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Про підсумки проведення 
відкритого рейтингу якості 
позашкільної освіти «Золота 
когорта позашкільників» у
2022 році 

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  на  2022  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  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. 

До  участі  у  Рейтингу  якості  позашкільної  освіти  були  запрошені
педагогічні колективи закладів позашкільної освіти. 

2022  рік  –  рік  збройної  агресії  росії  проти  України.  Але  заклади
позашкільної освіти не зупинили свою роботу, а навпаки активно працювали
для  розвитку  творчих  здібностей  дітей  і  молоді,  забезпечуючи  їх  змістовне
дозвілля та психологічну підтримку. Позашкілля в більшості регіонів стало тим
острівком миру, де дитина може відволіктися від страшного повсякдення війни.

І  серед  головних  завдань  для  закладів  позашкільної  освіти  у  2022  р.:
допомога  дітям  реалізувати  здібності  та  творчий  потенціал,  створення
безпечного  простору,  надання  можливості  відкритого  доступу  до  якісної
позашкільної освіти.



У 2022 р. на розгляд журі були подані конкурсні роботи, які розкривали
досвід роботи закладів позашкільної освіти в умовах  повномасштабної  війни
росії проти України, а саме:

- організація освітньої роботи із здобувачами освіти;
- робота із переселенцями та волонтерська діяльність;
- формування національної ідентичності та відповідального громадянства,

як серед молоді, так і дорослих людей;
- збереження матеріально-технічної бази установ.
Оргкомітет та експертна комісія висловлюють слова вдячності педагогам-

позашкільникам  за  організацію  освітньої  діяльності  із  здобувачами  освіти,
просвітницької роботи, збереження матеріально-технічної бази установ в такий
важливий та складний час для нашої  країни. 

На підставі рішення експертної комісії та оргкомітету Рейтингу 

НАКАЗУЮ: 

І.  Нагородити  абсолютних  переможців  в  категоріях  Рейтингу  якості
позашкільної  освіти  «Золота  когорта  позашкільників»  Дипломом
«Флагман  позашкільної  освіти  України»  із  врученням  Вимпелу
Всеукраїнської  Асоціації  педагогів-позашкільників  «Фактор»  наступні
заклади позашкільної освіти:

серед профільних закладів позашкільної освіти:
1. Вінницька обласна станція юних натуралістів (директор - Драгомирецька

Ольга Авксентіївна). Тема проекту: «Успішна екологічна компетентність
здобувачів освіти Вінниччини – результат сучасних ефективних форм і
методів безпечного освітнього простору».

2. Полтавський   еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  (в.о.
директора – Сусахіна Людмила Володимирівна). Тема проекту: «Успішне
майбутнє створюємо сьогодні».

3. КЗПО  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр»  Житомирської
обласної  ради  Житомирської  області  (директор  -  Бордюг  Наталія
Сергіївна).  Тема  проекту:  «Еколого-освітнє  середовище  як  основа
розвитку закладу позашкільної освіти».

4. Комунальний  заклад  освіти  “Обласний  еколого-натуралістичний  центр
дітей  та  учнівської  молоді”  Дніпропетровської  обласної  ради
Дніпропетровської  області  (директор  –  Педан  Юрій  Федорович).  Тема
проекту:  «Підвищення  мотивації  навчально-пізнавальної  діяльності
вихованців  методами  гейміфікації  на  заняттях  гуртків  еколого-
натуралістичного профілю».

5. КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради (директор -
Воробей  Володимир  Федорович.  Тема  проекту: «Дистанційна  робота



закладу  позашкільної  освіти:  творчий  пошук,  перезавантаження,
експерименти».

6. Центр  еколого-натуралістичної  творчості  "Юннати"  Боярської  міської
ради Київської області Аздравіна Світлана Володимирівна. Тема проекту:
«Організація літнього клубу для дітей в умовах воєнного стану».

7. Тернопільський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  (директор  –  Герц  Іван  Іванович).  Тема  проекту:
«Релаксаційно-екологічна  стежка  здоров'я: Психологічна  допомога
внутрішньо переміщеним особам».

8. Комунальний заклад «Чернігівська  обласна станція  юних натуралістів»
(директор - Трегубова Людмила Анатоліївна). Тема проекту: «Екологічна
освіта і виховання сьогодення».

9. Волинський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
(директор – Остапчук Валентина Адамівна).Тема проекту: «Інноваційні
форми роботи у формуванні екологічних компетентностей учнівської та
студентської молоді в закладах позашкільної освіти».

серед комплексних закладів позашкільної освіти:
1. Центр  позашкільної  освіти  імені  Олександра  Разумкова  Житомирської
області  (директор  —  Боровська  Олена  Валентинівна)  Тема  проекту:
«Обдаровані діти- майбутнє України».
2. Комунальна  установа  Дунаєвецької  міської  ради  «Центр  позашкільної
освіти» Хмельницької області (директор — Чекман Марта Василівна) Тема
проекту:  «Інноваційний  потенціал  діяльності  та  створення  унікального
освітнього простору нового формату Комунальної  установи Дунаєвецької
міської ради «Центр позашкільної освіти».

Директор Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ


