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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР  УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ 

 
04074. Київ, Вишгородська, 19  Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

НАКАЗ 

08.06.2012р. № 48 

Про підсумки проведення  
Всеукраїнської виставки видавничої продукції  
з позашкільної освіти «Позашкільні читання» 

 На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної 
освіти на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України від 
07.11.2010 №785) та з метою поліпшення науково-методичного забезпечення, 
підвищення якості позашкільної освіти з учнівською молоддю, розвитку 
творчого потенціалу педагогів, поширення інноваційних досягнень, 
передового педагогічного досвіду,  Національним еколого-натуралістичним 
центром учнівської молоді проведено Всеукраїнську виставку видавничої 
продукції з позашкільної освіти.  

 На виставку були подані матеріали різних типів позашкільних 
навчальних закладів: профільних, комплексних, зокрема: центрів еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, станцій юних натуралістів, 
палаців і будинків дитячої та юнацької творчості, творчих учнівських 
об'єднань та трудових учнівських об'єднань на базі загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

 Експертна комісія відзначає різноманітність видів методичної 
продукції (методичні рекомендації та розробки, посібники, довідники, 
інформаційно-методичні вісники, сценарії масових заходів, матеріали 
передового педагогічного досвіду), тематичну різноманітність робіт, 
комплексний підхід до екологічної проблематики, мотивацію педагогічних 
працівників до здійснення освіти впродовж життя.  

 Матеріали виставки свідчать про масштабну й цілеспрямовану 
методичну роботу, спрямовану на впровадження в практику позашкільних 
навчальних закладів інноваційних педагогічних технологій. За підсумками 
виставки можна відзначити, що в умовах модернізації позашкільної освіти 
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відбулися позитивні зміни в структурі та в змісті роботи методичних служб. 
В позашкільних навчальних закладах з'явилися нові форми та методи 
методичної роботи.  

 Відстеження результативності навчально-виховного процесу викликало 
необхідність створення методичного моніторингу, супровід 
експериментально-педагогічної діяльності – впровадження методичних 
інновацій, виконання соціального замовлення на позашкільну освіту – 
розвиток маркетингової діяльності. 

 За високий науково-методичний рівень проведення Всеукраїнської 
виставки видавничої продукції з позашкільної освіти 

НАКАЗУЮ:  

 1. Нагородити грамотою за зайняте І місце  у номінації   
«Механізм інтеграції освіти і науки у позашкільному навчальному 
закладі»: 
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по-батькові автора(ів) Посада назва роботи 

1. Бедніна Віталій 
Григорович 

- директор 
Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного 
центру учнівської 
молоді 

Збірник матеріалів 
Міжнародної науково-

практичної конференції 
25-27 травня 2010р. 

«Культура здорового 
способу життя та 

екологічне виховання як 
складова змісту 

позашкільної освіти» 
2. Тихенко Лариса 

Володимирівна 
 
 
 
 
 

- директор Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 

Матеріали конференції 
«Виховання дбайливого 

ставлення дітей до 
природи у світлі 

педагогічних ідей 
В.Сухомлинського» 

3. Тихенко Лариса 
Володимирівна 

- директор Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 

Матеріали конференції 
«Позашкільна освіта: 
стратегія, інновації, 

практика» 

4. Тихенко Лариса 
Володимирівна 
 
 

- директор Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 

Навчально-методичний 
посібник 

«Дослідницька робота 
школярів з біології» 
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Панченко Сергій 
Михайлович 

молоддю 
- кандидат біологічних 
наук, доцент 
Сумського 
національного 
аграрного 
університету 

5. Говорун Валентин 
Давидович 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тимощук Олексій 
Олександрович 
 
 
 
Антонюк Наталія 
Іванівна 

- учитель біології 
Хмельницького 
міського колегіуму 
імені Володимира 
Кузубняка, керівник 
гуртка Хмельницького 
обласного еколого-
натуралістичного 
центру учнівської 
молоді 
- відповідальний 
секретар 
Хмельницької 
обласної газети 
«Подільські вісті» 
- журналіст 
Хмельницької 
обласної газети 
«Подільські вісті» 

Навчальний посібник 
«Птахи Хмельниччини» 

 
 
 
 
 

6. Казімірова Людмила 
Павлівна 
 

- кандидат біологічних 
наук, доцент кафедри 
екології 
Хмельницького 
національного 
університету 
 

Навчальний посібник  
«Червона книга 

України: рослини 
Хмельниччини» 

7. Поркуян Олег 
Вікторович 
 
 
 
 
 
Стрекалова Людмила 
Сергіївна 
 
 
Кротенко Олена 

- директор  
КЗ «Кіровоградський 
обласний центр 
еколого-
натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді» 
- завідувач 
методичного відділу 
Кіровоградського 
ОЦЕНТУМ 
- методист 

Збірник матеріалів 
педагогічних читань 
«Розвиток творчих 
здібностей учнів у 

контексті гуманістичної 
педагогіки 

В.О. Сухомлинського» 
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Михайлівна Кіровоградського 
ОЦЕНТУМ  

8. Шинкарук  Галина 
Василівна 

- завідувач  відділу 
біології Івано-
Франківського 
обласного еколого-
натуралістичного 
центру учнівської 
молоді 

