
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
НАКАЗ

м. Київ

«02» квітня 2015 р. № 21

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського конкурсу науково-

методичних розробок з еколого-

натуралістичного напряму 

позашкільної освіти хіміко-

біологічного профілю у 2014 р.

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  у  2014  році

проведено  Всеукраїнський  конкурс  науково-методичних  розробок  з  еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю.

На розгляд журі представлено 292 науково-методичних розробки з 18 областей

України: Вінницької – 27, Дніпропетровської – 19, Житомирської – 19, Запорізької – 7,

Івано-Франківської  –  25,  Київської  –  25,  Кіровоградської  –  7,  Львівської  –  10,

Миколаївської – 18, Одеської – 19, Полтавської – 43, Рівненської – 27, Сумської – 5,

Тернопільської – 7, Херсонської – 4, Хмельницької – 9, Чернівецької – 6, Чернігівської

– 15.

Проведення таких конкурсів є необхідною складовою навчально-методичного і

науково-методичного  забезпечення  навчально-виховного  процесу  в  позашкільних

навчальних закладах, сприяє впровадженню в навчально-виховний процес програм і

методичних  матеріалів,  спрямованих  на  підвищення  ефективності  та  якості

позашкільної біологічної та екологічної освіти учнівської молоді.

У  представлених  на  Конкурс  роботах  розкриваються  сучасні  підходи  до

організації  навчально-виховного  процесу  в  позашкільних  навчальних  закладах,

кращий педагогічний досвід, спрямований на допомогу керівникам гуртків.

Високою  якістю  відзначаються  конкурсні  роботи  педагогічних  працівників

позашкільних  закладів  Дніпропетровської,  Житомирської,  Вінницької,  Івано-

Франківської,  Кіровоградської,  Київської,  Львівської,  Одеської,  Полтавської,

Сумської, Чернівецької, Чернігівської областей.

Разом з тим журі відмічає, що частина робіт не відповідає умовам Конкурсу.

Зокрема,  не  обґрунтовується  актуальність  обраної  теми  відповідно  до

провідних  тенденцій  розвитку  позашкільної  освіти,  відсутні  загальні  рекомендації

щодо практичного використання розробки іншими педагогами, деякі розробки подані

у формі звітів. У частині розробок не зазначені джерела, з яких запозичений матеріал,

бібліографічний опис використаної літератури не оформлений згідно з вимогами; у

деяких  науково-методичних  розробках  виявлені  майже  стовідсоткові  текстові

запозичення з інших навчально-методичних матеріалів.



На  підставі  рішення  журі  Всеукраїнського  конкурсу  науково-методичних

розробок  з  еколого-натуралістичного  напряму  позашкільної  освіти  хіміко-

біологічного профілю

НАКАЗУЮ:

1.  Нагородити  дипломами  І-ІІІ  ступенів  Національного  еколого-

натуралістичного  центру  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможців

Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з еколого-натуралістичного

напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю (далі – конкурс) за списком

згідно з додатками 1-3.

2.  Поповнити  банк  даних  науково-методичних  розробок  з  еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю.

3.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської

молоді  висловлює  щиру  подяку  керівникам  обласних  державних  управлінь,

департаментів  освіти  і  науки,  інститутів  післядипломної  педагогічної  освіти,

керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів за організацію та

проведення Всеукраїнського конкурсу.

4.  Сприяти  проведенню  Всеукраїнського  конкурсу  науково-методичних

розробок  з  еколого-натуралістичного  напряму  позашкільної  освіти  хіміко-

біологічного профілю у 2015 році.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



Додаток 1

до наказу НЕНЦ

«02» квітня 2015 р.

№ 21

Список переможців
Всеукраїнського

конкурсу науково-методичних розробок
з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

хіміко-біологічного профілю
для нагородження дипломами НЕНЦ МОН України І ступеня

1. Стрюк  Наталія  Василівна  –  керівник  гуртка-методист  Вінницької  обласної

станції юних натуралістів; флеш-проект «Здоров’я – це…»;

2. Панчук Марина Петрівна – керівник гуртків Вінницької обласної станції юних

натуралістів; робочий зошит гуртка «Юні екологи»;

3. Мосьондз Галина Семенівна – методист Вінницької обласної станції юних нату-

ралістів; збірка методичних рекомендацій «Юннатівські дослідження з тваринництва

та зоології»;

4. Побережнюк Інна Григорівна – завідувач відділом екології та охорони природи

Вінницької обласної станції юних натуралістів; інтелектуальна гра «Я люблю Украї-

ну»;

5. Таранюк Оксана Володимирівна – завідувач відділом декоративного квітництва

та ужитково-прикладного мистецтва Вінницької обласної станції юних натуралістів;

збірка методичних матеріалів для проведення дослідницьких робіт під час вивчення

теми «Пересаджування сухоцвітів» на заняттях гуртка «Школа фітодизайну»;

6. Моцяка Ірина Василівна – керівник гуртків Вінницької обласної станції юних

натуралістів;  розробка  заняття  «Кімнатні  оранжерейні  рослини,  вирощування  та

догляд за ними»;

7. Седіна  Альона  Анатоліївна  –  керівник  гуртків  Вінницької  обласної  станції

юних натуралістів; розробка заняття «Загальні відомості, види та лікувальні власти-

вості кімнатних рослин»;

8. Івасюк  Олеся  Михайлівна  –  керівник  гуртків  Тульчинської  районної  станції

юних натуралістів Вінницької області; розробка циклу занять з розділу «Підготовка

акваріума до зариблення» – інтерактивні заняття гуртка «Акваріуміст-початківець»;

9. Прокопчук Анастасія Володимирівна –  керівник гуртків Вінницької  обласної

станції  юних  натуралістів;  методичні  рекомендації  «Особливості  впровадження

мультимедійних технологій під час  реалізації  інклюзивної  програми «Подумай про

тих, кому завжди тихо»;

10. Мигун Павло Петрович – керівник гуртка-методист Вінницької обласної станції

юних натуралістів;  науково-освітній  проект «Народознавчі  мотиви при  оформленні

декоративно-ягідного кустанарію Вінницької обласної станції юних натуралістів»;

11. Мигун Павло Петрович – керівник гуртка-методист Вінницької обласної станції

юних натуралістів; семінар-практикум «Сад майбутнього»; 

12. Гопотченко Вікторія  Іванівна –  завідувач екології,  керівник гуртків Міського

