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Про підведення підсумків роботи 

обласних еколого-натуралістичних 

центрів (станцій юних натуралістів) 

за 2022 р. 

 

Конституція України гарантує права дітей на життя та освіту. 

Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти і 

спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді, сприяє підвищенню якості 

освіти, зростанню інтелектуального, патріотичного, духовно-морального 

потенціалу суспільства та особистості. 

З часу вторгнення рф на територію України доступ дітей до якісної 

позашкільної освіти був унеможливлений та ускладнений залежно від перебігу 

воєнних дій на тій чи іншій території або був організований за внутрішньою 

мобільністю чи в дистанційному форматі. 

Війна поставила перед закладами позашкільної освіти нові виклики та 

завдання, які позашкілля вдало вирішує  
В умовах збройної агресії російської федерації заклади позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного напряму продовжують активно працювати, 

організовуючи освітній процес, виховання, розвиток творчих здібностей дітей 

та учнівської молоді, забезпечуючи їх змістовне дозвілля та психологічну 

підтримку, виховуючи національно-патріотичну молодь. 

Водночас, із самого початку широкомасштабного вторгнення значна 

кількість закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму на 

підконтрольній території відчинили свої двері для біженців, надали прихисток і 

підтримку тисячам дорослих і дітей. 

З метою підведення підсумків роботи закладів позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного профілю за 2022 рік, НЕНЦ провів незалежне 

оцінювання за наступними критеріями: 

- організація освітнього процесу в період воєнного стану в Україні; 

- організація роботи із переселенцями та волонтерська діяльність; 



- збереження матеріально-технічної бази та кадрового персоналу 

установи; 

- проведення дослідницької роботи на всеукраїнському та міжнародному 

рівні; 

- формування національної ідентичності та відповідального громадянства, 

як серед молоді, так і дорослих людей. 

Джерела отримання інформації для кожного критерію: річні звіти 

облЕНЦ (СЮН) за 2022, на основі висновків за результатами участі у онлайн 

заходах (конференції, наради, засідання колегії тощо), матеріалів, які заклади 

надсилали на всеукраїнські конкурси з учнівською молоддю та конкурси з 

педагогічної майстерності.   

Під час аналізу роботи ЗПО еколого-натуралістичного профілю 

враховувалися наступні моменти: знаходження закладу на окупованій території, 

перебування в зоні активних військових дій.  

Адміністрація та педагогічний колектив НЕНЦ 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 вивчених матеріалів  

НАКАЗУЮ:  

І. За результатами рейтингових показників нагородити обласні еколого-

натуралістичні-центри (станції юних натуралістів) відзнакою НЕНЦ МОН 

України «Свідоцтво досягнень»  

1. Вінницька обласна станція юних натуралістів (директор – Драгомирецька 

Ольга Авксентіївна). 

2. Волинський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

(директор – Остапчук Валентина Адамівна).  

3. КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради ( директор – Педан Юрій Федорович). 

4. Донецький обласний еколого-натуралістичний центр (директор – Паращенко 

Олександр Вікторович).  

5. КЗПО «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної 

ради Житомирської області (директор - Бордюг Наталія Сергіївна).  

6. Закарпатський обласний еколого-натуралістичний  центр учнівської молоді 

(директор -  Геревич Олександр Васильович) 

7. Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді (директор – Ярмощук Микола Анатолійович).  

8. Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний  центр учнівської 

молоді (директор  - Ґудзик Тамара Василівна). 



9. Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» (в.о.директора -  Шевченко Людмила Миколаївна) 

10. Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді  (директор – Поркуян Олег Вікторович). 

11. Луганський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді (директор – Яковлєв Володимир Афанасійович).  

12. Комунальний заклад «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості» (директор – Казимир Михайло Миколайович). 

13. Обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Миколаївської 

обласної ради (директор – Троїцька Таїсія Броніславівна) 

14. Комунальний заклад «Одеський обласний гуманітарний центр позашкільної 

освіти» Одеської обласної ради (директор – Макосій Дмитро Іванович). 

15. Полтавський  еколого-натуралістичний центр учнівської молоді  (в.о. директора 

– Сусахіна Людмила Володимирівна). 

16. Комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради -  

(директор – Воробей Володимир Федорович) 

17. Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю (директор – Тихенко Лариса Володимирівна) 

18. Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді (директор – Герц Іван Іванович) 

19. Комунальний заклад  «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості»  (директор – Підберезкіна Тетяна Євгеніївна). 

20. Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради (в.о. директора – Коротка Тетяна 

Олександрівна). 

21. Структурний підрозділ еколого-натуралістичного напрямку Хмельницького 

обласного центру туризму і краєзнавства  (керівник – Климчук Василь 

Васильович). 

22. Комунальний заклад «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради (директор – Давиденко Людмила Василівна). 

23. Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» - 

(директор – Трегубова Людмила Анатоліївна). 

24. Комунальний заклад «Чернівецький обласний еколого-натуралістичний центр» 

(директор – Головченко Людмила Юріївна). 

 

Володимир
Штамп
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