«Методичні основи 
експериментально-

дослідницької діяльності 
школярів». Випуск 2 

 
- грамотою за зайняте ІІ місце:   
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по-батькові автора(ів) Посада Вид 

та назва продукції 
1. Снітко Галина 

Григорівна 
- керівник гуртка 
КЗ «Володимирецький 
Будинок школярів і 
юнацтва» Рівненської 
області 

«Методи використання 
досягнень біологічної 
науки в  позакласній 

роботі» 

2. Денисенко Валентина 
Миколаївна 

- керівник гуртка 
Районного будинку 
школяра Прилуцького 
району Чернігівської 
області 

«Організація 
дослідницької еколого-
натуралістичної роботи 
зі старшокласниками в 

межах позашкільної 
освіти» 

 
2.   Нагородити грамотою за зайняте І місце  у номінації 
 «Реклама досягнень позашкільного навчального закладу»: 
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по-батькові автора(ів) Посада Назва роботи 

1. Комендар Василь 
Іванович 
 
Мельник Семен 
Юрійович 
Геревич Олександр 
Васильович 

- доктор біологічних 
наук, професор 
Ужгородського НУ 
- фотохудожник 
 
- директор ЗОЕНЦ 

Фотоальбом 
«Запрошення на бал 

весни у Долину 
нарцисів» 

2. Геревич Олександр 
Васильович 
Кузьма Василь 
Юлійович 
Гончарук Микола 
Йосипович 
 
Мальцева Надія 
Якимівна 

- директор ЗОЕНЦ 
 
- заступник директора 
ЗОЕНЦ 
- заступник директора 
(керівник гуртків) 
ЗОЕНЦ 
- методист ЗОЕНЦ 
 

Презентаційний 
альбом 

«Закарпатський 
обласний еколого-
натуралістичний 
центр учнівської 
молоді (ЗОЕНЦ)» 
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Шандор Юлія 
Юріївна 
Токарєва Олександра 
Іванівна 

- завідувач відділу 
ЗОЕНЦ 
- завідувач відділу 
ЗОЕНЦ 

3. Мазур Петро 
Олександрович 

- завідувач науково-
дослідної лабораторії 
садівництва НЕНЦ 

Ілюстрований 
каталог 

помологічної та 
ампелографічної 

колекції НЕНЦ на  
2011 рік 

4. Закутаєва Ніна 
Олександрівна 

- методист  
КЗ «Кіровоградський 
обласний центр еколого-
натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді» 

Каталог квітково-
декоративних 

рослин відкритого 
ґрунту 

5. Кротенко Олена 
Михайлівна 

- методист КЗ 
«Кіровоградський 
обласний центр еколого-
натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді» 

Каталог рослин 
закритого ґрунту 

«Галерея кімнатних 
рослин» 

6. Романенко Вікторія 
Олександрівна 

- керівник гуртка КЗ 
«Кіровоградський 
ОЦЕНТУМ» 

Каталог 
дендрологічних 

насаджень 
7. Тихенко Лариса 

Володимирівна 
- директор Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 

Буклет «Сумський 
обласний центр 

позашкільної освіти 
та роботи з 

талановитою 
молоддю – територія 

успіху» 
8. Лаврик Олена 

Олексіївна 
 
 
 
 
 
 
Вознюк Любов 
Григорівна 

- керівник обласної 
заочної школи 
флористики та 
фітодизайну Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 
- викладач обласної 
заочної школи 
флористики та 
фітодизайну Сумського 
обласного центру 

Каталог «Квітковий 
вернісаж» 
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позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 

9. Остапчук Валентина 
Адамівна 

- директор Волинського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 

Буклет «Волинський 
обласний еколого-
натуралістичний 

центр» 
10. Остапчук Валентина 

Адамівна 
 
Сподарик Світлана 
Олександрівна 
 
Юхимчук Валентина 
Петрівна 

- директор Волинського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
- завідувач інструктивно-
методичного відділу 
Волинського ОЕНЦ 
- методист Волинського 
ОЕНЦ 

Методичний 
посібник «Юні 
господарі лісу» 

11. Остапчук Валентина 
Адамівна 
 
Малащук Оксана 
Григорівна 

- директор Волинського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
- методист Волинського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 

Методичні 
рекомендації 

«Трудові аграрні 
об’єднання в 

алгоритмі сучасної 
школи» 

12. Остапчук Валентина 
Адамівна 
 
Герасимчук Оксана 
В’ячеславівна 

- директор Волинського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
- методист Волинського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 

Методичний збірник 
«Краса навколо нас» 

13. Коцун Лариса 
Олександрівна 
 
 
 
 
 
Андрієнко Лариса 
Іванівна 
Батюра Євгенія 
Володимирівна 
Блажко Оксана 
Адамівна 
Войтюк Василь 
Петрович 
Іванців Оксана 
Ярославівна 
Кузьмішина Ірина 

- викладач кафедри 
ботаніки та садово-
паркового 
господарства ВНУ  
ім. Лесі Українки, 
кандидат біологічних 
наук, доцент 

- викладачі кафедри 
ботаніки та садово-
паркового 
господарства ВНУ  
ім. Лесі Українки 

Науково-популярне 
видання «Атлас 

рідкісних рослин 
Волині» 
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Іванівна 
Рало Василь 
Миколайович 
Романюк Надія 
Здиславівна 

14. Остапчук Валентина 
Адамівна 
 
Сподарик Світлана 
Олександрівна 

- директор Волинського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
- завідувач інструктивно-
методичного відділу 
Волинського ОЕНЦ 

Збірник «Екологічна 
варта рідного краю» 

15. Рафаєлян Наталія 
Олександрівна 

- керівник гуртка 
«Конярі» КЗ 
«Харківський обласний 
палац дитячої та 
юнацької творчості» 

Книжка-розмальовка 
«Наші коні» 

16. 
Колектив авторів 

КЗ «Станція юних 
натуралістів» Рівненської 
обласної ради 

Буклет 
«Юннатівський рух 

Рівненщини» 
17. Гнітецька Зоя 

Костянтинівна 
 
 
 
 
Денисюк Анна 
Петрівна 

- завідувач відділу 
екології  Житомирського 
обласного центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді 
- методист 
Житомирського 
ОЦЕНТУМ 

Брошура 
«Екологічні 
агітбригади 

Житомирщини» 

18. Ковальчук Ольга 
Андріївна 
 
 
 
 
Денисюк Анна 
Петрівна 

- керівник гуртків 
Житомирського 
обласного центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді 
- методист 
Житомирського 
ОЦЕНТУМ 

Брошура 
 «Збережи ялинку» 

19. Грищук Тетяна 
Володимирівна 
 
Денисюк Анна 
Петрівна 

- завідувач відділу 
Житомирського 
ОЦЕНТУМ 
- методист 
Житомирського 
ОЦЕНТУМ 

Буклет-презентація 
«Житомирський 
обласний центр 

еколого-
натуралістичної 

творчості учнівської 
молоді 

Житомирської 
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обласної ради» 
20. Кочук-Ященко  

Тамара Іванівна 
 
Денисюк Анна 
Петрівна 

- завідувач відділу 
Житомирського 
ОЦЕНТУМ 
- методист 
Житомирського 
ОЦЕНТУМ 

Брошура «Тези 
учасників II етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу захисту 

науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН 

України» 
21. Баята Катерина 

Олександрівна 
 
Лятушинський Сергій 
Васильович 

- керівник гуртків 
Житомирського 
облЦЕНТУМ 
- керівник гуртків 
Житомирського 
облЦЕНТУМ 

Брошура «Наш 
куточок живої 

природи» 

22. Гудзик  Тамара 
Василівна 
 
 
 
Шпуляр С.Б. 

- директор 
 Івано-Франківського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
- методист  
Івано-Франківського 
обласного ЕНЦУМ 

Збірник «Лікарські 
рослини Івано-
Франківщини. 3 

частина» 

23. Чайка Т.В. Полтавський обласний 
еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

Буклет «Очно-
заочна біологічна 

школа Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного 
центру учнівської 
молоді – один із 
перспективних 

напрямів виявлення 
та підтримки 
обдарованої 

учнівської молоді» 
24. Бедніна Віталій 

Григорович 
 
 
Хоменко Валентина 
Анатоліївна 

- директор Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської області 
- завідувач відділу 
біології та методичної 
роботи Полтавського 
облЕНЦУМ 

Буклет «Обласний 
дитячо-юнацький 
оздоровчий табір 

«Еколог» 
Буклет «Обласна 

польова біологічна 
практика» 

Буклет «Навчально-
дослідна земельна 

ділянка» 
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25. Климчук Василь 
Васильович 
 
 
 
 
 
Зотова Олена 
Василівна 
 
 
 
 
Степанець Галина 
Іванівна 
 
 
 
 
 

- директор 
Хмельницького 
обласного еколого-
натуралістичного 
центру учнівської 
молоді 
 
- методист 
Хмельницького 
обласного еколого-
натуралістичного 
центру учнівської 
молоді 
- завідувач відділу 
Хмельницького 
обласного еколого-
натуралістичного 
центру учнівської 
молоді 
 

Нарис з історії 
юннатівського руху 

Хмельницької 
області «Юннати 
Хмельниччини»,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Зотова Олена 
Василівна 
 
 
 
 
Демчук Леся 
Олександрівна 

- методист 
Хмельницького 
обласного еколого-
натуралістичного 
центру учнівської 
молоді 
- заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи Хмельницького 
обласного еколого-
натуралістичного 
центру учнівської 
молоді 

буклет-презентація 
«ІV Всеукраїнський 

збір учасників 
екологічних 

експедицій, походів, 
польових практик» 

 
- грамотою за зайняте ІІ місце:  
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по-батькові автора(ів) Посада Назва роботи 

1. Бухалюк Наталія 
Федорівна 

- керівник гуртків 
Соснівського центру 
еколого-натуралістичної та 
туристсько-краєзнавчої 
творчості Рівненської 
області 

Посібник «Робота з 
соломкою як засіб 

виховання 
екологічної 
культури» 

2. Солоненко Наталія 
Анатоліївна 

- керівник гуртків 
Корецького районного 

Навчальний 
посібник «Світ 
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будинку школярів 
Рівненської області 

краси навколо нас» 

3. Муковоз Ольга 
Григорівна 

- методист еколого-
натуралістичного відділу 
ЦДЮТ Глухівського 
міського центру дитячої та 
юнацької творчості 
Глухівської міської ради 
Сумської області 

Буклет «Працюємо 
з дітьми, працюємо 

задля дітей!» 

4. Геревич Олександр 
Васильович 
Вербицька Надія 
Миколаївна 
 
Мальцева Надія 
Якимівна 
Токарєва Олександра 
Іванівна 
Величканич Ольга 
Михайлівна 

- директор ЗОЕНЦ 
 
- директор Хустської СЮН 
Закарпатської області 
 
- методист ЗОЕНЦ 
 
- завідувач відділу ЗОЕНЦ 
 
- методист ЗОЕНЦ 

Буклети 
 

5. Кабачок Надія 
Іванівна 

- керівник гуртка 
екологічної агітбригади 
«Вулик» 
Олександрівського 
РЦДЮТ Кіровоградської 
області 

Збірка сценаріїв 

6. Карпінська Інна 
Володимирівна 

- керівник гуртка «Природа 
і фантазія» Корецького 
районного будинку 
школярів Рівненської 
області 

«Таємниці 
бабусиної скрині» 

7. Колектив авторів Львівський міський центр 
еколого-натуралістичної 
творчості  учнівської 
молоді 

Інформаційний 
бюлетень «Дитячий 

зоопарк» 

 
3.   Нагородити грамотою за зайняте І місце  у номінації 
«Науково-популярні видання для дітей та юнацтва»: 
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по-батькові автора(ів) Посада Назва роботи 

1. Турак Ангеліна 
Андріївна 
 
 
Геревич Олександр 

- педагог зразкової студії 
образотворчого мистецтва 
ім. Золтана Баконія  
м. Ужгорода 
- директор Закарпатського 

Книга «Пригоди 
юних екологів у 
часі та просторі» 
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Васильович ОЕНЦУМ 
2. Самойлова А.В. 

 
 
Монда Г.М. 

- завідувач відділу 
інструктивно-методичної 
роботи ЗОЕНЦ 
- завідувач відділу екології 
та природоохоронної 
роботи ЗОЕНЦ 

Збірник 
«Досліджуємо і 

охороняємо» 

 
- грамотою за зайняте ІІ місце: 
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по-батькові автора(ів) Посада Вид 

та назва продукції 
1. Клепачук Тетяна 

Вікторівна 
 
 
Міхно Світлана 
Георгіївна 
 
 
Урсатій Наталія 
Михайлівна 

- директор Березівського 
районного центру дитячої 
та юнацької творчості 
Одеської області 
- методист Березівського 
районного центру дитячої 
та юнацької творчості 
Одеської області 
- керівник гуртків 
Березівського районного 
центру дитячої та юнацької 
творчості Одеської області 

Посібник «Природа 
Березівщини» 

2.  Колектив авторів КЗ «Станція юних 
натуралістів» Рівненської 
обласної ради 

Газета «Екологічна 
палітра» 

 
4.   Нагородити грамотою за зайняте І місце  у номінації 
«Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія інноваційної 
взаємодії»: 
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по-батькові автора(ів) Посада Вид 

та назва продукції 
1. Поркуян Олег 

Вікторович 
 
 
 
Захаренко Іван 
Іванович 
 
 
 
Коломієць Дмитро 
Олексійович 

- директор  
КЗ «Кіровоградський 
обласний центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді» 
- начальник 
Кіровоградського 
обласного лісового та 
мисливського господарства 
 
- завідувач 
сільськогосподарського 
відділу Кіровоградського 

Збірка «Учнівські 
лісництва 

Кіровоградщини» 
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ОЦЕНТУМ 
2. Тихенко Лариса 

Володимирівна 
 
 
 
Бондар Любов 
Миколаївна 
 
 
 
Крекотіна Тетяна 
Миколаївна 
 
 
 
Перепелиця Ніна 
Володимирівна 

- директор Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 
- заступник директора 
Сумського обласного 
центру позашкільної освіти 
та роботи з талановитою 
молоддю 
- методист Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 
- методист Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 

Методичний 
посібник 

«Біологічні аспекти 
туристсько-

краєзнавчої та 
фізкультурно-

спортивної роботи в 
позашкільному 

навчальному 
закладі» 

3. Тихенко Лариса 
Володимирівна 
 
 
 
Бондар Любов 
Миколаївна 
 
 
 
Крекотіна Тетяна 
Миколаївна 
 
 
 
Перепелиця Ніна 
Володимирівна 
 
 
 
 
Ручкіна Ірина 
Вікторівна 
 

- директор Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 
- заступник директора 
Сумського обласного 
центру позашкільної освіти 
та роботи з талановитою 
молоддю 
- методист Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 
- методист Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 
 
- директор Білопільського 
районного центру дитячої 
та юнацької творчості 

Методичний 
посібник 

«Біологізація 
освітнього простору 

позашкільного 
навчального 

закладу» 
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Терентій Таміла 
Дмитрівна 

Сумської області 
- завідувач відділу 
художньо-естетичного 
виховання та декоративно-
ужиткової творчості 
Білопільського районного 
центру дитячої та юнацької 
творчості Сумської області 

4. Тихенко Лариса 
Володимирівна 
 
 
 
Бондар Любов 
Миколаївна 
 
 
 
Крекотіна Тетяна 
Миколаївна 
 
 
 
Перепелиця Ніна 
Володимирівна 
 
 
 
Подгорна Т.В. 

- директор Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 
- заступник директора 
Сумського обласного 
центру позашкільної освіти 
та роботи з талановитою 
молоддю 
- методист Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 
- методист Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 
- Сумський обласний центр 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 

Збірник 
«Позашкільна 

освіта Сумщини-
2010: регіональний 
аспект». Випуск за 

2010-2011 рр. 

5. Брижак Людмила 
Михайлівна 
 
 
 
Козінець Людмила 
Олександрівна 

- завідувач відділу біології 
та методичної роботи 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
- діловод  Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
 

Інформаційно-
методичний вісник 

6. Кошіль Марія 
Іванівна 

- методист Львівського 
обласного дитячого 
еколого-натуралістичного 

Вісник позашкілля 
№ 5 

«Виховуємо 
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центру господаря землі 
(методичні поради з 
організації роботи 

на навчально-
дослідних 

земельних ділянках 
і в кутках живої 

природи 
загальноосвітніх та 

позашкільних 
навчальних 

закладів)» - 2009р. 
 
 
- грамотою за зайняте ІІ місце: 
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по-батькові автора(ів) Посада Назва роботи 

1. Геревич Олександр 
Васильович 
Кузьма Василь 
Юлійович 
Небоженко Олена 
Вікторівна 
Токарєва Олександра 
Іванівна 
Мальцева Надія 
Якимівна 
Сагарда В.В. 

- директор Закарпатського 
ОЕНЦУМ 
- заступник директора 
ЗОЕНЦУМ 
- завідувач відділу екології 
ЗОЕНЦУМ 
- завідувач відділу біології 
ЗОЕНЦУМ 
- методист ЗОЕНЦУМ 
 
- завідувач відділу 
інструктивно-методичної 
роботи ЗОЕНЦУМ 

«Бібліотечка 
позашкільника  

№ 9,11,12», 
«Юннат-ерудит» 

 
- грамотою за зайняте ІІІ місце: 
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по-батькові автора(ів) Посада Вид 

та назва продукції 
1. Кравчук Ольга 

Платонівна 
- директор Зарічненського 
будинку учнівської молоді 
Рівненської області 
 

Методичний 
посібник 

«Використання 
ігрової діяльності 

на заняттях гуртків 
еколого-

натуралістичного 
напряму» 

 
2. Ходневич Наталія 

Миколаївна 
- методист Зарічненського 
будинку учнівської молоді 

Методичний 
посібник 
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Рівненської області 
 

«Сучасному 
заняттю гуртка – 

новаторську 
методику» 

3. Корнійчук Євгенія 
Іванівна 

- керівник творчого 
об’єднання «Юний еколог» 
Острозького районного 
будинку школяра 
Рівненської області 

Методичний 
посібник «Світ 

прекрасний навколо 
тебе» 

 
 
 
 
 
5.   Нагородити грамотою за зайняте І місце  у номінації 
«Інновації у формуванні фахових компетенцій педагогів»: 
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по-батькові автора(ів) Посада  назва роботи 

1. Бойко Надія 
Феодосіївна 
 
 
 
Беспалий Микола 
Миколайович 

- методист Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 
- керівник гурткової 
роботи Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 

Методичні 
рекомендації 

«Слаборослий 
інтенсивний сад 

Сумщини» 

2. Потоцька Світлана 
Олександрівна 

- керівник гуртків КЗ 
«Чернігівська обласна 
станція юних натуралістів» 

Методичні 
посібники 

«Арборетум: засади 
формування, 

систематичний 
склад та 

перспективні 
можливості», 

«Дендрофлора як 
науково-екологічна, 

освітня та 
рекреаційна 
складова в 

шкільному курсі 
біології», 

«Ілюстрований 
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атлас-довідник 
голонасінних міста 

Чернігова» 
3. Бондар Л. М. 

 
 
Довгалюк Л. П. 

- заступник директора 
Рівненської обласної 
станції юних натуралістів 
- завідувач відділу 
Рівненської обласної 
станції юних натуралістів 

Інформаційний 
вісник «Інноваційні 
технології в роботі 

гуртків еколого-
натуралістичного 

спрямування» 
4. Апонюк Юлія 

Євгенівна 
- практичний психолог 
Житомирського центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді 

Брошура «Робота 
психологічної 

служби 
облЦЕНТУМ з 

дітьми різного віку. 
Актуальні 
проблеми. 

Досягнення. 
Рекомендації» 

5. Шевчук Світлана 
Іванівна 

- керівник гуртків 
Житомирського обласного 
центру еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

Брошура 
«Актуальні 
проблеми 

формування 
навичок здорового 

способу життя у 
дітей та підлітків» 

6. Денисюк Анна 
Петрівна 

- методист Житомирського 
ОЦЕНТУМ 

Брошура 
«Використання 
інтерактивних 

методів навчання в 
роботі учнівських 

творчих об’єднань. 
Ч. І» 

7. Шевчук Світлана 
Іванівна 

- керівник гуртків 
Житомирського обласного 
центру еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

Брошура 
«Методичні 

рекомендації: 
дослідницька 

робота з 
овочівництва» 

8. Грищук Тетяна 
Володимирівна 

- завідувач інструктивно-
методичного відділу 
Житомирського 
ОЦЕНТУМ 

Брошура «Станемо 
на захист рідної 
природи Полісся 

разом» 
9. Шевчук Світлана 

Іванівна 
- керівник гуртків 
Житомирського обласного 

Брошура 
«Методичні 
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центру еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

рекомендації щодо 
особливостей 

розвитку 
інтелектуальної 
обдарованості 
вихованців у 
позашкільних 

навчальних 
закладах еколого-
натуралістичного 

спрямування» 
10. Гудзик  Тамара 

Василівна 
 
 
Шинкарук  Галина 
Василівна 
 
 
 
Шпуляр С.Б. 

- директор Івано-
Франківського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
- завідувач  відділу біології 
Івано-Франківського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
- методист Івано-
Франківського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 

«Біоетика в школі» 
Випуск 1 

11. Бойко Леся 
Федорівна 

- заступник директора 
Львівського обласного 
дитячого еколого-
натуралістичного центру 

Вісник позашкілля 
№ 7 

«Методичний 
порадник керівника 

творчого 
учнівського 

об’єднання» - 
2011р. 

12. Матюшенко Галина 
Вікторівна 

- завідувач відділу екології 
та масової роботи 
Львівського обласного 
дитячого еколого-
натуралістичного центру 

Вісник позашкілля 
№ 8 

«Формування 
культури здоров’я 

дітей засобами 
інноваційних 
технологій» - 

2011р. 
13. Віркун Валерій 

Олексійович 
Мирна Лілія 
Анатоліївна 
 

- вчитель біології НВК № 4 
м. Хмельницького 
- методист природничих 
дисциплін Хмельницького 
обласного інституту 

Навчально-
методичний 

посібник 
«Екологічна освіта 
на Хмельниччині» 
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Казімірова Людмила 
Павлівна 
 
 
 
Демчишина Зоя 
Іванівна 
 
 
Демчук Леся 
Олександрівна 
 
 
 
 
Зотова Олена 
Василівна 
 
 
Юглічек Лілія 
Степанівна 

післядипломної 
педагогічної освіти 
- кандидат біологічних 
наук, доцент кафедри 
екології Хмельницького 
національного 
університету 
- методист Хмельницького 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
- заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи Хмельницького 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
- методист Хмельницького 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
- кандидат біологічних 
наук, доцент кафедри 
екології Хмельницького 
національного 
університету 

 
- грамотою за зайняте ІІ місце: 
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по-батькові автора(ів) Посада Вид 

та назва продукції 
1. Кривоніс Валентина 

Василівна 
- методист, завідувач 
відділу «Екологія» 
Шосткинської міської 
станції юних натуралістів 
Шосткинської міської ради 
Сумської області 

Збірка методичних 
рекомендацій 

«Дослідницька 
робота в 

зоолабораторії 
«Куточок живої 

природи» 
2. Звіряка Ольга 

Володимирівна 
- керівник гуртка  
КЗ «Кіровоградський 
обласний центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді» 

Збірка 
«Індивідуальний 

підхід до 
вихованців гуртка» 

3. Чабрун Галина 
Василівна 

- методист 
Виноградівського 
районного еколого-

Навчально-
методичний 

посібник 
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натуралістичного центру 
учнівської області 
Закарпатської області 

«Нетрадиційні 
форми та методи 

навчання на 
гурткових 
заняттях» 

4. Баник М.М. 
Бігун В.В. 
Вароді В.В. 
Катринець Г.В. 
Маринченко Л.М. 
Петровці Г.М. 
Федорнак М.І. 
Чабрун Г.В. 
Шереш С.С. 

- керівники гуртків 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Закарпатської області 

Збірка методичних 
розробок 

«Методичні 
розробки занять 

гуртка «Юні друзі 
природи» 

 

5. Баник М.М. 
Ворон В.В. 
Глушко Ю.В. 
Густа О.Ю. 
Кеню Н.В.  
Козьма Г.А. 
Копін М.М. 
Корнаш М.І. 
Маринченко Л.М. 
Маркулець Т.М. 
Неймет І.І. 
Молнар Є.Й. 
Рацин М.Ю. 
Рацин О.Ю. 
Роман М.І. 
Роман Т.І. 
Федорнак М.І. 
Чабрун Г.В. 
Шереш С.С. 
Яцкович І.І. 

- керівники гуртків 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Закарпатської області 

Збірка методичних 
розробок 

«Методичні 
розробки занять 

гуртка 
«Природознавство 
для дошкільнят» 

 
- грамотою за зайняте ІІІ місце: 
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по-батькові автора(ів) Посада Вид 

та назва продукції 
1. Щерба Олена 

Андріївна 
- керівник гуртка 
Рокитнівського будинку 
дітей та молоді Рівненської 
області 

Посібник для 
вчителів «Проектні 

технології – 
ефективний засіб 

особистісного 
розвитку» 

2. Прядунець - керівник гуртка Методичний 



 20 

Валентина 
Анатасіївна 

«Паросток» районного 
будинку творчості 
школярів на базі 
Новоукраїнської  
ЗОШ I-III ст. Рівненської 
області 

посібник 
«Екологічна освіта 
та виховання учнів 

в системі 
позашкілля» 

3. Сергійчук Любов 
Іванівна 

- керівник гуртка еколого-
натуралістичного напряму 
Рафалівського центру 
дитячої та юнацької 
творчості 
Володимирецького району 
Рівненської області 

«На допомогу 
керівникам гуртків 

еколого-
натуралістичного 

напряму» 

 
 
6.   Нагородити грамотою за зайняте І місце  у номінації 
«Модернізація змісту позашкільної освіти»: 
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по-батькові автора(ів) Посада  назва роботи 

1. Бедніна Віталій 
Григорович 
 
 
Брижак  Людмила 
Михайлівна 

- директор Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
- завідувач відділу біології 
та методичної роботи 
Полтавського обласного 
ЕНЦУМ 

Матеріали 
Всеукраїнського 

семінару-пактикуму 
з тваринництва 

«Сучасні 
технологічні та 

екологічні аспекти 
розвитку 

тваринництва у 
позашкільних 

навчальних 
закладах» 

2. Шидловська Ірина 
Ярославівна 
 
 
 
Бойко Леся 
Федорівна 

- завідувач відділу екології 
та масової роботи 
Львівського обласного 
дитячого еколого-
натуралістичного центру  
- заступник директора 
ЛОДЕНЦ 
 

Вісник позашкілля 
№ 2  

«Методичні 
рекомендації з 
організації та 
проведення 
зоологічних 

екскурсій» - 2009р. 
3. Бойко Леся 

Федорівна 
- заступник директора 
ЛОДЕНЦ 
 

Вісник позашкілля 
№ 4 

«Озеленення 
навчальних закладів 

(методичні 
рекомендації із 
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зовнішнього 
озеленення та 
благоустрою 
навчальних 

закладів)» - 2009р.  
4. Кульчицька Ольга 

Іванівна 
- завідувач відділу 
інформаційно-методичної 
роботи ЛОДЕНЦ 

Вісник позашкілля 
№ 6 

«Навчально-
виховна екологічна 
стежка (методичні 

рекомендації на 
допомогу педагогам 

дошкільних, 
загальноосвітніх та 

позашкільних 
навчальних 

закладів)» -2009р. 
5. Говорун Валентин 

Давидович 
 
 
 
 
 
 
Тимощук Олексій 
Олександрович 
 
 

- вчитель біології 
Хмельницького колегіуму 
ім. В.Р. Козубняка, 
керівник гуртків юних 
зоологів Хмельницького 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
- відповідальний секретар 
Хмельницької обласної 
газети «Подільські вісті» 
 

Навчальний 
посібник «Річки 
Хмельниччини»,  

 
 
 

6. Говорун Валентин 
Давидович 
 
 
 
 
 
 
Тимощук Олексій 
Олександрович 
 
Антонюк Наталія  
Іванівна 

- вчитель біології 
Хмельницького колегіуму 
ім. В.Р. Козубняка, 
керівник гуртків юних 
зоологів Хмельницького 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
- відповідальний секретар 
Хмельницької обласної 
газети «Подільські вісті» 
- кореспондент 
Хмельницької обласної 
газети «Подільські вісті» 

Навчальний 
посібник «Риби, 

земноводні, 
плазуни і звірі 

Хмельниччини» 

7. Тимощук Олексій 
Олександрович 

- відповідальний секретар 
Хмельницької обласної 

Навчальні 
посібники «Історія 
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 газети «Подільські вісті» 
 

міст і сіл 
Хмельниччини», 

«Двірецько-
Пересопницьке 

Євангеліє: Історія. 
Творці. Таємниці» 

8. Андрієнко Тетяна 
Леонідівна 
 
 
 
 
Казімірова Людмила 
Павлівна 
 
 
 
Любінська Людмила 
Григорівна 
 
 
 
 
 
 
 
Юглічек Лілія 
Степанівна 

- доктор біологічних наук, 
професор, завідувач 
лабораторії заповідної 
справи Інституту ботаніки 
ім. М.Г. Холодного НАН 
України 
- кандидат біологічних 
наук, доцент кафедри 
екології Хмельницького 
національного 
університету 
- старший науковий 
співробітник 
Національного природного 
парку ,,Подільські 
Товтри”, доцент кафедри 
біології та методики 
викладання Кам’янець-
Подільского національного 
університету 
- кандидат біологічних 
наук, доцент кафедри 
екології Хмельницького 
національного 
університету 

«Заповідні перлини 
Хмельниччини» 

 

 
 
 
 