еколого-натуралістичного центру  дітей  та  учнівської  молоді  м.  Марганець  Дніпро-

петровської області;  методичні рекомендації «Навчально-польова практика як ефек-

тивна форма роботи з юннатами в позашкільних навчальних закладах»;

13. Пархоменко Наталія Новомирівна – керівник гуртка КПНЗ «Станція юних нату-

ралістів м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; методичні рекомендації «З досвіду

роботи по організації досліджень вікових та рідкісних дерев за завданням акції «Дере-

во життя»;



14. Подольчак Оксана Іванівна – керівник гуртка КПНЗ «Будинок творчості дітей

та  юнацтва м.  Орджонікідзе  Дніпропетровської  області;  збірка конспектів  занять  в

школі раннього розвитку дитини «Гостини у Золотокосої Чарівниці»;

15. Шведун Ганна Григорівна – вчитель біології Криворізької ЗОШ  І-ІІІ ст № 123

Дніпропетровської області; урок «Екологічні групи рослин. розселення рослин у при-

роді»;

16. Гузь Ірина Олександрівна – керівник гуртка КПНЗ Павлоградського районного

екололго-натуралістичного  центру  дітей  та  учнівської  молоді  Дніпропетровської

області; методичні рекомендації «Ігри та методика їх застосування  в організації гурт-

кової роботи еколого-натуралістичного спрямування»;

17. Боярчук Іван Павлович – директор КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчо-

сті учнівської молоді» м. Дніпропетровська; Дидактичні та практичні матеріали для

проведення дослідницьких робіт «Організація роботи «Школи живої природи» в еко-

логічних експедиціях та проведення екологічних досліджень в учнівських проектах»;

18. Гаврилюк Антоніна Іванівна – директор КЗ «Дитячий екологічний центр м. Дні-

продзержинська  Дніпропетровської  області;  методичні  рекомендації  «Методичні

аспекти створення екологічного музею»;

19. Педан  Юрій  Федорович  –  директор  КЗ  «Обласний  еколого-натуралістичний

центр дітей та учнівської молоді» м. Дніпропетровська; Майборода Інна Олександрів-

на – заступник директора з навчальної роботи КЗ «Обласний еколого-натуралістичний

центр дітей та учнівської молоді» м. Дніпропетровська; Кузьменко Марина Борисівна

–  заступник  директора  з  виховної  роботи  КЗ  «Обласний  еколого-натуралістичний

центр дітей та учнівської молоді» м. Дніпропетровська; методичні рекомендації «Еко-

лого-натуралістичний вісник Придніпров’я «У екотворчості немає меж» (випуски 16

та 17; частина 1 та 2);

20. Соботюк Луїза  Іванівна  –  методист  районного методичного кабінету  відділу

освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області; посібник методичних

рекомендацій «Методичні рекомендації щодо організації шкільних лісництв»;

21. Прохоренко Лариса Олександрівна – керівник гуртків Овруцького Центру дитя-

чої та юнацької творчості Житомирської області; дидактична гра «Охорона навколиш-

нього середовища»;

22. Белякова Лариса Валеріївна – керівник гуртків Центру позашкільної освіти м.

Коростеня Житомирської області; навчальна програма «Рослини і тварини – символи

України»;

23. Бабич Ольга Григорівна – вчитель Житомирського екологічного ліцею № 24,

керівник клубу «Екос»; «Сценарії масових заходів для учнів з еколого-натуралістич-

ного напряму позашкільної освіти»;

24. Агафонова  Оксана  Олексіївна  –  заступник  директора  з  навчально-виховної

роботи  Житомирського екологічного ліцею № 24;  екологічні  квести  «Земля  –  наш

спільний дім», «Здорова планета – здорова людина»;

25. Шпуляр Світлана  Богданівна –  методист Івано-Франківського обласного еко-

лого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  навчальні  посібники  та  розробки

«Лікарські рослини Івано-Франківщини»;

26. Шпуляр Світлана  Богданівна –  методист Івано-Франківського обласного еко-

лого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  навчальні  посібники  та  розробки

«Червонокнижний тваринний світ Івано-Франківщини»;

27. Шевчук  Ганна  Гнатівна  –  методист  Яблунівського  центру  дитячої  творчості

Косівського  району  Івано-Франківської  області;  благодійний  проект  «Назустріч

мріям»;

28. Гордюк Світлана  Юріївна  –  керівник  гуртків  Івано-Франківського  обласного

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; віртуальне заняття-екскурсія «Ду-

ховна спадщина Прикарпаття»;



29. Шинкарук  Галина  Василівна  –  завідувач  біологічного  відділу  Івано-Фран-

ківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  методичні

рекомендації  «Учнівська науково-дослідна робота: від вибору теми дослідження до

презентації його результатів»;

30. Камінська Ольга Миколаївна – керівник гуртків Івано-Франківського обласного

еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  дидактичний  та  практичний

матеріали «Холодний фарфор»;

31. Бошко Лідія Ігорівна – керівник гуртків Надвірнянського районного еколого-

натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-Франківської області; дидактичні

та практичні матеріали; конспект майстер-класу для керівників гуртків «Мистецтво

темарі»;

32. Черниш Наталія Анатоліївна – керівник гуртка Станції юних натуралістів м. Бі-

лої Церкви Київської області; практичні та дидактичні матеріали для проведення до-

слідницьких робіт «Цікаві досліди для допитливих»;

33. Товкун Ніна Іванівна – директор, координатор шкільного учнівського самовря-

дування Будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді м. Переяслав-Хмель-

ницький Київської області; методичний посібник «Екологічне виховання в позашкіль-

ному навчальному закладі»;

34. Закутаєва Ніна Олександрівна – методист КЗ «Кіровоградський обласний центр

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; методичні рекомендації «Мето-

дика використання кімнатних рослин у навчально-виховному процесі гуртків еколого-

натуралістичного спрямування»;

35. Романенко  Вікторія  Олександрівна  –  керівник  гуртка  КЗ  «Кіровоградський

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; методичні ре-

комендації на допомогу керівнику гуртка «Юні друзі природи»;

36. Лоцман Тетяна Василівна – методист КЗ «Кіровоградський обласний центр еко-

лого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»;  методичні  рекомендації  «Інтер-

активні методи навчання як один із шляхів розвитку креативності гуртківців»;

37. Меркун  Надія  Іванівна  –  директор  Світловодської  станції  юних  натуралістів

Кіровоградської  області;  методичні  рекомендації  «Роль  «Стежки  здоров’я»  у  по-

кращенні розвитку інтересу вихованців СЮН до валеологічних знань і вмілого вико-

ристання їх для зміцнення здоров’я за допомогою природних цілющих факторів»»;

38. Кошіль Марія Іванівна – керівник гуртків «Основи народознавства» КЗ ЛОР

«Львівський обласний центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»;

сценарій виховного заходу «Душа віддана Україні»;

39. Валах Ірина Ігорівна – керівник гуртка КЗ ЛОР «Львівський обласний центр

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; виховний захід (присвячений
дню Гідності та Свободи) «Пам'ять про небесну сотню»;
40. Чемерис  Катерина  –  завідувач  музеєм  українського  побуту  Станції  юних

натуралістів м. Миколаєва; методична розробка «Організація роботи школи юних екс-

курсоводів»;

41. Мазуренко Ольга Миколаївна – керівник гуртків Одеського обласного гуманіта-

рного центру позашкільної  освіти  та  виховання;  навчальна  програма  «Художники-

натуралісти-керамісти»;

42. Бєдікян Олександр Альбертович – керівник гуртка Центру еколого-натуралісти-

чної творчості учнівської молоді м. Іллічівськ Одеської області; краєзнавча гра-екс-

педиція з елементами квесту «Діалог з містом»;

43. Філіпова Людмила Вікторівна – керівник гуртка КЗ «Міський Центр дитячої

творчості» м. Білгород–Дністровський, Одеської області; навчальний посібник «Пи-

санка –  натхнення душі»; 

44. Щербина Олена Іванівна – методист Полтавського обласного еколого-натуралі-

стичного  центру  учнівської  молоді;  методичні  рекомендації  «Реалізація  проекту



«Екологічна  освіта  та  інтелектуальне  дозвілля  обдарованої  молоді  у  профільному

оздоровчому таборі «Еколог»»; 

45. Прокопеня  Юлія  Сергіївна  –  керівник  гуртка  філії  Полтавського  обласного

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; методична розробка «Носіння і

плетіння українського віночка»;

46. Кардаш Наталія Григорівна – керівник гуртка Опішнянського будинку дитячої

та юнацької творчості Зіньківського району Полтавської області; сценарій масового

заходу «Не рубай ялинку»; 

47. Данько  Вікторія  Олександрівна  –  керівник  гуртка  Полтавського  обласного

еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  асистент  кафедри  загальної  та

біологічної хімії Полтавської державної аграрної академії; Кращенко Юрій Петрович

–  керівник  гуртка  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учні-

вської молоді, старший викладач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту

Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка; Тимоха

Світлана Сергіївна – старший викладач кафедри загальної та біологічної хімії Полта-

вської державної аграрної академії; навчальна програма «Знавці неорганічної хімії»; 

48. Лоза Валентина Миколаївна – керівник гуртка Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, завідувач навчальної лабораторії кафедри

хімії та методики навчання хімії Полтавського національного педагогічного універси-

тету ім. В. Г. Короленка; навчальна програма «Юний хімік»; 

49. Бажан Анатолій Григорович – керівник гуртка Полтавського обласного еколого-

натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  старший  викладач кафедри  біології  та

основ здоров’я людини Полтавського національного педагогічного університету ім. В.

Г. Короленка; навчальна програма «Основи фізіології людини»; 

50. Гапон Світлана  Василівна  –  керівник гуртка очно-заочної  біологічної  школи

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді,  доктор

біологічних наук, професор, професор кафедри ботаніки та методики навчання біоло-

гії Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка; Смо-

ляр Наталія Олексіївна – керівник гуртка очно-заочної біологічної школи Полтавсько-

го обласного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді,  кандидат біологі-

чних наук, доцент, завідувач кафедри екології та охорони довкілля Полтавського на-

ціонального  педагогічного  університету  ім..  В.  Г.  Короленка;  навчальна  програма

«Знавці ботаніки»;

51. Гапон Василь  Васильович –  керівник гуртка очно-заочної  біологічної  школи

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, вчитель-

методист, спеціаліст  вищої  кваліфікаційної  категорії;  Навчальна  програма  «Основи

біології»; 

52. Васильєва  Ольга  Олександрівна  –  керівник  гуртка  очно-заочної  біологічної

школи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді,

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри розведення і генетики сільсько-

господарських тварин Полтавської державної аграрної академії; навчальна програма

«Прикладна зоологія»; 

53. Закалюжний  Віктор  Маркович  –  керівник  гуртка  очно-заочної  біологічної

школи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді,

кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри біології та основ здоров’я лю-

дини Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка; на-

вчальна програма «Систематика та екологія тварин»; 

54. Гриньова Марина Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, декан при-

родничого факультету, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту

Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка, Заслуже-

ний працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки та

техніки;  Кращенко  Юрій  Петрович  –  керівник  гуртка  Полтавського  обласного



еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  старший  викладач  кафедри

педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного

університету ім. В. Г. Короленка; Данько Вікторія Олександрівна – керівник гуртка

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, асистент

кафедри загальної та біологічної хімії Полтавської державної аграрної академії; на-

вчальна програма «Знавці органічної хімії»; 

55. Прядунець Валентина Анастасіївна – вчитель біології, керівник гуртка «Паро-

сток»  районного  будинку  творчості  школярів  на  базі  Новоукраїнської  ЗОШ   І-ІІІ

ступенів Млинівського району Рівненської області; методичні рекомендації «Практич-

ні аспекти екологічного виховання учнівської молоді»; 

56. Остафійчук  Тетяна  Василівна  –  директор,  керівник  гуртків-методист  КЗ

«Станція юних натуралістів» Рівненської області; Мороз Євдокія Павлівна – керівник

гуртків КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської області; програма «Позакласна та

позашкільна робота з біології»; 

57. Снітко Галина Григорівна – керівник гуртків комунального позашкільного нав-

чального закладу «Володимерецький районний Будинок школярів та юнацтва», вчи-

тель біології  Великожолудської ЗОШ  І-ІІІ  ступенів Володимирецького району Рів-

ненської області; методичні рекомендації «Агрохімічні властивості грунтів Полісся»; 

58. Куроченко Ірина Іванівна – керівник Екологічного центру Рівненського міського

Палацу дітей та молоді; Рискова Варвара Георгіївна – керівник Ресурсного центру з

екологічної освіти Рівненського міського Палацу дітей та молоді; програма курсу «Я

пізнаю світ»; 

59. Рискова Варвара Георгіївна – Керівник Ресурсного центру з екологічної освіти

Рівненського міського Палацу дітей та молоді; програма «МАН. Відділення: хімії та

біології, екології та аграрних наук»; 

60. Куроченко Ірина Іванівна – керівник Екологічного центру Рівненського міського

Палацу дітей та молоді; програма елективного курсу «Раціональне природокористу-

вання  та ресурсозбереження»; 

61. Крекотіна Тетяна Миколаївна – методист КЗ Сумської обласної ради-Обласний

центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; навчальна програма «Я

пізнаю світ»; 

62. Федун  Галина  Романівна  –  методист  Тернопільського обласного центру еко-

лого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді;  навчально-методичний  посібник

«Еколого-економічні  основи  розвитку  органічного землеробства  в  Тернопільському

обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

63. Валікова Олександра Віталіївна – методист, керівник гуртків КЗ «Центр еко-

лого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; робо-

чий зошит для занять гуртка «Основи біології»; 

64. Коленчук Олена Іванівна  –  керівник гуртків  Шепетівського міського Центру

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області; екологіч-

ний проект  «Екологічна народна іграшка»; 

65. Манійчук Тетяна Леонідівна –  директор Шепетівського міського центру еко-

лого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області; Філюк Олена

Володимирівна – заступник директора Шепетівського міського центру еколого-нату-

ралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області; методичні рекоменда-

ції «Створення умов щодо формування екологічної культури особистості»; 

66. Жук Олена Григорівна – заступник директора з навчальної роботи КЗ Черні-

вецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; мето-

дичні рекомендації «Впровадження методів національного виховання в творчу і нав-

чально-виховну діяльність гуртків еколого-натуралістичного напряму»; 



67. Голубчик Тетяна Василівна –  керівник гуртка Міського центру еколого-нату-

ралістичної творчості учнівської молоді м. Чернівці; навчальна програма «Буковина

обрядова»; 

68. Авторський  колектив – Чернігівського національного педагогічного універси-

тету імені Т.Г. Шевченка; монографія «Біологічне та ландшафтне різноманіття лісових

територій ПЗФ лівобережного полісся в межах Чернігівської області»; 

69. Карпенко Юрій Олександрович – завідувач кафедри екології та охорони при-

роди Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка,

к.б.н.; Потоцька Світлана Олександрівна – старший викладач кафедри екології та охо-

рони  природи  Чернігівського  національного  педагогічного  університету  імені  Т.Г.

Шевченка, к.б.н.; Велігорська Світлана Віталіївна – завідувач методичного відділу КЗ

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»; методичний посібник «Підходи до

реалізації міжнародної програми дослідження довкілля «GLOBE» в освітніх закладах

(на прикладі Чернігівської області)»; 

70. Трегубова Людмила Анатоліївна – директор КЗ «Чернігівська обласна станція

юних натуралістів»; Руденко Олена Михайлівна – заступник директора з методичної

роботи КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»; Велігорська Світлана

Віталіївна – завідувач методичного відділу КЗ «Чернігівська обласна станція юних на-

туралістів»; презентація ««Чернігівська обласна станція юннатів»».



Додаток 2

до наказу НЕНЦ

«02» квітня 2015 р.

№ 21

Список переможців
Всеукраїнського 

конкурсу науково-методичних розробок
з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

хіміко-біологічного профілю
для нагородження дипломами НЕНЦ МОН України ІІ ступеня

1. Павлюк Світлана Юріївна – заступник директора з навчально-виховної роботи Він-

ницької  обласної  станції  юних  натуралістів;  навчальна  програма  гуртка  природо-

знавство для дошкільників «Первоцвіт»;

2. Шмаль Валентина  Анатоліївна  –  вчитель-методист, керівник гуртків  Вінницької

обласної станції юних натуралістів; посібник для дітей молодшого шкільного віку «За

енергозбереженням – майбутнє»;

3. Гайдей Олена Олексіївна – завідувач відділом організаційно-масової та оздоровчо-

реабілітаційної роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів; сценарій ма-

сового заходу «Навколо світу»;

4. Мельник Валентина Анатоліївна – керівник гуртка-методист Вінницької обласної

станції юних натуралістів; сценарій масового заходу «Подорож Україною»;

5. Моцяка Ірина Василівна – керівник гуртків Вінницької обласної станції юних нату-

ралістів; розробка виховного заходу «Країна квітів»;

6. Прокопчук  Анастасія  Володимирівна  –  керівник  гуртків  Вінницької  обласної

станції юних натуралістів; методичні рекомендації «Орнамент в українській народній

вишиванці»;

7. Степанюк Наталія Борисівна – заступник директора з навчально-виховної роботи

КПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  дзержинського  району»  Дніпро-

петровської області; методичні рекомендації «Створення та форми організації роботи

на навчально-екологічній стежці»;

8. Боярчук Іван Павлович – директор КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості

та  пошукової  діяльності  обдарованих учнів  в  навчальних  закладах»  смт  Кіровське

Дніпропетровського району Дніпропетровської області; Синичич Людмила Іванівна –

методист КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості та пошукової діяльності обда-

рованих учнів в навчальних закладах» смт Кіровське Дніпропетровського району Дні-

пропетровської області; «Методичні рекомендації з організації науково-дослідницької

та пошукової діяльності обдарованих учнів в навчальних закладах»;

9. Боярчук Іван Павлович – директор КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості

та  пошукової  діяльності  обдарованих учнів  в  навчальних  закладах»  смт  Кіровське

Дніпропетровського району Дніпропетровської  області;  Лукаш Ольга  Миколаївна –

керівник гуртків КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості та пошукової діяльно-

сті обдарованих учнів в навчальних закладах» смт Кіровське Дніпропетровського рай-

ону Дніпропетровської області; проекти, сценарії масових заходів «Екологічна стежи-

на ювілейної початкової школи № 2»;

10. Домшина Катерина Михайлівна –  керівник гуртка Комунального позашкільного

навчального закладу «Станція юних натуралістів Жовтневого району» м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області;  «Розвиток квітково-декоративного відділу Станції юних

натуралістів»;

11. Древаль  Валентина  Михайлівна  –  керівник  гуртків  Павлоградського  районного

еколого-натуралістичного  центру  дітей  та  учнівської  молоді  Дніпропетровської



області;  методичні рекомендації  «Тематика дослідницької  роботи на  шкільних нав-

чально-дослідних земельних ділянках»;

12. Ваховська  Ніна  Олександрівна  –  методист  відділення  еколого-натуралістичного

напряму  Центру  позашкільної  освіти  ім.  О.  Разумкова  м.  Бердичів  Житомирської

області; методичні рекомендації «Юні дослідники. Перші кроки»;

13. Соболь Тетяна Георгіївна – керівник гуртків Центру позашкільної освіти ім.  О.

Разумкова   м.  Бердичів  Житомирської  області;  навчальна  програма  «За  здоровий

спосіб життя»;

14. Соболь Тетяна Георгіївна – керівник гуртків Центру позашкільної освіти ім.  О.

Разумкова м. Бердичів Житомирської області; науково-практична конференція «Юні

дослідники. Перші кроки»; 

15. Іванюк Ніна Михайлівна – керівник гуртка Житомирської районної станції юних

натуралістів; методичні рекомендації «Організація науково-дослідницької діяльності у

позашкільних закладах освіти»;

16. Гірняк Олександра Юліанівна – керівник гуртка Центру науково-технічної творчо-

сті  учнівської  молоді  «Наукове  Товариство,  відділення  хімії  та  біології»  м.  Івано-

Франківськ; навчальна програма гуртка «Сучасна біологія» (МАН)»;

17. Тимків Валентина Василівна – заступник директора з навчально-виховної роботи

Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді;

навчальна програма «Наші обереги»;

18. Кузнєцов Роман Ігорович – керівник гуртка Надвірнянського районного еколого-

натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-Франківської області; навчальна

програма «Основи медичних знань»;

19. М’ягка  Наталія  Дмитрівна  –  керівник  гуртка-методист  Васильківської  міської

Станції юних натуралістів Київської області; проект «Видовий склад птахів природ-

них зон України»;

20. Глущенко Олена Іванівна – методист Станції юних натуралістів м. Білої Церкви

Київської області; Мазун Юлія Михайлівна – методист Станції юних натуралістів м.

Білої Церкви Київської області; інформаційно-методичний вісник «Організація дозвіл-

лєвої діяльності під час зимових канікул»;

21. Розумнюк Антоніна Анатоліївна – керівник гуртка Васильківського міського цен-

тру дитячої та юнацької творчості Київської області; віртуальна екскурсія «Асканія-

Нова» – унікальний заповідник незайманого степу»;

22. Микитенко Н.М. – методист Іванківського районного центру дитячої та юнацької

творчості Київської області; методичні рекомендації «Екологічна стежка – жива лабо-

раторія для вивчення  об’єктів природи рідного краю»;

23. Яковенко Олена  Станіславівна  –  керівник  гуртка  Васильківської  міської  станції

юних натуралістів Київської області; розробки занять гуртків; 
24. Плоткіна Т.М. – керівник гуртка-методист студії  розвитку дитини «Малюк» Ва-

сильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Київської області;

25. Харитонова Н.Д. – методист Іванківського районного центру дитячої та юнацької

творчості Київської області; методичні рекомендації «Ігровий елемент в роботі твор-

чих об’єднань еколого-натуралістичного напряму, як засіб творчої самореалізації ді-

тей і підлітків»;

26. Паєнтко Вікторія Василівна – керівник гуртка Ірпінського еколого-технічного цен-

тру  творчості  школярів  та  молоді  Київської  області;  навчальна  програма  «Основи

нанотехнології»;

27. Химчак  Галина  Тимофіївна  –  керівник  гуртка  КЗ  «Кіровоградський  обласний

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; збірка з досвіду роботи

«Вирощування лікарських рослин на навчально-дослідних земельних ділянках»;

28. Лісовенко Костянтин Олексійович – директор Побузького центру дитячої та юна-

цької творчості Голованівського району Кіровоградської області, керівник гуртка; Лі-



совенко Ольга Павлівна – керівник підліткого-молодіжного клубу «Ніка» Побузького

центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Голованівського  району  Кіровоградської

області; методичні рекомендації по організації дитячого відпочинку у наметовому та-

борі;

29. Лісовенко Костянтин Олексійович – директор Побузького центру дитячої та юна-

цької творчості Голованівського району Кіровоградської області, керівник гуртка; нав-

чальна програма «Дослідник природи»; 

30.  Бойко Леся Федорівна –  заступник директора з  навчально-виховної  роботи КЗ

«Львівський обласний центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»;

вісник «Заповідні перлини Львівщини. Випуск № 15 Вісник ЛОЦЕНТУМ»;

31. Кошіль  Марія  Іванівна  –  керівник  гуртків  «Основи  народознавства»  КЗ  ЛОР

«Львівський обласний центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»;

розробка заняття «Місце фауни в українському фольклорі»;

32. Балєва Галина  Семенівна  –  Методист  Станції  юних натуралістів  м.  Миколаєва;

Методична розробка «Інноватика в позашкільній освіті, як стратегія її розвитку»;

33. Чудіна  Людмила  Володимирівна  –  керівник  гуртків  Миколаївського  обласного

еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  методичні  рекомендації  на

допомогу керівнику гуртка «Юні природознавці»;

34. Желєзняк  Тетяна  Миколаївна  –  директор  Кривоозерського  Будинку  дитячої

творчості  Миколаївської  області;  методичні  рекомендації  до виконання  практичних

робіт за програмами «Природа і фантазія». «Розпис по бересту»; 

35. Березецька Олена Олексіївна – керівник гуртків Станції юних натуралістів м. Ми-

колаєва; методична розробка «Використання інформаційних технологій у дослідниць-

кий роботі керівників гуртків еколого-натуралістичного напряму»;

36. Міхно Світлана Георгіївна – методист Березівського районного центру дитячої та

юнацької творчості Одеської області; навчальна програма «Екологічний ляльковий те-

атр»;

37. Дьяченко Валентина Вікторівна – керівник гуртка Одеського обласного гуманітар-

ного  центру  позашкільної  освіти  та  виховання,  керівник  гуртка-методист;  Шпак

Сергій  Васильович  –  керівник  гуртків  Одеського  обласного  гуманітарного  центру

позашкільної освіти та виховання; навчальна програма «Юний науковець»; 

38. Гончаренко Галина Всеволодівна  –  керівник гуртка КЗ «Міський центр  дитячої

творчості»  м.  Білгород–Дністровський,  Одеської  області,  керівник гуртка-методист;

навчальний посібник «Обереги в дитячій творчості: відродження українського народ-

ного оберега»;

39. Гнопко Наталія Ярославівна – керівник гуртка Комунального позашкільного нав-

чального  закладу  «Одеський  еколого-натуралістичний  центр  «Афаліна»;  навчальна

програма «Природа і творчість»; 

40. Гінкул Марина Василівна – керівник гуртків Котовської міської станції юних нату-

ралістів Одеської області; методичні рекомендації «Формування життєвої компетент-

ності вихованців гуртків засобами екологічної стежки»; 

41. Дулій Валентина Олександрівна – завідувач філії у Полтавському районі, керівник

гуртка Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді;

методична розробка «Технологія оптимізації навчальної діяльності у позашкільному

закладі»; 

42. Ковпак Марина Володимирівна – керівник гуртка Котелевської районної станції

юних  натуралістів  Котелевського  району  Полтавської  області;  навчальна  програма

гуртка «Квітковий дизайн»; 

43. Мандрегеля Олена Сергіївна – керівник гуртка Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; методична розробка заняття «Виготовлен-

ня текстильної ляльки з капрону у скульптурній техніці»;



44. Москаленко Анна Володимирівна – керівник гуртка Полтавського обласного еко-

лого-натуралістичного центру учнівської молоді; методична розробка заняття «Вико-

ристання природного матеріалу у флористиці»; 

45. Чайка Тетяна Василівна –керівник гуртка Полтавського обласного еколого-нату-

ралістичного центру учнівської молоді; методична розробка «Діагностика здібностей

обдарованих дітей у гуртках еколого-натуралістичного напряму»;

46. Грищенко Наталія  Юріївна  –  керівник  гуртка  Полтавського  обласного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; методична розробка заняття «Рослини в

українській символіці»; 

47. Мирна  Галина  Миколаївна  –  керівник  гуртка  Полтавського  обласного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; методична розробка заняття «Виготовлен-

ня квітів маку із тканини»; 

48. Левченко Руслана Олександрівна – керівник гуртка Миргородського міського цен-

тру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Полтавської області;  «До-

свід роботи гуртка квітникарів «Лілея» «Квітковий дивосвіт»; 

49. Пересадило Оксана Сергіївна – керівник гуртка Миргородського міського центру

еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Полтавської  області;  сценарій

масового заходу «Значення грибів у природі. Ознайомлення з їстівними та отруйними

грибами»; 

50. Ніценко Марина Станіславівна – керівник гуртка Глобинського еколого-натуралі-

стичного центру Полтавської області; віртуальна екскурсія «Гора Пивиха – перлина

Градизької землі»; 

51. Мороз Валентина Михайлівна – керівник гуртка Глобинського еколого-натуралі-

стичного  центру  Полтавської  області,  педагог-організатор  Петрівської  ЗОШ   І-ІІ

ступенів Глобинського району Полтавської області; віртуальна екскурсія «Рослинний

світ Полтавщини»; 

52. Безнос  Станіслав  Васильович –  керівник гуртка Глобинського еколого-натуралі-

стичного  центру  Полтавської  області,  вчитель  Опришківської  ЗОШ   І-ІІІ  ступенів

Полтавської області; віртуальна екскурсія «Екскурсія річкою Сухий Кагамлик»;

53. Бондар Тетяна Віталіївна – керівник гуртків КЗ «Станція юних натуралістів» Рів-

ненської області; навчальна програма «Стежинками природи»; 

54. Терновець Наталія Василівна – керівник гуртків Рівненського будинку школяра;

методичні рекомендації «Озеленення інтер’єру та офісу»; 

55. Сосновчик Олександр Федорович – керівник гуртків КЗ«Соснівського Центру еко-

лого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої творчості» Березнівського району Рів-

ненської області; методичні рекомендації та навчально-методичний посібник «Рекреа-

ційні можливості Березнівщини»; 

56. Чорноус Іванна Валеріївна – керівник гуртків КЗ «Районний Будинок учнівської

молоді» Дубенської районної ради Рівненської області; методичні рекомендації та нав-

чально-методичний  посібник  «Сезонні  зміни  в  природі.  проведення  фенологічних

спостережень»; 

57. Рискова Варвара Георгіївна – керівник Ресурсного центру з екологічної освіти Рів-

ненського міського Палацу дітей та молоді; програма «Дослідник довкілля»; 

58. Нікуліна  Валентина  Іванівна  –  методист  КЗ  Сумської  міської  ради  –  Сумський

міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді;  методичні  ре-

комендації «Використання матеріалів навчально-методичного комплексу «Зелений па-

кет» в освітній діяльності позашкільного навчального закладу»; 

59. Кривоніс Валентна Василівна – методист, керівник гуртка Шосткинської міської

станції юних натуралістів Сумської області; Корнієнко Сергій Володимирович – ди-

ректор Шосткинської міської станції юних натуралістів Сумської області; навчальні

програми з позашкільної освіти «Юні знавці рослин»; 



60. Шум’як Наталія Романівна – керівник гуртків Тернопільського обласного центру

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; навчальна програма «Кімнатне

квітництво»;

61. Паславська  Л.М.  –  Бережанський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  уч-

нівської молоді Тернопільської області; посібник з екологічного виховання «Екологіч-

ні ігри для дітей молодшого шкільного віку»; 

62. Чумак Ірина Миколаївна –  керівник гуртка Шепетівського міського центру еко-

лого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької  області;  навчальна

програма «Абетка природи»; 

63. Ковальчук Альона Олександрівна – керівник гуртків Шепетівського міського Цен-

тру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області; нав-

чальна програма «Декоративне птахівництво»; 

64. Зотова Олена Василівна – методист Хмельницького обласного еколого-натуралі-

стичного центру учнівської молоді; методичні рекомендації «Інновації в упровадженні

державно-громадського управління позашкільним закладом»; 

65. Юзвишена Наталія Анатоліївна – практичний психолог центру еколого-натуралі-

стичної творчості учнівської молоді м. Шепетівки Хмельницької області; методичні

поради «Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей»; 

66. Кузьмінська Валентина  Василівна  –  методист  КЗ Чернівецький обласний центр

