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Про підсумки проведення 
відкритого рейтингу якості 
позашкільної освіти «Золота 
когорта позашкільників» у 
2018 році

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України на 2018 рік НЕНЦ
спільно із  Всеукраїнською Асоціацією педагогів-позашкільників  «Фактор» та
Інститутом проблем виховання НАПН України провів Відкритий рейтинг якості
позашкільної освіти «Золота когорта позашкільників».

Мета  заходу:  виявлення  творчо  працюючих  педагогічних  колективів
закладів  позашкільної  освіти;  розповсюдження  інноваційного  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.

До  участі  у  Рейтингу  якості  позашкільної  освіти  запрошуються
педагогічні колективи закладів позашкільної освіти. У 2018 р. на розгляд журі
були  подані  конкурсні  роботи,  які  розкривали  досвід  закладів  позашкільної
освіти  (еколого-натуралістичні  центри,  станції  юних  натуралістів,  будинки
дитячої та юнацької творчості, центри позашкільної роботи) із різних регіонів
України.

У  поданих  роботах  презентовано  інноваційні  форми  управлінської
діяльності, прогностичні орієнтири інноваційного розвитку закладу, моніторинг
якості  освіти  у  закладі  позашкільної  освіти  та  система  організації
дослідноекспериментальної, навчально-виховної роботи.

Разом  з  тим  журі  відмічає,  що  частина  робіт  не  відповідає  умовам
Конкурсу. Зокрема, відсутні заявки на участь у конкурсі, презентації робіт. На
підставі рішення журі та оргкомітету Рейтингу

НАКАЗУЮ:
І. Нагородити абсолютних переможців в категоріях Рейтингу якості

позашкільної  освіти  «Золота  когорта  позашкільників»  Дипломом
«Флагман  позашкільної  освіти  України»  наступні  заклади  позашкільної
освіти:

в категорії «Заклади позашкільної освіти обласного підпорядкування»:
серед профільних закладів позашкільної освіти:

• КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» (директор Трегубова
Людмила Анатоліївна);



• Донецький обласний еколого-натуралістичний центр (директор –Захаров
Дмитро Олександрович).
в категорії «Заклади позашкільної освіти районного 
підпорядкування»: серед профільних закладів позашкільної освіти:

• Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  «Центр
екологонатуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дніпровської
районної  ради»  Дніпропетровської  області  (директор  –  Боярчук  Іван
Павлович).
в категорії «Заклади позашкільної освіти міського підпорядкування»: 
серед профільних закладів позашкільної освіти:

• Шепетівський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Хмельницької  області  (директор  –  Манійчук  Тетяна
Леонідівна);
серед комплексних закладів позашкільної освіти:

• Центр  позашкільної  освіти  імені  О.  Разумкова  Житомирської  області
(директор - Боровська Олена Валентинівна).

ІІ.  Нагородити Дипломом НЕНЦ переможців в категоріях Рейтингу
якості  позашкільної  освіти  «Золота  когорта  позашкільників»  заклади
позашкільної освіти:

категорії «Заклади позашкільної освіти обласного підпорядкування»: 
серед профільних закладів позашкільної освіти:

• Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
(директор - Бедніна Віталій Григорович);

• Тернопільський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді (директор – Герц Іван Іванович);

• Комунальний  заклад  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр
дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради (директор –
Педан Юрій Федорович);

• Комунальний заклад  «Станція  юних натуралістів»  Рівненської  обласної
ради (директор - Воробей Володимир Федорович);

• Вінницька обласна станція юних натуралістів (директор - Драгомирецька
Ольга Авксентіївна).
в  категорії  «Заклади  позашкільної  освіти  районного

підпорядкування»:
серед профільних закладів позашкільної освіти:

• Мар’їнська  районна  станція  юних  натуралістів  Донецької  області
(директор – Ломанцова Тамара Дмитрівна);

• Тячівський  районний еколого-натуралістичний  Центр  учнівської  молоді
Закарпатської області (директор – Ткач Ігор Михайлович);

• Комунальний заклад «Будинок творчості дітей та юнацтва Приморського
району» Донецької області (директор – Петровська Світлана Олексіївна);
в категорії «Заклади позашкільної освіти міського підпорядкування»: 
серед профільних закладів позашкільної освіти:

• Шепетівський  міський  центр  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді  Хмельницької  області  (директор  -  Домбровська  Лариса
Степанівна);



• Кременчуцький  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Кременчуцької  міської  ради  Полтавської  області  (директор  –  Бєльська
Валентина Василівна);

• КЗ «Станція юних натуралістів» Дунаєвецької міської ради Хмельницької
області (директор – Чекман Марта Василівна).
серед комплексних закладів позашкільної освіти:

• Центр позашкільної освіти м. Коростеня Житомирської області (директор
- Кереселідзе Тетяна Вікторівна).

ІІІ.  Нагородити  Дипломом  НЕНЦ  лауреатів  Рейтингу  якості
позашкільної  освіти  «Золота  когорта  позашкільників»  такі  заклади
позашкільної освіти:

• Хмельницький  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді (директор - Климчук Василь Васильович);

• Позашкільний  навчальний  заклад  центр  дитячої  та  юнацької  творчості
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (директор - Сакун
Надія Анатоліївна);

• Білгород-Дністровський  комунальний  заклад  «Міський  Центр  дитячої
творчості» (директор – Трєгубова Алевтіна Ізидорсівна);

• Комунальний  позашкільний  навчальний  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області (директор - Копілева-Ромащенко Юлія Владиславівна);

• Комунальний  заклад  позашкільної  освіти  Тростянецької  міської  ради
«Палац дітей та юнацтва» Сумської області;

• Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Овруцької  міської  ради
Житомирської області (директор – Лобик Сергій Анатолійович);

• Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  «Будинок  дитячої
творчості»  Андрушівської  районної  ради  (директор  –  Томашевська
Людмила Броніславівна).
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