективів закладів позашкільної освіти; розповсюдження передового 

педагогічного досвіду, пошуку інноваційних ідей та технологій щодо оновлення 

змісту навчання та виховання дітей, публічного визнання внеску закладів 

позашкільної освіти у розвиток системи освіти, формування іміджу закладів 

позашкільної освіти.  

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН 

України доводить до відома керівників закладів позашкільної та загальної 

середньої освіти про внесення змін і доповнень до Положення про відкритий 

рейтинг якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників».  

Оновлене Положення про відкритий рейтинг якості позашкільної освіти 

«Золота когорта позашкільників» додається. 

Додаткова інформація – телефонами: 0 (44) 430-04-91. Координатор 

проекту: Цюнь Людмила Олександрівна (0985970880). 

Додаток на 3 сторінках. 

 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук, 

 професор             В. В. Вербицький 

mailto:nenc@nenc.gov.ua


Додаток до листа НЕНЦ 

№ 1 

Розглянуто на засіданні педагогічної ради 

Національного еколого- 

натуралістичного центру 

учнівської молоді МОН України 

Протокол № 2 від «21» серпня 2018 р. 

 

Положення 

про відкритий рейтинг якості позашкільної освіти 

«Золота когорта позашкільників» 

 

І. Загальні положення 

1. Рейтинг проводиться з метою виявлення творчо працюючих педагогічних 

колективів закладів позашкільної освіти: розповсюдження передового 

педагогічного досвіду, пошуку інноваційних ідей щодо оновлення змісту 

навчання та виховання дітей, публічного визнання внеску закладів 

позашкільної освіти в розвиток системи освіти, формування іміджу 

закладів позашкільної освіти. 

2. Для відкритого Рейтингу створюється Організаційний комітет. 

3. Оргкомітет складається з голови комісії, заступника голови комісії, 

секретаря та членів Оргкомітету. 

 

ІІ. Порядок проведення рейтингу і оформлення  

матеріалів учасників 

1 . Формат проведення Рейтингу - заочний. 

2. Рейтинг проводиться за наступними категоріями: 

- «Заклади позашкільної освіти обласного підпорядкування» (профільні, 

комплексні заклади позашкільної освіти всіх форм власності);  

- «Заклади позашкільної освіти районного підпорядкування» (профільні, 

комплексні заклади позашкільної освіти всіх форм власності); 

- «Заклади позашкільної освіти міського підпорядкування» (профільні, 

комплексні заклади позашкільної освіти всіх форм власності). 

4. Учасники рейтингу, заклади позашкільної освіти, до 15 грудня поточного 

року надсилають заявку учасника, узагальнений досвід реалізації одного 

з пріоритетних напрямів розвитку позашкільної освіти (далі - Матеріали) 

на адресу Оргкомітету (04074 Київ, вул. Вишгородська, 19, 

Національний еколого-натуралістичний центр). 

5. Усі Матеріали подаються українською мовою в друкованій та електронній 

версії. 

6. Електронну версію надсилати за адресою: nenc@nenc.gov.ua.  
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7. Для розгляду представлених на Рейтинг матеріалів Оргкомітет створює 

журі і затверджує регламент його роботи. До складу журі входять 

представники Міністерства освіти і науки України, профільних науково-

дослідних установ, громадських педагогічних організацій, керівники 

закладів позашкільної освіти, працівники інформаційних видань, 

підприємці. 

8. Журі оцінює надіслані Матеріали за такими критеріями: 

- інноваційний потенціал діяльності ЗПО, створення унікального 

освітнього простору нового формату (в тому числі з раннього розвитку та 

раннього навчання дітей) (15 балів); 

- ефективність забезпечення доступності якісної позашкільної освіти, 

створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища 

(створення рівних можливостей для всіх категорій дітей) (15 балів); 

- наявність процесу моніторингу, системність та чіткість визначення цілей і 

завдань та формування візії ЗПО (15 балів); 

- системність та результативність використання освітніх, виховних 

методик та технологій у ЗПО (15 балів); 

- ефективність взаємодії ЗПО з батьками, випускниками, державними та 

громадськими організаціями, науковими установами, закладами вищої 

освіти та наявність практичних результатів (15 балів);  

- створення умов для організації діяльності сучасного інформаційного 

простору ЗПО (15 балів); 

- високі показники конкурентоспроможності та забезпечення заходів щодо 

поповнення основних фондів ЗПО (10 балів). 

Максимальна кількість балів – 100. 

 

ІІІ. Підведення підсумків Рейтингу 

1. За загальною кількістю балів членами фахового журі у кожній 

категорії визначаються переможці та  лауреати.  

2. Абсолютними переможцями Рейтингу стають учасники Рейтингу, які 

набрали найбільшу кількість балів у відповідній категорії (профільні, 

комплексні заклади позашкільної освіти всіх форм власності). Абсолютні 

переможці Рейтингу нагороджуються дипломами «Флагман освіти». 

3. Учасники, які набрали більше 80-ти балів у відповідній категорії 

(профільні, комплексні заклади позашкільної освіти всіх форм власності), 

стають переможцями Рейтингу і нагороджуються Почесними дипломами. 

4. Учасники, які набрали більше 70-ти балів у відповідній категорії 

(профільні, комплексні заклади позашкільної освіти всіх форм власності), 

стають лауреатами Рейтингу і нагороджуються відповідними дипломами. 

5. Матеріали Рейтингу друкуються у фахових виданнях, розміщуються на 

сайті Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 



6. Підсумки Рейтингу є колегіальним рішенням фахового журі, тому 

перегляду не підлягають. У разі виникнення конфліктних та суперечливих 

питань щодо результатів оцінювання конкурсних випробувань роз’яснення 

учасникам надає голова відповідного фахового журі.  

 

ІV. Фінансове забезпечення Рейтингу 

1. Витрати на організацію та проведення відкритого рейтингу якості 

позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників» здійснюється за 

рахунок коштів із джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

2. Фінансова діяльність щодо організації та проведення Рейтингу 

здійснюється згідно з чинним законодавством України. 

 


