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Про  підсумки  проведення
Позашкільних  педагогічних
читань-виставки  видавничої
продукції  з  питань  позашкільної
освіти  еколого-натуралістичного
напряму

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 підвищення  якості  позашкільної  освіти,  поліпшення  її  науково-методичного
забезпечення,  розвитку  творчого  потенціалу  педагогів,  поширення  передового
педагогічного  досвіду  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської
молоді  спільно  з  Національною  академією  педагогічних  наук  України  та
Всеукраїнською асоціацією педагогів-позашкільників «Фактор» у 2013 р. проведено
щорічні  заочні  Позашкільні  педагогічні  читання-виставку  видавничої  продукції  з
питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. 

На виставку 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  та  трудових  учнівських  об'єднань  на  базі  загальноосвітніх
навчальних закладів. 

В  рамках  Позашкільних  педагогічних  читань-виставки  проводився  конкурс
видавничої  продукції  за  такими  номінаціями:  «Позашкільний  навчальний  заклад  і
регіон: енергія інноваційної взаємодії», «Модернізація змісту позашкільної освіти»,
«Інновації у формуванні фахових компетенцій педагогів», «Механізм інтеграції освіти
і науки у позашкільному навчальному закладі», «Науково-популярні видання для дітей
та юнацтва», «Реклама досягнень позашкільного навчального закладу».

На розгляд журі представлено 175 робіт із 18 областей України: Автономної
Республіки  Крим  –  6,  Вінницької  –  19,  Волинської  –  4,  Дніпропетровської  –  12,
Донецької  –  8,  Житомирської  –  12,  Закарпатської  –  23,  Кіровоградської  –  10,
Луганської  –  6,  Львівської  –  3,  Одеської  –  6,  Полтавської  –  18,  Рівненської  –  10,
Сумської – 11, Тернопільської – 9,  Хмельницької – 10, Чернігівської – 6, Черкаської –
2. 

З них: альбомів – 2, брошур – 17, буклетів – 27, вісників – 15, збірників – 28,
перекидний  настінний  календар  –  1,  матеріалів  (конференцій,  презентаційних  та
методичних матеріалів) – 5, посібників – 28, навчальних програм – 4, розробок – 10,
рекомендацій та порад – 10 тощо. 
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Проведення таких виставок є необхідною складовою навчально-методичного і
науково-методичного  забезпечення  навчально-виховного  процесу  в  позашкільних
навчальних закладах,  сприяє  створенню банку методичних матеріалів  з  організації
екологічної  освіти  учнівської  молоді,  підвищенню  ефективності  та  якості
дослідницької роботи з учнями, підтримці творчо працюючих педагогів. 

Разом  з  тим,  журі  відмічає,  що  частина  робіт  не  відповідає  вимогам  щодо
видавничого  оформлення,  поліграфічного  і  технічного  виконання,  потребує
покращення якість редакційного опрацювання, узгодження змісту видань з їх видом за
цільовим призначенням. Оргкомітет та журі звертають увагу учасників конкурсу на
якість  оформлення  анотованого переліку видань,  правильність  оформлення  заявок,
точність назв навчальних закладів,  ініціалів авторів видань тощо. 

На  підставі  рішення  журі  конкурсу  видавничої  продукції  в  рамках
Позашкільних  педагогічних  читань-виставки  з  питань  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного напряму 

НАКАЗУЮ

1. Нагородити грамотою за зайняте І місце у номінації «Інновації у 
формуванні фахових компетенцій педагогів»:

 
№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада, місце роботи Назва роботи

1. Мигуна
Павла Петровича

Завідувача відділу біології
та сільського 
господарства, керівника 
гуртків-методиста 
Вінницької обласної 
станції юних натуралістів

Збірник «Нетрадиційні форми
роботи з учнівською молоддю 
із садівництва»

2. Мигуна
Павла Петровича

Завідувача відділу біології
та сільського 
господарства, керівника 
гуртків-методиста 
Вінницької обласної 
станції юних натуралістів

Методичні рекомендації 
«Яблуня – основна культура в 
Україні»

3. Мигуна
Павла Петровича

Завідувача відділу біології
та сільського 
господарства, керівника 
гуртків-методиста 
Вінницької обласної 
станції юних натуралістів

Методичні рекомендації 
«Агротехніка вирощування та 
біологічні особливості горіха 
грецького»

4. Іванченко
Валентину Петрівну

Директора, керівника 
Зразкового художнього 
колективу «Юні 
флористи» Свердловської 
станції юних натуралістів 
Луганської області

Посібник «Чарівний світ 
флористики»

5. Закутаєву
Ніну Олександрівну

Методиста комунального 
закладу «Кіровоградський
обласний центр 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді»

Методичні  рекомендації
«Методика ведення 
фенологічних спостережень»

6. Стеблину
Ольгу Олександрівну

Учителя  географії
Першотравневої  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Долинського
району  Кіровоградської

Методичні рекомендації 
«Долинщина – квітка степова»



області

Федорова
Вадима

Миколайовича

Учителя  географії  та
біології  Добронадіївської
школи  І-ІІІ  ступенів
Олександрійського
району  Кіровоградської
області 

7. Лоцман
Тетяну Василівну

Методиста комунального 
закладу «Кіровоградський
обласний центр 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді»

Збірник «Методика 
проведення екскурсій та 
занять милування природою»

8. Цвика
Анатолія Петровича

Керівника гуртка 
Світловодського центру 
дитячої та юнацької 
творчості Кіровоградської
області

Збірник з досвіду роботи 
«Дослідження фауни 
Кременчуцького 
водосховища»

9. Карпову
Віту Вікторівну

Психолога Світловодської
міської станції юних 
натуралістів 
Кіровоградської області

«Методичні  рекомендації 
психолога керівникам гуртків 
еколого-натуралістичного 
напряму по роботі з дітьми 
«групи ризику», дітьми з 
неблагополучних сімей та 
дітьми з особливими 
потребами»

10. Харламову Людмилу
Миколаївну

Директора  Сумського
міського  центру
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді

Посібник «Мандрівка країною
здоров'я.  Із  досвіду  роботи
педагогічного  колективу
Сумського  міського  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»

Мельник Світлану
Петрівну

Методиста  Сумського
міського  центру
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді

Дубініну Світлану
Борисівну

Завідувача  відділу
Сумського  міського
центру
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді

Павлюченка Олега
Борисовича

Методиста  Сумського
міського  центру
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді

Ніколенко Світлану
Вікторівну

Завідувача  відділу
Сумського  міського
центру
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської



молоді
11. Височанську

Людмилу Орестівну
Заступника директора 
Нововолинського центру 
дитячої та юнацької 
творчості Волинської 
області 

Методична  розробка 
«Методична служба 
навчального закладу як ресурс
професійного розвитку  
педагогів»

Яворського Юрія
Федоровича

Заступника директора 
Нововолинського центру 
дитячої та юнацької 
творчості Волинської 
області

12. Герца
Івана Івановича 

Кухарську Тетяну
Анатоліївну

Директора 
Тернопільського 
обласного центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді 

Заступника директора з 
навчальної роботи 
Тернопільського 
обласного центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді

Збірник  матеріалів
«Особистісно  орієнтовані
освітні  технології  в  роботі
позашкільних  закладів
еколого-натуралістичного
напряму»

13. Кравченко
Антоніну Леонідівну

Методиста районного 
центру дитячої та 
юнацької творчості 
«ЗОРІТ» м. Новоукраїнки 
Кіровоградської області

Збірник  матеріалів  з  досвіду
роботи  «Комплексний  підхід
до  виховання  особистості
дитини  під  час  роботи  над
екологічним проектом»

14. Шевчук
Світлану Іванівну

Керівника гуртків, 
методиста Житомирського
обласного центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді

Методичні рекомендації щодо 
розвитку інтелектуальної 
обдарованості через 
активізацію різних каналів 
перцептивної модальності у 
дітей старшого шкільного віку

15. Сподарик Світлану
Олександрівну 

Завідувача 
інструктивно-методичног
о відділу Волинського 
обласного 
еколого-натуралістичного 
центру

Методичні рекомендації щодо 
формування фахових 
компетенцій молодого 
педагога

16. Педана Юрія
Федоровича

Директора комунального 
закладу освіти 
«Дніпропетровський 
обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді»