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; посібник з організації науково-

дослідницької та еколого-природоохоронної діяльності «Основи здоров’я»; 

67. Мисник  Наталія  Сергіївна  –  керівник  гуртка  Корюківського  районного  Центру

дитячої та юнацької творчості Чернігівської області; Кошель Тетяна Юріївна – мето-

дист Корюківського районного Центру дитячої  та юнацької  творчості  Чернігівської

області; методичні розробки «Акція як підтримка учнівських ініціатив»; 

68. Кидиба Руслана Григорівна – заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»; Леус Юрій Віталійович – к.б.н.,

завідувач відділу біології КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»; Велі-

горська Світлана Віталіївна – завідувач методичного відділу КЗ «Чернігівська обласна

станція юних натуралістів»; Бицько Тетяна Миколаївна – методист КЗ «Чернігівська

обласна станція юних натуралістів»; Корень Тетяна Іванівна – методист КЗ «Черні-

гівська обласна станція юних натуралістів»; Кузьменко Вікторія Дмитрівна – завіду-

вач  організаційно-масового  відділу  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних  нату-

ралістів»; робочий зошит практичних занять з природничого профілю для учасників

обласної літньої школи для обдарованих та талановитих дітей.



Додаток 3

до наказу НЕНЦ

«02» квітня 2015 р.

№ 21

Список переможців
Всеукраїнського

конкурсу науково-методичних розробок
з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

хіміко-біологічного профілю
для нагородження дипломами НЕНЦ МОН України ІІІ ступеня

1. Жовтоножук Любов Яківна – методист Вінницької обласної станції юних нату-

ралістів;  методичні  рекомендації  «Впровадження  технологій  органічного землероб-

ства на навчально-дослідних земельних ділянках»;

2. Жовтоножук Любов Яківна – методист Вінницької обласної станції юних нату-

ралістів; методичні рекомендації «Методика закладання та проведення дослідів в по-

льових умовах»;

3. Трач Ірина Анатоліївна – керівник гуртків Вінницької обласної станції юних на-

туралістів; методичні рекомендації керівнику гуртка «Біологія людини»;

4. Ковальова Майя Юріївна – керівник гуртків Вінницької обласної станції юних

натуралістів; сценарій масового заходу для дітей молодшого шкільного віку «Свято

осені»;

5. Пархоменко Наталія Новомирівна – керівник гуртка КПНЗ «Станція юних нату-

ралістів м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; дидактичний матеріал «Атлас пер-

воцвітів північної частини Криворіжжя»;

6. Ковтун Ганна Євгеніївна – керівник гуртка КПНЗ «Станція юних натуралістів

м.  Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області;  сценарій  масового  заходу   «Наша

Україна»»;

7. Глінчевська Яніна Анатоліївна – директор ЗОШ І-ІІІ ступенів № 28 м. Житоми-

ра; сценарії виступів агітколективу екологічної просвіти; 

8.  Денисенко Світлана Клайдівна – керівник гуртків Центру позашкільної освіти

ім.  О.  Разумкова   м.  Бердичів  Житомирської  області;  сценарій  масового  заходу

«Міський конкурс-виставка «Домашні улюбленці»»; 

9. Ковальчук Ольга Андріївна – керівник гуртків Житомирського обласного цен-

тру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді;  Інструктивно-методичні

матеріали по дослідницькій роботі з квітництва;

10.  Козловська Людмила Анатоліївна – заступник директора з навчально-методич-

ної  роботи  Енергодарського  Центру  туризму,  краєзнавства  та  спорту  Запорізької

області; організація і проведення дослідів на заняттях гуртків еколого-натуралістич-

ного напряму;

11.  Камінська Ольга Миколаївна – керівник гуртків Івано-Франківського обласного

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; віртуальна подорож «Природа за

склом»;

12. Гордюк Світлана  Юріївна  –  керівник  гуртків  Івано-Франківського  обласного

еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  віртуальне  заняття-екскурсія

«Якщо ти справді на землі ДЮДИНА»;

13. Маліборська Людмила Павлівна – завідувач організаційно-методичного відділу

Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді;

навчальна програма «Віконце в природу»;

14. Микицей Ірина Іванівна – керівник гуртків Івано-Франківської міської дитячої

екологічної станції; навчальна програма «Валеологія»;



15. Бойчук Любов Іванівна – керівник гуртків Снятинської районної станції юних

натуралістів Івано-Франківської області; проект «Рослини – символи України»;

16. Гудзик Тетяна Іванівна – керівник гуртків Івано-Франківського обласного еко-

лого-натуралістичного центру учнівської молоді; проект «Дерева нашої місцевості»;

17. Стишак Лілія Юріївна – керівник гуртка Ірпінського еколого-технічного центру

творчості  школярів та молоді Київської  області;  практичні та дидактичні матеріали

для проведення дослідницьких робіт «Організація навчально-дослідницької роботи в

гуртку «Юні квітникарі»; 

18. Романенко Валентина Григорівна – керівник гуртка Кагарлицького районного

центру дитячої та юнацької творчості Київської області; сценарій тематичного свята

«Гой березо!»;

19. Кулібаба Тетяна Антонівна – керівник гуртка Ставищенського районного цен-

тру дитячої та юнацької творчості Київської області; методичні рекомендації «Соло-

моплетіння як засіб відродження народних традицій»;

20. Пітух  Наталія  Олександрівна  –  культорганізатор  КЗ  Таращанської  районної

ради «Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської

області; пізнавальна гра «Екологічно-пізнавальна гра «Екологічний калейдоскоп»»;

21. Пономаренко Юлія  Миколаївна  –  керівник гуртка  Васильківського міського

центру дитячої та юнацької творчості Київської області;  сценарій  театралізованого

свята зустрічі птахів «Викликаємо пташок до рідного краю»; 

22. Дендюк  Наталя  Іванівна  –  керівник  гуртків  «Юні  друзі  природи»  КЗ  ЛОР

«Львівський обласний центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»;

розробки занять гуртка «Юні друзі природи»; 

23. Валах Ірина Ігорівна – керівник гуртка КЗ ЛОР «Львівський обласний центр

еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»;  розробки  занять  гуртків

еколого-натуралістичного напряму»;

24. Валах Ірина Ігорівна – керівник гуртка КЗ ЛОР «Львівський обласний центр

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; розробка заняття «Аплікація із

соломки  злакових  рослин.  Виготовлення  аплікацій  з  соломки,   листя  та  стебел

різнотрав’я»;

25. Гусак Ірина Євгенівна –  керівник гуртка Одеського обласного гуманітарного

центру  позашкільної  освіти  та  виховання,  керівник  гуртка-методист;  Навчальна

програма «Рік перед школою в «Юннатах»; 

26. Дьяченко  Валентина  Вікторівна  –  керівник  гуртка  Одеського  обласного

гуманітарного центру позашкільної  освіти та  виховання,  керівник гуртка-методист;

Дячков  Денис  Олексійович  –  керівник  гуртків  Одеського  обласного  гуманітарного

центру позашкільної освіти та виховання; навчальна програма «Юний науковець (Ак-

варіумістика)»; 

27. Ляшан  Людмила  Іванівна  –  вчитель  математики  вищої  категорії  Трапівської

ЗОШ   І-ІІІ  ст.  Татарбунарського  району  Одеської  області;  методичні  рекомендації

«Еколого-краєзнавчий аспект в процесі викладання математики»; 

28. Ломовцева Ірина Миколаївна – керівник гуртка Миргородського міського цен-

тру еколого-натуралістичної творчості  учнівської  молоді Полтавської області;  мето-

дичні рекомендації «Проведення екскурсії в природу»; 

29. Шинкарчук Оксана Вадимівна – керівник гуртків Полтавського обласного еко-

лого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  методична  розробка  заняття  «Ін-

телектуальна гра «Безхребетні»»; 

30. Шинкарчук Оксана Вадимівна – керівник гуртків Полтавського обласного еко-

лого-натуралістичного центру учнівської молоді;  сценарій виховного заходу «Права

дитини»;

31. Бажан Євген Анатолійович – керівник гуртка філії Полтавського обласного еко-

лого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  методична  розробка  «Розвиток



пізнавального  інтересу  у  старшокласників  до  вивчення  екології  у  позашкільному

закладі»; 

32. Купріяненко Людмила Миколаївна – керівник наукового об’єднання «Еколог»

Козельщинського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Козельщинського  району

Полтавської області; Сценарії масових заходів;

33.  Гайдаченко Людмила  Павлівна  –  керівник  гуртків  КЗ  «Станція  юних нату-

ралістів» Рівненської області; навчальна програма «Юні метеорологи»; 

34. Дужук Сніжана Андріївна – керівник гуртків-методист КЗ «Станція юних нату-

ралістів» Рівненської області; навчальна програма  «Екологічний дизайн»; 

35. Бідюк Лариса Федорівна – керівник гуртка Мізоцького будинку школярів та мо-

лоді Рівненської області; проект «Екологічні проблеми лісів»; 

36. Шехтер Лілія Миколаївна – завідувач відділу організаційно масової роботи КЗ

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; сценарії масових заходів; 

37. Ткачук Лариса Леонідівна – керівник гуртка КЗ«Соснівського Центру еколого-

натуралістичної  та  туристсько-краєзнавчої  творчості»  Березнівського  району  Рів-

ненської області; проекти, сценарії масових заходів «Обіймімо Землю красою та лю-

бов’ю»; 

38. Камзьол Віта Степанівна – керівник гуртків Сарненського районного будинку

дітей та молоді Рівненської області; методичні рекомендації та навчально-методичний

посібник «Формування екологічно свідомої особистості в гуртку «Екологічна варта»; 

39. Куроченко Ірина Іванівна – керівник Екологічного центру Рівненського міського

Палацу дітей та молоді; Рискова Варвара Георгіївна – керівник Ресурсного центру з

екологічної  освіти  Рівненського  міського  Палацу  дітей  та  молоді;  програма

«Соціально-екологічна діяльність»; 

40. Куроченко Ірина Іванівна – керівник Екологічного центру Рівненського міського

Палацу дітей та молоді; Рискова Варвара Георгіївна – керівник Ресурсного центру з

екологічної освіти Рівненського міського Палацу дітей та молоді; програма «Екологія

Рівного та сталий розвиток»; 

41. Марченко Юлія Володимирівна – методист, керівник гуртка КЗ Сумської облас-

ної  ради-Обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю;

збірник сценаріїв виховних заходів «Юннатівське літо»; 

42. Павлюченко Олег Борисович – методист І категорії КЗ Сумської міської ради-

Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; мето-

дичні  рекомендації  «Організація  науково-дослідної  діяльності  гідробіологічного

напряму  вихованців  творчих  учнівських  об’єднань  у  позашкільному  навчальному

закладі»; 

43. Сворінь Надія Володимирівна – заступник директора Тернопільського облас-

ного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; методичний посіб-

ник «Оптимальні умови для  творчої  самореалізації, саморозвитку особистості  вихо-

ванців»; 

44. Божко Ольга Ярославівна – керівник гуртків Тернопільського обласного центру

еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді;  методичні  рекомендації  по

утриманню полозів «Змії»;

45. Марховська Аліна Василівна – керівник гуртків Шепетівського міського Центру

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області; розробки

занять з квітникарства»;

46. Кузьмінська Валентина Василівна – методист КЗ Чернівецький обласний центр

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; навчально-пізнавальна гра «Лі-

совий лабіринт»; 

47. Плічко Людмила Володимирівна – керівник гуртків Куликівського районного

центру позашкільної освіти Чернігівської області; навчальна програма «Екоетика»»; 



48. Ященко Оксана Сергіївна – вчитель біології Бобровицької гімназії Чернігівської

області;  програма  факультативного  курсу  «Основи  екологічних  знань  школярів  8

клас»; 

49. Кузьменко Вікторія Дмитрівна – завідувач організаційно-масового відділу КЗ

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»; виховний захід «Подорож до краї-

ни «Юннатія».
50. Дьяченко Валентина Вікторівна – методист Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання,  Немерцалов Володимир Володимирович – керівник
гуртків Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
навчальна програма «Юний науковець (з елементами дистанційного навчання)».
51. Дьяченко Валентина Вікторівна – керівник гуртка Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання, керівник гуртка-методист; навчальна програма
«Екологічний буквар».


	23. Валах Ірина Ігорівна – керівник гуртка КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; розробки занять гуртків еколого-натуралістичного напряму»;
	24. Валах Ірина Ігорівна – керівник гуртка КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; розробка заняття «Аплікація із соломки злакових рослин. Виготовлення аплікацій з соломки, листя та стебел різнотрав’я»;