- грамотою за зайняте ІІ місце: 
№ 
з/п 

Прізвище ім’я 
по-батькові автора(ів) Посада Вид 

та назва продукції 
1. Антахович Ігор 

Павлович 
 
Хім’як Ігор Іванович 
 
Антахович Світлана 
Миколаївна 

- директор Львівського 
міського дитячого еколого-
натуралістичного центру 
- заступник директора 
ЛМДЕНЦ 
- завідувач відділу екології, 
охорони природи та 

Збірка навчальних 
програм з 

екологічного 
виховання та освіти 

школярів 
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Полякова Людмила 
Борисівна 
Слівінська Зоряна 
Степанівна 
 
Миляник Валерія 
Ігорівна 
Лобкова Людмила 
Володимирівна 
Данилович Ірина 
Євгенівна 
Хорняк Марія 
Михайлівна 
Скіп Василь 
Васильович 
Петроченкова 
Наталія Михайлівна 
Дюбик Андрій 
Євгенович 
Юсупов Юрій 
Михайлович 
Лесик Оксана 
Тарасівна 
Боднар Людмила 
Феофанівна 
Кийко Андрій 
Олександрович 

методичної роботи 
ЛМДЕНЦ 
- керівник гуртків 
ЛМДЕНЦ 
- завідувач відділу 
інформаційно-масової 
роботи ЛМДЕНЦ 
- керівник гуртків 
ЛМДЕНЦ 
- керівник гуртків 
ЛМДЕНЦ 
- керівник гуртків 
ЛМДЕНЦ 
- керівник гуртків 
ЛМДЕНЦ 
- керівник гуртків 
ЛМДЕНЦ 
- керівник гуртків 
ЛМДЕНЦ 
- керівник гуртків 
ЛМДЕНЦ 
- керівник гуртків 
ЛМДЕНЦ 
- керівник гуртків 
ЛМДЕНЦ 
- керівник гуртків 
ЛМДЕНЦ 
- директор Львівського 
обласного дитячого 
еколого-натуралістичного 
центру 

2. Бойко Леся 
Федорівна 

- заступник директора 
ЛОДЕНЦ 

Вісник позашкілля 
№ 1  

«Програми для 
творчих учнівських 

об’єднань 
позашкільних і 

загальноосвітніх 
навчальних закладів 

(еколого-
натуралістичний 
напрям) – 2009р. 
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7. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді учасників Всеукраїнської виставки видавничої 
продукції: 

1. Крупину Юрія Миколайовича, вчителя біології, хімії, керівника 
екологічного гуртка Коропського районного центру дитячої творчості, 
за програму екологічного гуртка «Юні друзі природи»; 

2. Сахневич Людмилу Миколаївну, вчителя біології та географії 
Осницької ЗОШ І-ІІ ст. Рокитнівського району Рівненської області; 

3. Камзьол Віту Степанівну, керівника гуртків Сарненського районного 
будинку дітей та молоді Рівненської області; 

4. Лящук Наталію Іванівну, методиста районного відділу освіти 
методкабінету Рокитнівської районної державної адміністрації 
Рівненської області; 

5. Налєво Наталю Григорівну, методиста, керівника гуртків 
Радивилівської районної станції юних натуралістів Рівненської області, 
за «Методичні рекомендації з проведення екологічних ігор в 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах», «Програму 
екологічного театрального гуртка»; 

6. Парасюк Валентину Григорівну, керівника гуртків Ніжинського 
районного центру дитячої творчості та юнацтва Чернігівської області, 
за матеріали з досвіду роботи керівника гуртків «Формування 
екологічної культури школярів в умовах позашкілля»; 

7. Марховську Аліну Василівну, керівника гуртка Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Хмельницької області, за авторську програму «Кімнатне 
квітникарство»; 

8. Хотячук Тетяну Миколаївну, методиста Шепетівського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Хмельницької області, за авторську програму «За здоровий спосіб 
життя»; 

9. Коленчук Олену Іванівну, керівника гуртка Шепетівського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Хмельницької області, за авторську програму «Плетіння з верби»; 

10. Беляєву Ольгу Михайлівну, керівника гуртка Шепетівського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Хмельницької області, за авторську програму «Юний хендлер»; 

11. Попадюк Ларису Володимирівну, керівника гуртка Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Хмельницької області, за авторську програму «За гуманне ставлення до 
тварин»; 

12. Філюк Олену Володимирівну, методиста Шепетівського міського 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Хмельницької області, за посібник «На допомогу керівникам гуртків 
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позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного 
спрямування»; 

13. Крив’як В.М., керівника гуртків Львівського міського дитячого 
еколого-натуралістичного центру, за план роботи керівника гуртка 
«Юні акваріумісти»; 

14. Червоного В.Є., завідувача зоотваринницького відділу Львівського 
міського дитячого еколого-натуралістичного центру, за щоденні плани 
роботи завідувача зоотваринницького відділу. 

2.Матеріали Всеукраїнської виставки видавничої продукції з позашкільної 
освіти передати до бібліотеки Центру. За згодою авторів матеріали виставки 
будуть опубліковані в періодичних тематичних виданнях, розміщені на сайті 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
 

 

Директор   НЕНЦ                                                                          В.В. Вербицький 