Еколого-натуралістичний 
вісник Придніпров’я. Випуск 
13

Іванус Аллу
Василівну

методиста комунального 
закладу освіти 
«Дніпропетровський 
обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді»

Еколого-натуралістичний 
вісник Придніпров’я. Випуск 
13



- грамотою за ІІ місце
1. Скікевич

Світлану Миколаївну
Керівника гуртків 
Житомирського обласного
центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді

Методичні рекомендації 
«Активізація пізнавальної 
діяльності на заняттях гуртка 
«Основи біології»

2. Дьяченко
Валентину Вікторівну

Методиста Одеського 
обласного гуманітарного 
центру позашкільної 
освіти та виховання 
еколого-натуралістичного 
підрозділу

Брошура  «Використання
інновацій  в  організації
навчально-виховного  процесу
у позашкільній освіті»

3. Олексенко Тетяну
Анатоліївну

Методиста Золотоніського
будинку дитячої та 
юнацької творчості
Черкаської області

Методичний посібник
«Розробки занять гуртків з 
екології»

Пасенко Аліну
Сергіївну

Методиста Золотоніського
будинку дитячої та 
юнацької творчості 
Черкаської області 

4. Романенко
Вікторію

Олександрівну

Керівника гуртка 
комунального закладу 
«Кіровоградський 
обласний центр 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді»

Методичні  рекомендації щодо
проведення занять гуртка 
«Основи екологічних знань»

5. Воронко
Ірину Петрівну

Методиста Радивилівської
районної Станції юних 
натуралістів Рівненської 
області

Методичні  рекомендації  «Гра
в житті дитини. Значення гри
в  розвитку  творчої
особистості та продуктивності
заняття»

– грамотою за зайняте ІІІ місце
1. Собіль Оксану

Мефодіївну
Методиста 
Теребовлянського 
районного центру 
позашкільної роботи дітей
та юнацтва 
Тернопільської області

«Методичні рекомендації для 
керівників гуртків 
еколого-натуралістичного 
профілю»

2. Шатух
Наталію Федорівну

Заступника директора з 
інформаційно- методичної
роботи Донецького 
обласного 
еколого-натуралістичного 
центру

Брошура «Технології 
планування роботи 
позашкільного навчального 
закладу 
еколого-натуралістичного 
напряму»

3. Тетенко
Світлану Петрівну

Керівника гуртка 
комунального 
позашкільного 
навчального закладу 
«Одеський центр дитячої 
та юнацької творчості  
«Зоресвіт»

Брошура «Підвищення 
ефективності навчання 
вихованців гуртка «Основи 
біології» засобами ігрової і 
науково-творчої діяльності»



4. Густу
Олену Юріївну

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

Методичні розробки занять 
гуртка «Юні 
квітникарі-аранжувальники»

Глушко Юлію
Василівну

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

Корнаш Марію
Іванівну

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

Федак Мирославу
Сергіївну

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

Павлюк Іванну
Іванівну

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

Молнар Єву
Йосипівну

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

Кеню Надію
Василівну

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

Майор Надію
Адамівну

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

Погоріляк Надію
Михайлівну

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



Неймета Івана
Івановича

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

Козьму Галину
Антонівну

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

Болог Нелю
Василівну

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

Шаркань Віталія
Володимировича

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

Зінченко
Марину Миколаївну

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

Шереш Світлану
Станіславівну

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

Бігун Вікторію
Вікторівну

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

Качур Габріеллу
Габорівну

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



Чабрун Галину
Василівну

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

Боршош Оксану
Іванівну

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

Густу
Тетяну Іванівну

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

2. Нагородити грамотою за зайняте І місце у номінації «Модернізація змісту
позашкільної освіти»

1. Качалова
Івана Андрійовича

Керівника гуртків 
комунального 
позашкільного навчального
закладу «Станція юних 
натуралістів Жовтневого 
району» м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

Методичний посібник «Новітні 
інформаційні технології як 
інструмент розвитку творчих 
здібностей учнів»

2. Качалова
Івана Андрійовича

Керівника гуртка 
комунального 
позашкільного навчального
закладу «Станція юних 
натуралістів Жовтневого 
району» м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

Методичний посібник 
«Методичні та правові засади 
організації та функціонування 
«Дитячого екологічного 
прес-центру «Junik Eco News»

3. Кийка Андрія
Олександровича

Директора комунального 
закладу «Львівський 
обласний центр 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді»

Вісник позашкілля № 13 
«Історія, пошуки, здобутки та 
модернізація КЗ ЛОР 
«ЛОНЕНЦУМ»

Бойко
Лесю Федорівну

Заступника директора з 
навчально-виховної роботи
комунального закладу 
«Львівський обласний 
центр 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді»

Кошіль
Марію Іванівну

Заступника директора з 
навчально-методичної 
роботи комунального 
закладу «Львівський 
обласний центр 
еколого-натуралістичної 



творчості учнівської 
молоді»

Кульчицьку
Ольгу Іванівну

Завідувача методичного 
відділу комунального 
закладу «Львівський 
обласний центр 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді»

4. Кузнецову
Олену Юріївну

Методиста вищої категорії 
Кримського 
республіканського 
позашкільного навчального
закладу «Центр 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді», кандидата 
сільськогосподарських 
наук

Навчально-методичний
посібник «Польовий практикум
з ботаніки»

5. Самойленко
Ніну Олексіївну

Директора міського центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді
Луцької міської ради 
Волинської області

Методичні рекомендації 
«Організація роботи на 
навчальній екологічній стежці» 

6. Чумак
Ірину Миколаївну

Керівника гуртків 
Шепетівського міського 
центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді
Хмельницької області

Методичні рекомендації 
«Мешканці акваріума та догляд
за ними»

7. Чумак
Ірину Миколаївну

Керівника гуртків 
Шепетівського міського 
центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді
Хмельницької області

Проект «Підводний сад»

8. Кочук-Ященко
Тамару Іванівну

Завідувача 
організаційно-масового 
відділу Житомирського 
обласного центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді

Методичні матеріали 
«Формування навичок 
початкового дослідництва в 
юннатів молодшого шкільного 
віку»

9. Стадник
Оксану Олександрівну

Керівника гуртків 
Житомирського обласного 
центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді

Методичні рекомендації для 
вчителів біології, керівників 
гуртків, студентів, учнівської 
молоді «Дослідницька робота 
учнівської молоді основної 
школи в позашкільних закладах
екологічного напряму»



10. Тихенко
Ларису Володимирівну

Директора Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю, кандидата 
педагогічних наук, 
заслуженого працівника 
освіти України

Монографія  «Позашкільна
освіта:  теоретичні  і  практичні
аспекти розвитку»

Бондар Любов
Миколаївну

Заступника директора з 
навчально-виховної роботи
Сумського обласного 
центру позашкільної освіти
та роботи з талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, відмінника
освіти України

Крекотіну Тетяну
Миколаївну

Методиста 
інформаційно-методичної 
служби Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, відмінника
освіти України

Перепелицю Ніну
Володимирівну

Методиста 
інформаційно-методичної 
служби Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, відмінника
освіти України

Сидоренко
Наталію Юріївну

Практичного психолога 
Сумського обласного 
центру позашкільної освіти
та роботи з талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, відмінника
освіти України

11. Карпенка
Юрія Олександровича

Керівника гуртків 
комунального закладу 
«Чернігівська обласна 
станція юних 
натуралістів», кандидата 
біологічних наук, доцента

Навчально-методичний
посібник  «Навчальна  практика
з ботаніки»



Потоцьку Світлану
Олександрівну

Керівника гуртків 
комунального закладу 
«Чернігівська обласна 
станція юних 
натуралістів», кандидата 
біологічних наук, старшого
викладача кафедри екології
та охорони природи 
Чернігівського 
національного 
педагогічного університету
імені Т.Г. Шевченка; 
керівника 
навчально-польових 
практик з біології 
Чернігівського обласного 
педагогічного ліцею 

Руденко
Олену Михайлівну

Заступника директора з 
методичної роботи, 
керівника гуртків 
комунального закладу 
«Чернігівська обласна 
станція юних натуралістів»

12. Потоцьку
Світлану Олександрівну

Керівника гуртків 
комунального закладу 
«Чернігівська обласна 
станція юних 
натуралістів», кандидата 
біологічних наук, старшого
викладача кафедри екології
та охорони природи 
Чернігівського 
національного 
педагогічного університету
імені Т.Г. Шевченка; 
керівника 
навчально-польових 
практик з біології 
Чернігівського обласного 
педагогічного ліцею 

Матеріали ліцейної екологічної 
конференції, присвяченої 
дослідженням, які проводились
під час літньої 
еколого-краєзнавчої практики 
«Вивчати, щоб зберегти»

13. Велігорську
Світлану Віталіївну

Завідувача методичного 
відділу комунального 
закладу «Чернігівська 
обласна станція юних 
натуралістів»

Навчально-методичний 
посібник «Дослідницька 
діяльність учнівських 
лісництв»

14. Геревича
Олександра
Васильовича

Директора Закарпатського 
обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Збірник
інформаційно-методичних
матеріалів
«Вісник ЗОЕНЦ» № 14



Мальцеву
Надію Якимівну

Методиста відділу 
інформаційно-методичної  
роботи Закарпатського 
обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Шандор
Юлію Юліївну

Завідувача відділу 
організаційно-методичної 
роботи Закарпатського 
обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Поган
Ольгу Василівну

Керівника гуртків 
Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Мішка
Василя Михайловича

Керівника гуртків філії 
Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
«Арніка»

Мельник
Оксану Іванівну

Керівника гуртків 
Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Бунтушак
Ганну Михайлівну

Керівника гуртків філії 
Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
«Едельвейс»

15. Грищук
Тетяну Володимирівну

Завідувача 
інструктивно-методичного 
відділу Житомирського 
обласного центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді

Методичні рекомендації 
«Оптимізація озеленення 
території Житомирського 
обласного центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді 
Житомирської обласної ради»

Денисюк
Анну Петрівну

Методиста Житомирського 
обласного центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді

16. Грищук
Тетяну Володимирівну

Завідувача 
інструктивно-методичного 
відділу Житомирського 
обласного центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді

Буклет «Модель безперервної 
екологічної освіти та виховання
– навчально-виховний комплекс
«Житомирський обласний 
центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді – 
Центр розвитку дитини № 68 
м. Житомира – Житомирський 
екологічний ліцей № 24 
м. Житомира – Житомирський 
Національний агроекологічний 
університет».

Денисюк
Анну Петрівну

Методиста Житомирського 
обласного центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді



17. Джос
Наталію Володимирівну

Керівника гуртка  
«Заповідна справа» 
комунального закладу 
«Розкішнянський 
навчально-виховний 
комплекс спеціалізована 
школа  І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний 
заклад» Лутугинського 
району  Луганської області

Навчально-методичний
посібник
«Створення територій та 
об’єктів природно-заповідного 
фонду»

Чернишеву
Світлану Василівну

Методиста шкільного 
екоцентру комунального 
закладу «Розкішнянський 
навчально-виховний 
комплекс спеціалізована 
школа  І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний 
заклад» Лутугинського 
району  Луганської області

18.

Педана
Юрія Федоровича

Директора комунального 
закладу освіти 
«Дніпропетровський 
обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді»

Еколого-натуралістичний 
вісник Придніпров’я. Випуск 
14

Майбороду Інну
Олександрівну

Заступника директора з 
навчально-методичної 
роботи комунального 
закладу освіти 
«Дніпропетровський 
обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді»

Еколого-натуралістичний 
вісник Придніпров’я. Випуск 
14

Кузьменко 
Н.Б.

Заступника директора з 
навчально-виховної роботи
комунального закладу 
освіти «Дніпропетровський
обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді»

Еколого-натуралістичний 
вісник Придніпров’я. Випуск 
14

- грамотою за зайняте ІІ місце



1. Жовтоножук
Любов Яківну

Методиста відділу 
інформаційно-методичної 
роботи Вінницької 
обласної станції юних 
натуралістів, відмінника 
освіти України

Методичні рекомендації на 
допомогу керівникам гуртків, 
учителям природничих наук 
«Дослідницька робота на 
навчально-дослідних 
земельних ділянках –  чинник 
розвитку інтелектуального  
виховання»

2. Жовтоножук
Любов Яківну

Методиста відділу 
інформаційно-методичної 
роботи Вінницької 
обласної станції юних 
натуралістів, відмінника 
освіти України

Методичні рекомендації 
«Тематика дослідницької 
роботи на дослідних полях 
учнівських виробничих 
бригад та трудових загонів»

3. Дудара
Леоніда Георгійовича

Директора та  учителя 
біології Васьковецької 
ЗОШ  І-ІІ ступенів 
Шумського району 
Тернопільської області, 
керівника гуртка «Юні 
екологи»

Посібник «Отруйні рослини 
навколо нас»

4. Шум’як
Наталію Романівну

Керівника гуртків 
Тернопільського обласного
центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді

Посібник «Кімнатні рослини у
навчально-виховному 
процесі»

– грамотою за зайняте ІІІ місце
1. Коленчук

Олену Іванівну
Керівника гуртків 
Шепетівського міського 
центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді
Хмельницької області

 Навчальні програми з 
позашкільної освіти 
еколого-натуралістичного 
напряму

2. Савечко
Світлану

Володимирівну

Керівника гуртка «Юні 
квітникарі» Волочиського 
районного Будинку дитячої 
та юнацької творчості, 
учителя біології 
Купільської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Волочиського 
району Хмельницької 
області

Методичні рекомендації 
керівникам гуртка «Юні 
квітникарі»

3. Марховську
Аліну Василівну

Керівника гуртків 
Шепетівського міського 
центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді
Хмельницької області 

Методичні рекомендації «На 
допомогу керівникам гуртків 
еколого-натуралістичного 
напряму»

4. Ковальчук
Альону

Олександрівну

Керівника гуртків 
Шепетівського міського 
центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді
Хмельницької області

Навчальні програми з 
позашкільної освіти 
еколого-натуралістичного 
напряму «Юні орнітологи»

5. Дацюк Керівника гуртків Навчальна програма «За 



Тетяну Василівну Шепетівського міського 
центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді
Хмельницької області

гуманне ставлення до тварин»

6. Терещук
Любов Миколаївну

Керівника гуртка 
Христинівського районного
будинку дитячої та 
юнацької творчості 
Черкаської області

Посібник «Екологічне 
виховання учнів  в 
позашкільному навчальному 
закладі»

7. Прядунець
Валентину

Анастасіївну

Керівника гуртків 
районного будинку 
творчості школярів 
Млинівської районної 
державної адміністрації 
Рівненської області

Збірник методичних 
матеріалів «Дослідницька 
діяльність учнів в системі 
позакласної роботи»

8. Бузунка
Петра Андрійовича

Керівника гуртка 
Семенівського Будинку 
творчості дітей та юнацтва 
Чернігівської області

Брошура 
«Науково-дослідницька 
робота у біологічному гуртку 
(методичні рекомендації)»

9. Гнітецьку
Зою Костянтинівну

Завідувача відділу екології 
Житомирського обласного 
центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді

Методичні
матеріали «Вчимось любити 
природу змалку»

10. Таранюк
Оксану

Володимирівну

Завідувача відділу 
декоративного квітництва 
та ужитково-прикладного 
мистецтва Вінницької 
обласної станції юних 
натуралістів

Збірник методичних 
рекомендацій до проведення 
пошуково-дослідницької 
роботи у відділку колекції 
квітково-декоративних рослин

11. Мошкіну
Тетяну Федорівну

Методиста з 
інформаційно-методичної 
роботи Тячівського 
районного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
Закарпатської області

Періодичне видання «Вісник 
райЕНЦ»

12. Сасин
Оксану Василівну

Заступника директора з 
навчально-виховної роботи 
Тячівського районного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
Закарпатської області

Брошура «Формування 
екологічної свідомості в 
процесі роботи творчого 
учнівського об’єднання»

13. Кіш
Тетяну Петрівну

Директора 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
Мукачівської міської ради 
Закарпатської області

Збірник «Шлях до гармонії зі 
світом природи»

Резнікову
Магдалину
Василівну

Заступника  директора
еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді
Мукачівської  міської  ради
Закарпатської області

Сливку
Магдалину

Завідувача  відділу
еколого-натуралістичного



Михайлівну центру  учнівської  молоді
Мукачівської  міської  ради
Закарпатської області

Спачинську
Ольгу Михайлівну

Методиста
еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді
Мукачівської  міської  ради
Закарпатської області

Мартон Кристину
Юріївну

Керівника  гуртків
еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді
Мукачівської  міської  ради
Закарпатської області

Диганич Тетяну
Михайлівну

Керівника гуртків 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
Мукачівської міської ради 
Закарпатської області

Іваницю Марію
Василівну

Керівника гуртків 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
Мукачівської міської ради 
Закарпатської області

Бігун Мирославу
Василівну

Керівника гуртків 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
Мукачівської міської ради 
Закарпатської області

Новік Галину
Броніславівну

Керівника гуртків 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
Мукачівської міської ради 
Закарпатської області

Варваринець Діану
Петрівну

Керівника гуртків 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
Мукачівської міської ради 
Закарпатської області

3. Нагородити грамотою за зайняте І місце у номінації «Механізм інтеграції
освіти і науки у позашкільному навчальному закладі»
1. Кузнецову

Олену Юріївну
Методиста  вищої  категорії
Кримського
республіканського
позашкільного навчального
закладу  «Центр
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді»,  кандидата
сільськогосподарських
наук

Методичний  посібник  для
педагогів  «Особливості
підготовки
науково-дослідницьких  робіт
екологічного напряму»

2. Кузнецову
Олену Юріївну

Методиста  вищої  категорії
Кримського
республіканського
позашкільного навчального
закладу  «Центр
еколого-натуралістичної

Навчально-методичні
рекомендації «Збірник завдань
з ботаніки»



творчості  учнівської
молоді»,  кандидата
сільськогосподарських
наук

3. Химчак
Галину Тимофіївну

Заступника  директора  з
навчально-методичної
роботи  комунального
закладу  «Кіровоградський
обласний  центр
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді»

Збірник  матеріалів  з  досвіду
роботи «Екологічний проект –
ефективна  форма
екологічного  виховання
школярів»

4. Тихенко Ларису
Володимирівну

Директора  Сумського
обласного  центру
позашкільної  освіти  та
роботи  з  талановитою
молоддю,  кандидата
педагогічних  наук,
заслуженого  працівника
освіти України.

Посібник  «Основи
спостережень  за  станом
довкілля»

Панченка Сергія
Михайловича

доцента  Київського
національно  університету
ім.  Тараса  Шевченка,
кандидата біологічних наук

5. Бойко
Надію Феодосіївну

Методиста  Сумського
обласного  центру
позашкільної  освіти  та
роботи  з  талановитою
молоддю

Збірник  «Спостереження  за
станом  довкілля.  Тези
науково-дослідницьких  робіт
учнів,  вихованців
загальноосвітніх  і
позашкільних  навчальних
закладів»

6. Бондар Любов
Миколаївну

Заступника директора з 
навчально-виховної роботи
Сумського обласного 
центру позашкільної освіти
та роботи з талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, відмінника
освіти України

Збірник  «Концептуальні  ідеї
трудового  виховання
А.С. Макаренка  та  сучасна
освітньо-виховна  практика:
матеріали  педагогічних
читань 11 вересня 2013 року»

Крекотіну Тетяну
Миколаївну

Методиста 
інформаційно-методичної 
служби Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, відмінника
освіти України

7. Васільєву
Віру Михайлівну

Методиста  І  категорії
Донецького  обласного
еколого-натуралістичного
центру

Брошура  «Юний  еколог».
Тези  науково-практичної
учнівської конференції

8. Гнітецьку
Зою Костянтинівну

Завідувача  відділу  екології
Житомирського  обласного
центру
еколого-натуралістичної

Методичні  матеріали
«Організація
пошуково-дослідницької
діяльності вихованців, учнів і



творчості учнівської молоді слухачів  в  умовах
загальноосвітніх  та
позашкільних  навчальних
закладів»

Кочук-Ященко
Тамару Іванівну

Завідувача
організаційно-масовим
відділом  Житомирського
обласного  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

Шубович
Лілію Анатоліївну

Методиста  Житомирського
обласного  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

– грамотою за зайняте ІІ місце
1. Качалова

Івана Андрійовича
Керівника  гуртка
комунального
позашкільного навчального
закладу  «Станція  юних
натуралістів  Жовтневого
району»  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області

Методичний  посібник
«Класичний  та  електронний
гербарій. Сучасні тенденції»

2. Мішньову
Наталію Леонідівну

Заступника  директора  з
навчальної  роботи  та
роботи  з обдарованою
молоддю  Кримського
республіканського
позашкільного навчального
закладу  «Центр
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді»

Методичні  рекомендації
«Організація  та  ведення
фенологічних спостережень»

– грамотою за зайняте ІІІ місце
1 Аліакбарову

Тетяну Василівну
Завідувача
біолого-екологічного
відділу,  керівника  гуртка
«Основи  біології»
комунального  закладу
«Алчевський  центр
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді» Луганської області

Методичний  посібник
«Організація
науково-дослідницької
діяльності учнівської молоді в
польових умовах»

2. Ткача
Ігоря Михайловича

Директора  Тячівського
районного
еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді
Закарпатської області

Збірник  творчих  робіт  «Знай
та люби свій рідний край»

Сасин
Оксану Василівну

Заступника  директора  з
навчально-виховної  роботи
Тячівського  районного
еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді
Закарпатської області

Мошкіну
Тетяну Федорівну

Методиста  з
інформаційно-методичної
роботи  Тячівського
районного
еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді



Закарпатської області
Поп

Ларису Миколаївну
Завідувача  відділу
організаційно-масової
роботи  Тячівського
районного
еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді
Закарпатської області

Малешко
Ельвіру Йосипівну

Завідувача відділу екології 
та природоохоронної 
роботи Тячівського 
районного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
Закарпатської області

3. Чупринко
Ірину Миколаївну

Завідувача відділу біології 
та сільського господарства 
Вінницької обласної станції
юних натуралістів

Збірник методичних 
матеріалів «Пошукова, 
експериментально-дослідниць
ка та просвітницька робота 
учнів з лікарськими 
рослинами як компонент 
змісту біологічної освіти»

4. Черній
Вікторію

Анатоліївну

Завідувача відділу зоології 
та тваринництва 
Вінницької обласної станції
юних натуралістів, 
керівника гуртків – 
методиста

Методичні рекомендації 
«Біоетичне виховання учнів 
на заняттях гуртків 
зоолого-тваринницького 
напряму»

5. Гаврилюк
Іванну Анатоліївну

Керівника гуртка відділу 
екології та охорони 
природи Вінницької 
обласної станції юних 
натуралістів

Методична  розробка
«Особистісно-орієнтовне
навчання  та  виховання  дітей
дошкільного  віку  через
методи ТРВЗ»

4. Нагородити грамотою за зайняте І місце у номінації «Науково-популярні
видання для дітей та юнацтва»
1. Соловйову

Валентину Сергіївну
Заступника  директора
Луганського  обласного
центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

Брошура «Природа Донбасу»

Петрову
Світлану Василівну

Методиста  Луганського
обласного  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

2. Яковлєва
Володимира

Афанасійовича

Директора  Луганського
обласного  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

Буклет «Моя Луганщина»

Крюкову
Ірину Вікторівну

Завідувача
організаційно-масового
відділу  Луганського
обласного  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

Кельціян
Наталію Юріївну

Завідувача  методичного
відділу  Луганського



обласного  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

Петрову
Світлану Василівну

Методиста  Луганського
обласного  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

3. Малешко
Ельвіру Йосипівну

Завідувача  відділу  екології
та  природоохоронної
роботи  Тячівського
районного
еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді
Закарпатської області

Інформаційний  збірник
«Зимуючі птахи Тячівщини»

4. Поп
Ларису Миколаївну

Завідувача  відділу
організаційно-масової
роботи  Тячівського
районного
еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді
Закарпатської області

Брошура  «Природа  в  поезії
юних  натуралістів
Тячівщини»

5. Кобильник Людмилу
Вікторівну 

Учителя  біології
Черчецької  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів Чемеровецького
району  Хмельницької
області

Довідник  «Заповідні  перлини
Чемеровеччини»

Антоняк Раїсу
Павлівну

Учителя  біології
Зарічанської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  Чемеровецького
району  Хмельницької
області

Король Євгену
Василівну

Учителя  біології
Криківської  ЗОШ  І-ІІ
ступенів  Чемеровецького
району Хмельницької
області

Лучкову Нілу
Станіславівну

Учителя біології 
Чемеровецького НВК №1 
Хмельницької області

Мельничук Наталію
Миколаївну

Учителя  біології
Бережанської  ЗОШ  І-ІІ
ступенів  Чемеровецького
району  Хмельницької
області

Харкавого Тимофія
Васильовича

Учителя  біології
Завадівської  ЗОШ  І-ІІ
ступенів  Чемеровецького
району  Хмельницької
області

Швець Тетяну
Антонівну

Учителя  біології
Вишнівчицької  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  Чемеровецького
району  Хмельницької
області

6. Качалова
Івана Андрійовича

Головного  редактора,
керівника  гуртка

Екологічний  бюлетень  «Junik
News  еco»  (Новини



комунального
позашкільного навчального
закладу  «Станція  юних
натуралістів  Жовтневого
району»  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області

юннатів-еко)

7. Качалова
 Івана Андрійовича

Керівника гуртків 
комунального 
позашкільного навчального
закладу «Станція юних 
натуралістів Жовтневого 
району» м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

Буклет  «Збереження
біорізноманіття»

Квітку
Ольгу

Володимирівну

Керівника гуртків 
комунального 
позашкільного навчального
закладу «Станція юних 
натуралістів Жовтневого 
району» м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

Гейко
Ольгу Миколаївну

Керівника гуртків 
комунального 
позашкільного навчального
закладу «Станція юних 
натуралістів Жовтневого 
району» м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

8. Качалова
Івана Андрійовича

Керівника гуртків 
комунального 
позашкільного навчального
закладу «Станція юних 
натуралістів Жовтневого 
району» м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

Інформаційний  буклет
«Первоцвіти під охороною»

Квітку
Ольгу

Володимирівну

Керівника  гуртків
комунального
позашкільного навчального
закладу  «Станція  юних
натуралістів  Жовтневого
району»  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області

9. Абкаірову 
Гульнару

Сафтерівну

Методиста  по  роботі  з
обдарованими  дітьми
та учнівською  молоддю,
методиста   Кримського
республіканського
позашкільного навчального
закладу  «Центр
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді»

 Наочний  посібник. Збірник
розмальовок для  дітей
молодшого  шкільного  віку
«Цветик – первоцветик»

10. Савчук 
Олександру

Володимирівну

Завідувача
природоохоронного
відділу, керівника гуртка –
методиста 
Кримського

Наочний  посібник. Збірник
розмальовок  для  дітей
молодшого  шкільного  віку
«Птицы года»



республіканського
позашкільного навчального
закладу  «Центр
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді»

11. Остафійчук
Тетяну Василівну

Директора  комунального
закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської
обласної ради

Екологічний  вісник  «Тези
дослідницьких  робіт
учасників  І  Всеукраїнського
збору юних зоологів»

Мороз
Євдокію Павлівну

Методиста  комунального
закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської
обласної ради

Власюк
Інну Миколаївну

Методиста  комунального
закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської
обласної ради

12. Остафійчук
Тетяну Василівну

Директора  комунального
закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської
обласної ради

 «Щоденник  польового збору
юних зоологів»

Мороз
Євдокію Павлівну

Методиста  комунального
закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської
обласної ради

Власюк
Інну Миколаївну

Методиста  комунального
закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської
обласної ради

13. Остафійчук 
Тетяну Василівну

Директора  комунального
закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської
обласної ради

 «Зошит  учасника  обласної
навчально-польової експедиції
учнівської молоді «Юнеко»

Мороз 
Євдокію Павлівну

Методиста  комунального
закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської
обласної ради

Гайдаченко
Людмилу Павлівну

Завідувача
інформаційно-методичного
відділу  комунального
закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської
обласної ради

Дужук
Сніжану Андріївну

Завідувача  методичного
відділу  комунального
закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської
обласної ради

Франчука 
Михайла

Володимировича

Керівника  гуртка
комунального  закладу
«Станція  юних
натуралістів»  Рівненської
обласної  ради,  молодшого
наукового  співробітника
Рівненського  природного



заповідника
14. Брижак Людмилу

Михайлівну
Завідувача  відділу  біології
та  методичної  роботи
Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

Навчальний  посібник
«Екологічна абетка»

15. Священко 
Галину Павлівну

Директора Будинку дитячої
творчості Татарбунарського
району Одеської області

Навчально-методичний
комплекс  «Перші  уроки  з
метеорології»:  «Щоденник
літньої  польової  практики»;
«Робочі  картки»;  «Абетка
синоптика»,  «Юному
метеорологу», 
«Метеорологічні  прилади  –
помічники людини»

Пахольчук
Олену Сергіївну

Керівника  гуртків  Будинку
дитячої  творчості
Татарбунарського  району
Одеської області

16. Жданова Дмитра
Костянтиновича 

Керівника
гуртка-методиста
Одеського  центру  дитячої
та  юнацької  творчості
«Еврика»

Книга  «Колодезная  эра  в
истории Одессы»

Лугового Олега
Михайловича

Доцента  кафедри  історії
старовинного  світу  та
середніх  віків  ОНУ  
ім. Мечникова

Полторак
Володимира

Миколайовича

Доцента  кафедри  історії
України  ОНУ  
ім. Мечникова

Божинського Артема
Михайловича

Керівника  гуртка
Одеського  обласного
центру позашкільної освіти
та виховання

Кінка Станіслава
Михайловича

Наукового  співробітника
відділу  фондів  Одеського
історико-краєзнавчого
музею

17. Васільєву
Віру Михайлівну

Методиста  Донецького
обласного
еколого-натуралістичного
центру

Брошура «Ковиловий степ». 
Тези науково-практичної 
учнівської конференції

18. Димашевську
Христину
Богданівну

Керівника  гуртків
Бережанського  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
Тернопільської області

Посібник   «Екологічні ігри»

19. Ярового
Юрія

Володимировича

Завідувача  Шишацької
філії  Полтавського
обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.

Буклет  «Екологічна  стежка
«Бутова гора»

20. Чайку
Тетяну Василівну

Методиста  Полтавського
обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

Буклет  «Очно-заочна
біологічна  школа
Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді»

21. Мокляк Аліну Завідувача  відділу  екології Буклет  «Екологічна  стежка



Олексіївну та  охорони  природи
Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

«Юннатівська»

22. Ярового
Юрія

Володимировича

Завідувача  Шишацької
філії  Полтавського
обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

Буклет «Першоцвіти  Бутової 
гори»

– грамотою за зайняте ІІІ місце
1. Мошкіну

Тетяну Федорівну
Методиста  з
інформаційно-методичної
роботи  Тячівського
районного
еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді
Закарпатської області

Брошура  «Крилаті  супутники
наші»

2. Диганич
Тетяну Михайлівну

Керівника  гуртків
еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді
Мукачівської  міської  ради
Закарпатської області

Брошура «Рослини – символи
України»

3. Рибачик
Марину Павлівну

Керівника  гуртка
комунального
позашкільного навчального
закладу «Володимирецький
районний  будинок
школярів  та  юнацтва»
Рівненської області

Посібник  «Природоохоронні
території Рівненщини»

5. Нагородити грамотою за зайняте І місце у номінації «Реклама досягнень
позашкільного навчального закладу»
1. Кельціян

Наталію Юріївну
Завідувача  методичного
відділу  Луганського
обласного  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

Брошура  «З  природою  разом
завжди»

Крюкову
Ірину Вікторівну

Завідувача
організаційно-масового
відділу  Луганського
обласного  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

2. Мошкіну
Тетяну Федорівну

Методиста  з
інформаційно-методичної
роботи  Тячівського
районного
еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді
Закарпатської області

Буклет «Тячівський районний
еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді»

Поп
Ларису Миколаївну

Завідувача  відділу
організаційно-масової
роботи  Тячівського
районного
еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді



Закарпатської області
3. Чабрун Галину

Василівну
Керівника  гуртків
Виноградівського
районного
еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді
Закарпатської області

Буклет  «Цікавий  гурток  –
змістовне дозвілля»

Погоріляк
Надію Михайлівну

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

Федак
Мирославу Сергіївну

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

Густі
Тетяну Іванівну

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

4. Мальцеву
Надію Якимівну

Методиста  відділу
інформаційно-методичної
роботи  Закарпатського
обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

Буклет  «Навчально-польова
практика  «Орнітолог – 2013»

5. Токарєву 
Олександру Іванівну 

Завідувача  відділу
Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

Буклет  «Відділ  біології  та
дослідницько-експерименталь
ної    роботи ЗОЕНЦ» 

6. Трацевську 
Любов Михайлівну 

Методиста  відділу
організаційно-масової
роботи Закарпатського
обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

Буклет  «Відділ
організаційно-масової  роботи
ЗОЕНЦ»

7. Величканич Ольгу
Михайлівну  

Методиста  відділу  біології
та
дослідницько-експеримент
альної  роботи
Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

Буклет  «Куточок  живої
природи ЗОЕНЦ»

8. Шандор
Юлію Юліївну

Завідувача  відділу
організаційно-методичної
роботи  Закарпатського
обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

Альбом.  «Обласний
профільний  табір  «Юннат  –
2013»

9. Геревича
Олександра

Директора Закарпатського 
обласного 

Буклет  «Карпати  вивчаємо  і
охороняємо»



Васильовича еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

10. Недосєку
Вікторію Анатоліївну

Заступника  директора  з
навчально-виховної  роботи
комунального  закладу
«Центр
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді»
Дніпропетровського
району  Дніпропетровської
області

Альбом «Комунальний заклад
«Центр
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» 

Хавтуру
Тамару Іллівну

Методиста  з
інформаційно-методичних
питань  комунального
закладу  «Центр
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді»
Дніпропетровського
району  Дніпропетровської
області

11. Боярчука
Івана Павловича

Директора  комунального
закладу  «Центр
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді»
Дніпропетровського
району  Дніпропетровської
області

Плакат «Нам 25!» 
(Плакат  до  25-річчя
заснування закладу)

Хавтуру
Тамару Іллівну

Методиста  з
інформаційно-методичних
питань  комунального
закладу  «Центр
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді»
Дніпропетровського
району  Дніпропетровської
області

12. Качалова
Івана Андрійовича

Керівника  гуртка
комунального  закладу
позашкільного навчального
закладу  «Станція  юних
натуралістів  Жовтневого
району»  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області

Буклет  «Гурток  «Юні
акваріумісти»

13. Пирог
Орину Андріївну

Методиста міського центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
Луцької  міської  ради
Волинської області

Методичні  матеріали  «Досвід
роботи  екологічних
агітбригад»

14. Поркуяна
Олега Вікторовича

Директора  комунального
закладу  «Кіровоградський
обласний  центр
еколого-натуралістичної

Буклет  «Знай!  Люби!
Бережи!»



творчості  учнівської
молоді»

15. Ярошик
Ларису Анатоліївну

Заступника  директора  з
методичної роботи будинку
дитячої  та  юнацької
творчості  Кузнецовської
міської  ради  Рівненської
області

Методична  розробка
«Інструментарій  реклами  як
невід’ємна  частина
популяризації  роботи
позашкільного закладу»

16. Манійчук
Тетяну Леонідівну

Директора  Шепетівського
міського  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
Хмельницької області

Посібник  «Розвиток
соціально-психологічної
системи  екологічного
виховання  в  умовах
позашкільного  навчального
закладу
еколого-натуралістичного
напряму»

Філюк Олену
Володимирівну

Заступника  директора  з
навчально-виховної  роботи
Шепетівського  міського
центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
Хмельницької області

17. Харламову Людмилу
Миколаївну

Директора  Сумського
міського  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

Буклет  «Сумський  міський
центр еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді
об’єднує захисників природи»

18. Харламову Людмилу
Миколаївну

Директора  Сумського
міського  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

Буклет  «Ботанічний  сад
місцевого  значення
«Юннатівський»

Люльченко Марину
Володимирівну

Методиста  Сумського
міського  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

19. Денисюк
Анну Петрівну

Методиста  Житомирського
обласного  центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

Брошура «Захоплююче 
лозоплетіння»

Човнюк
Людмилу Степанівну

Керівника  гуртка
Житомирського  обласного
центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

20. Піддубну
Зінаїду Миколаївну

Керівника гуртка 
Житомирського обласного 
центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді

Брошура «Використання 
природного матеріалу у 
фітодизайні»

21. Корінну Тамару
Мирославівну

Методиста  вищої  категорії
інформаційно-методичного
відділу  Вінницької
обласної  станції  юних
натуралістів,  відмінника
освіти України

Збірник сценаріїв «Збережемо
природу разом»

22. Мигуна
Павла Петровича

Завідувача  відділу  біології
та сільського господарства,
керівника

Буклет «Народознавчі  мотиви
при  оформленні
декоративно-ягідного



гуртків-методиста
Вінницької  обласної
станції юних натуралістів 

кустанарію Вінницької станції
юних натуралістів»

23. Демчук
Олену

Олександрівну

Методиста  Вінницької
обласної  станції  юних
натуралістів,  відмінника
освіти України

Методична розробка «Україна
– моя Батьківщина»

24. Александрову 
Надію Павлівну

Заступника  директора  з
навчально-виховної  роботи
Донецького  обласного
еколого-натуралістичного
центру

Брошура  «Тези  учасників
обласного  конкурсу
«Всеукраїнський  юнацький
водний  приз»  в  межах
Міжнародного  конкурсу
«Stokyolm Junior Water Prize»Жижко Ганну

Петрівну
Керівника  гуртків
Донецького  обласного
еколого-натуралістичного
центру,  учителя  біології  і
хімії ДСГШ № 95

25. Шульгіну Валентину
Олександрівну

Директора  Донського
еколого-натуралістичного
центру  Волноваського
району Донецької області 

Брошура  «Учнівська
конференція «Вода – джерело
життя»

Литвин Ірину
Петрівну

Методиста  Донського
еколого-натуралістичного
центру  Волноваського
району Донецької області

Ходачок Олену
Володимирівну

Культорганізатора,
керівника  гуртків
Донського
еколого-натуралістичного
центру  Волноваського
району Донецької області

Узун Анну Василівну Практичного  психолога,
керівника  гуртків
Донського
еколого-натуралістичного
центру  Волноваського
району Донецької області

Марощук Наталію
Володимирівну

Керівника  гуртків
Донського
еколого-натуралістичного
центру  Волноваського
району Донецької області

Жидких Марину
Петрівну

Керівника  гуртків
Донського
еколого-натуралістичного
центру  Волноваського
району Донецької області

Бальзамову Ларису
Володимиівну

Керівника  гуртків
Донського
еколого-натуралістичного
центру  Волноваського
району Донецької області

Колбасову Світлану
Олександрівну

Керівника  гуртків
Донського
еколого-натуралістичного
центру  Волноваського



району Донецької області
Буниш Валентину

Яківну
Бібліотекаря  Донської
бібліотеки  Волноваського
району Донецької області

26. Александрову 
Надію Павлівну

Заступника  директора  з
навчально-виховної  роботи
Донецького обласного
еколого-натуралістичного
центру

Брошура  «Тези  учасників  ІІ
етапу  Всеукраїнського
конкурсу-захисту наукових
 робіт учнів-членів МАН»

Жижко Ганну
Петрівну

Керівника  гуртків
Донецького  обласного
еколого-натуралістичного
центру,  учителя  біології  і
хімії ДСГШ № 95

27. Кошіль Марію
Іванівну

Дендюк
Наталію Іванівну

Заступника  директора  з
навчально-методичної
роботи  комунального
закладу  «Львівський
обласний  центр
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді»

методиста  комунального
закладу  «Львівський
обласний  центр
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді»

Вісник  позашкілля  №  14
«Диво калинове»

28. Мокляк Аліну
Олексіївну

Завідувача відділу екології 
та охорони природи 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Перекидний настінний 
календар «Малі ріки 
Полтавщини»

29. Брижак
Людмилу

Михайлівну

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

Буклет «Методична робота – 
запорука педагогічної 
майстерності керівника 
гуртка»

30. Прокопеню
Юлію Сергіївну

Методиста Полтавського 
обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Буклет 
«Природоохоронно-пропаганд
истські акції з охорони 
птахів»

31. Педана Юрія
Федоровича

Калашнікову Ніну
Дмитрівну

Директора комунального 
закладу освіти 
«Дніпропетровський 
обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді» 
Завідувача відділу 
оргмасової роботи 
комунального закладу 
освіти «Дніпропетровський

Еколого-натуралістичний 
вісник Придніпров’я. Випуск 
15



обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді»

– грамотою за зайняте ІІ місце
1. Кульчицьку

Таїсу
Володимирівну

Керівника  гуртків
еколого-натуралістичного
напряму  Золотопотіцького
центру  позашкільної
роботи  з  учнівською
молоддю  Бучацького
району  Тернопільської
області

Брошура «Презентація роботи
гуртків
еколого-натуралістичного
напряму»

2. Бєляєву
Ольгу Михайлівну

Керівника  гуртків
Шепетівського  міського
центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
Хмельницької області

Буклет  «Шість  золотих
правил»

3. Мельник
Валентину

Анатоліївну

Культорганізатора,
керівника  студії  «Природа
в  орігамі»  Вінницької
обласної  станції  юних
натуралістів

Буклет  «Впровадження
елементів  естетотерапії  у
навчальній  та  виховній
діяльності  закладу
еколого-натуралістичного
напряму»

4. Побережнюк
Інну Григорівну

Завідувача  відділу  екології
та  охорони  природи
Вінницької  обласної
станції юних натуралістів

Методична  розробка
«Ефективні  форми  трудового
виховання  та  профорієнтації
засобами
експериментально-дослідниць
кої  та  природоохоронної
роботи»

5. Кийка 
Андрія

Олександровича

Директора  комунального
закладу  «Львівський
обласний  центр
еколого-натуралістичної
творчості  учнівської
молоді» 

Вісник позашкілля № 12 «Світ
прекрасний навколо тебе»

– грамотою за зайняте ІІІ місце
1. П'ятачук Олену

Сергіївну
Керівника  гуртків  станції
юних  натуралістів  
м.  Ніжина  Чернігівської
області

Збірник «Лісова красуня»

Подшиваліну
Наталію Михайлівну

Керівника  гуртків  станції
юних  натуралістів  
м.  Ніжина  Чернігівської
області

2. Мосьондз
Галину Семенівну

Методиста  вищої  категорії
Вінницької  обласної
станції  юних  натуралістів,
відмінника освіти України

Збірник  методичних
матеріалів  «Формування
навичок  здорового  способу
життя  у  дітей  і  підлітків  в
процесі  навчально-виховної
позакласної роботи»

6.  Нагородити  грамотою  за  зайняте  І  місце  у  номінації  «Позашкільний
навчальний заклад і регіон: енергія інноваційної взаємодії»
1. Кротенко Методиста Збірник  з  досвіду  роботи  «Екологічна



Олену
Михайлівну

комунального  закладу
«Кіровоградський
обласний  центр
еколого-натуралістичн
ої  творчості
учнівської молоді»

стежка  як  засіб  екологічної  освіти  і
формування екологічної культури»

2. Остафійчук 
Тетяну Василівну

Директора
комунального  закладу
«Станція  юних
натуралістів»
Рівненської  обласної
ради

Екологічний  вісник  «Оптимізація
озеленення території навчальних закладів»

Дужук
Сніжану

Андріївну

Завідувача
методичного  відділу
комунального  закладу
«Станція  юних
натуралістів»
Рівненської  обласної
ради

3. Тихенко Ларису
Володимирівну

Директора  Сумського
обласного  центру
позашкільної  освіти
та  роботи  з
талановитою
молоддю,  кандидата
педагогічних  наук,
заслуженого
працівника  освіти
України

Інформаційно-методичний збірник 
«Позашкільна освіта Сумщини: 
регіональний аспект. Випуск 1 – 2013»

Бондар Любов
Миколаївну

Заступника директора 
з навчально-виховної 
роботи Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти 
та роботи з 
талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, 
відмінника освіти 
України

Крекотіну Тетяну
Миколаївну

Методиста 
інформаційно-методи
чної служби 
Сумського обласного 
центру позашкільної 
освіти та роботи з 
талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії 
відмінника освіти 
України

Перепелицю
Ніну

Володимирівну

Методиста 
інформаційно-методи
чної служби 
Сумського обласного 
центру позашкільної 



освіти та роботи з 
талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, 
відмінника освіти 
України

4. Тихенко Ларису
Володимирівну

Директора  Сумського
обласного  центру
позашкільної  освіти
та  роботи  з
талановитою
молоддю,  кандидата
педагогічних  наук,
заслуженого
працівника  освіти
України

Інформаційно-методичний збірник 
«Позашкільна освіта Сумщини: 
регіональний аспект. Випуск 2 – 2013»

Бондар Любов
Миколаївну

Заступника директора 
з навчально-виховної 
роботи Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти 
та роботи з 
талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, 
відмінника освіти 
України

Крекотіну Тетяну
Миколаївну

Методиста 
інформаційно-методи
чної служби 
Сумського обласного 
центру позашкільної 
освіти та роботи з 
талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, 
відмінника освіти 
України

Перепелицю
Ніну

Володимирівну

Методиста 
інформаційно-методи
чної служби 
Сумського обласного 
центру позашкільної 
освіти та роботи з 
талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, 
відмінника освіти 
України

5. Тихенко Ларису
Володимирівну

Директора  Сумського
обласного  центру
позашкільної  освіти
та  роботи  з
талановитою
молоддю,  кандидата
педагогічних  наук,

Інформаційно-методичний збірник 
«Позашкільна освіта Сумщини: 
регіональний аспект. Випуск 3 – 2013»



заслуженого
працівника  освіти
України

Бондар Любов
Миколаївну

Заступника директора 
з навчально-виховної 
роботи Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти 
та роботи з 
талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, 
відмінника освіти 
України

Крекотіну Тетяну
Миколаївну

Методиста 
інформаційно-методи
чної служби 
Сумського обласного 
центру позашкільної 
освіти та роботи з 
талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, 
відмінника освіти 
України

Перепелицю
Ніну

Володимирівну

Методиста 
інформаційно-методи
чної служби 
Сумського обласного 
центру позашкільної 
освіти та роботи з 
талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, 
відмінника освіти 
України

6. Тихенко Ларису
Володимирівну

Директора  Сумського
обласного  центру
позашкільної  освіти
та  роботи  з
талановитою
молоддю,  кандидата
педагогічних  наук,
заслуженого
працівника  освіти
України

Інформаційно-методичний збірник 
«Позашкільна освіта Сумщини: 
регіональний аспект. Випуск 4 – 2013»

Бондар Любов
Миколаївну

Заступника директора 
з навчально-виховної 
роботи Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти 
та роботи з 
талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, 
відмінника освіти 



України
Крекотіну Тетяну

Миколаївну
Методиста 
інформаційно-методи
чної служби 
Сумського обласного 
центру позашкільної 
освіти та роботи з 
талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, 
відмінника освіти 
України

Перепелицю
Ніну

Володимирівну

Методиста 
інформаційно-методи
чної служби 
Сумського обласного 
центру позашкільної 
освіти та роботи з 
талановитою 
молоддю, спеціаліста 
вищої категорії, 
відмінника освіти 
України

7. Ярового Юрія
Володимировича

Завідувача Шишацької
філії  Полтавського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді

Інформаційно-методичний вісник 
«Організація дослідницької роботи у 
Шишацькій філії Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді»

Олейніченко
Ольгу Сергіївну

Керівника  гуртка
Шишацької  філії
Полтавського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді

Янковську
Вікторію

Леонідівну

Керівника  гуртка
«Юні  рослинники»
Шишацької  філії
Полтавського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді

Мурашка
Олександра

Миколайовича

Керівника  гуртка
Шишацької  філії
Полтавського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді

8. Гришко
Валентину

Яківну

Методиста  районного
методичного  кабінету
Полтавської
райдержадміністрації

Інформаційно-методичний вісник «У серці 
кожної людини зростити пагін доброти»

Котляревську Учителя  біології  та



Людмилу
Григорівну

хімії Мар’ївської ЗОШ
І-ІІІ  ст.  Полтавського
району  Полтавської
області

Передерій
Раїсу Миколаївну

Учителя  біології
Валківської  ЗОШ  
І-ІІІ  ст.  Полтавського
району  Полтавської
області

Садомець
Людмилу
Юріївну

Учителя Вацівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. імені 
Володі Тюріна 
Полтавської області

9. Дулій
Валентину

Олександрівну

Завідувача  філії
Полтавського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді  у
Полтавському районі

Інформаційно-методичний вісник 
«Створення середовища, адаптованого до 
потреб розвитку особистості»

Йосипенко
Ольгу

Миколаївну

Керівника  гуртка
«Лісівники-дендролог
и» філії  Полтавського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді  у
Полтавському районі

Свистич  Олену
Іванівну

Керівника  гуртків
філії  Полтавського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді  у
Полтавському районі

Купченко Ольгу
Миколаївну

Керівника  гуртка
«Юні  квітникарі»
філії  Полтавського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді  у
Полтавському  районі,
учителя
Тахтаулівського НВК

Бажана Євгена
Анатолійовича

Керівника  гуртка
«Юні  екологи»  філії
Полтавського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді  у
Полтавському  районі,
учителя
Розсошенської
гімназії



10. Бабарику
Валентину
Геннадіївну

Керівника  гуртків
Семенівського
районного  будинку
дитячої  та  юнацької
творчості  при
Криворудській  ЗОШ
І-ІІІ  ст.  Полтавської
області

Інформаційно-методичний вісник «Робота 
на природоохоронних територіях 
Семенівщини (Криворудський 
дендропарк»)

Брижак Людмилу
Михайлівну

Завідувача  відділу
біології та методичної
роботи  Полтавського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді.

11. Ковальову
Вікторію
Петрівну

Директора
Лохвицького  міського
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді  Полтавської
області

Інформаційно-методичний вісник 
«Лохвицький міський 
еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді (з досвіду роботи)»

Хиль Наталію
Василівну

Керівника  гуртків
Лохвицького  міського
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді  Полтавської
області

Каблучку
Світлану Іванівну

Керівника  гуртків
Лохвицького  міського
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді  Полтавської
області

Зінника Дмитра
Петровича

Керівника  гуртків
Лохвицького  міського
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді  Полтавської
області

12. Педяш
Галину

Степанівну

Директора
Пирятинської
районної станції юних
натуралістів
Полтавської області

Інформаційно-методичний вісник 

Максименко
Ольгу Вікторівну

Керівника  гуртка
«Писанкарство»
Пирятинської
районної станції юних
натуралістів
Полтавської області

Рогового Віктора
Миколайовича

Керівника  гуртків
Пирятинської
районної станції юних
натуралістів
Полтавської області

13. Піхулю Учителя  біології  та



Наталію
Олексіївну

екології
Калениківської
спеціалізованої  школи
І-ІІІ  ст.
Решетилівського
району  Полтавської
області

Піхулю
Володимира
Григоровича

Учителя  хімії
Калениківської
спеціалізованої  школи
І-ІІІ  ст.
Решетилівського
району  Полтавської
області

14. Брижак Людмилу
Михайлівну

Завідувача  відділу
біології та методичної
роботи  Полтавського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді

Інформаційно-методичний вісник 
«Обдаровані діти – гордість нації» 
(проблеми, досягнення, перспективи)

Чайку
Тетяну Василівну

Методиста
Полтавського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді

Шинкарчук
Оксану

Вадимівну

Керівника  гуртків
Полтавського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  учнівської
молоді.

Васюкову
Надію

Миколаївну

Учителя Божківського
навчально-виховного
комплексу
Полтавської  районної
ради

Щербину
Антоніну

Миколаївну

Заступника  директора
Полтавського
обласного
ліцею-інтернату  для
обдарованих  дітей  із
сільської  місцевості
ім. А.С. Макаренка

15. Шатух
Наталію

Федорівну

Заступника  директора
з  інформаційної  та
методичної  роботи
Донецького обласного
еколого-натуралістичн
ого центру

Брошура «Сторінки історії Донецького 
обласного еколого-натуралістичного 
центру»

Дорофей Олену
Анатоліївну

Методиста
Донецького обласного
еколого-натуралістичн
ого центру

Зарубіну Аллу Методиста



Олександрівну Донецького обласного
еколого-натуралістичн
ого центру

16.

Педана Юрія
Федоровича

Директора
Дніпропетровського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  дітей  та
учнівської молоді

Еколого-натуралістичний вісник 
Придніпров’я. Випуск 15Калашникову

Н.Д.
Завідувача  відділу
оргмасової  роботи
Дніпропетровського
обласного
еколого-натуралістичн
ого  центру  дітей  та
учнівської молоді

– грамотою за зайняте ІІ місце
1. Жембій 

Валентину
Всеволодівну

Директора
Красноокнянського
районного будинку дитячої
та  юнацької  творчості
Одеської області

Інформаційний збірник 
«Сорока-білобока» Випуски 
ІІІ і ІV

2. Заваду
Олену Павлівну

Керівника  гуртків
Житомирської  районної
станції  юних  натуралістів,
учителя  біології
Новогуйвинської  гімназії
Житомирської області

Методичні  рекомендації
«Екологічне виховання учнів в
позашкільних  навчальних
закладах»

3. Прохоренко
Ларису

Олександрівну

Методиста
еколого-натуралістичного
відділу Овруцького центру
дитячої  та  юнацької
творчості  Житомирської
області

Методичні  розробки
«Пізнавально-інтелектуальні
заходи  та  рольові  ігри  в
позакласній роботі»

4. Немеш
Ларису Іванівну

Методиста  Міжгірської
районної  станції  юних
натуралістів  Закарпатської
області

Збірник «Вісник Міжгірської 
районної СЮН № 1» з досвіду
роботи керівників гуртків

5. Мирну Галину
Миколаївну

Керівника  гуртків
Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

Інформаційно-методичний 
вісник «Барвистий дивосвіт 
(педагогічні  доробки 
керівників гуртків)»

Москаленко Анну
Володимирівну

Керівника  гуртків
Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

Бєлову 
Віту Іванівну

Керівника  гуртків
Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

– грамотою за зайняте ІІІ місце
1. Корнійчук

Євгенію Іванівну
Керівника  гуртків
Острозького  районного
будинку  школяра
Рівненської області

Методичний  посібник
«Стежками сивого Острога…»

2. Гайдей Завідувача  відділу Методичні  рекомендації



Олену Олексіївну організаційно-масової  та
оздоровчо-реабілітаційної
роботи  Вінницької
обласної  станції  юних
натуралістів

«Організація  дозвілля дітей в
канікулярний період»

3. Мосьондз
Галину Семенівну

Методиста  вищої  категорії
Вінницької  обласної
станції юних натуралістів

Методичні  рекомендації
«Актуальні  питання
гуманітарної  освіти  і
виховання  в  умовах
позашкільного  навчального
закладу»

4. Побережнюк
Інну Григорівну

Завідувача  відділу  екології
та  охорони  природи
Вінницької  обласної
станції юних натуралістів

Збірник «Методичні розробки
занять
еколого-натуралістичного
напряму  для  педагогічних
працівників  позашкільних
закладів»

5. Свистич  Олену
Іванівну

Керівника  гуртків  філії
Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді у
Полтавському районі

Інформаційно-методичний 
вісник «Використання 
асоціативної технології на 
гуртку з тістопластики як 
шлях до творчої 
самореалізації особистості 
вихованців»

7. За матеріалами Позашкільних педагогічних читань-виставки видавничої продукції з питань
позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму  створити  каталог  та  розмістити  на  сайті
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

8.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
висловлює щиру подяку Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим,
керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних  адміністрацій,  інститутів  післядипломної  педагогічної  освіти,   загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних закладів за організацію та проведення педагогічних читань-виставки.

9.  Провести  Позашкільні  педагогічні  читання-виставку  видавничої  продукції  з  питань
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму у 2014 році.

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький


