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НАКАЗ
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«05» квітня 2016 р. № 24

Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу науково-
методичних розробок з еколого-
натуралістичного напряму
позашкільної освіти хіміко-
біологічного профілю у 2015 р.

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  2015  році  проведено  Всеукраїнський  конкурс  науково-
методичних розробок з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти
хіміко-біологічного профілю.

На  розгляд  журі  представлено  235  науково-методичні  розробки  з  20
областей  України:  Вінницької  –  8,  Волинської  –  3,  Дніпропетровської  –  13,
Донецької  –  9,  Житомирської  –  17,  Івано-Франківської  –  17,  Київської  –  21,
Луганської - 1, Львівської – 13, Миколаївської – 14, Одеської – 8, Полтавської –
26,  Рівненської  –  24,  Сумської  –  6,  Тернопільської  –  9,  Харківської  –  2,
Херсонської – 1, Хмельницької – 5, Чернівецької – 27, Чернігівської – 11.

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  Вінницької,  Дніпропетровської,  Івано-
Франківської,  Київської,  Миколаївської,  Одеської,  Рівненської,  Сумської,
Харківської, Чернівецької областей.

        Разом з тим журі відмічає, що більшість 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 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 2016 році. 

Додатки на 8 сторінках.

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



Додаток 1 до
наказу НЕНЦ
05.04 2016 р. № 24

Список  переможців  Всеукраїнськогоконкурсу
науково-методичних  розробок  з  еколого-
натуралістичного  напряму  позашкільної
освіти  хіміко-біологічного  профілю  для
нагородження  дипломами  НЕНЦ  МОН
України І ступеня

1. Настасьєва  Світлана  Миколаївна  -  керівник  гуртків  КПНЗ  «Одеський
еколого-натуралістичний  центр  «Афаліна»;  навчальна  програма  для
дошкільного віку «Юні натуралісти»;

2. Герега Ірина Григорівна - керівник гуртків Станції юних натуралістів міста
Первомайська  Миколаївської області; навчальні програми гуртків «Еколог-
дошкільник» і «Юні екологи»;

3. Куроченко  Ірина  Іванівна  -  керівник  Екологічного  центру  Рівненського
міського  Палацу  дітей  та  молоді;  збірник  навчальних  програм  з
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму;

4. Рискова  Варвара  Георгіївна  -  керівник  Ресурсного  центру  з  екологічної
освіти Рівненського міського Палацу дітей та молоді;  збірник навчальних
програм з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму;

5. Гнопко Наталія Ярославівна - керівник гуртків КПНЗ «Одеський еколого-
натуралістичний  центр  «Афаліна»;  навчально-методичний  посібник  до
програми гуртка «Природа і творчість» (дошкільники);

6. Бєлова Віта Аркадіївна - керівник гуртків Котовської міської станції юних
натуралістів  Одеської  області;  «Цікава ботаніка.  Зошит для занять  гуртка
«Юні ботаніки»;

7. Шехтер  Лілія  Миколаївна  -  завідувач  організаційно-масового  відділу
комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної
ради;  тематичні  сценарії  виступів  екологічної  агітбригади  «Кредо»
комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної
ради;

8. Морозюк Оксана Євгенівна - вчитель біології Сарненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №4 Сарненського району Рівненської області;  проект
«Формування екологічної культури засобами театрального мистецтва»;

9. Каменська Наталія Федорівна - методист, керівник гуртка КЗ Путивльської
районної  ради  Сумської  області  –  районний  центр  позашкільної  роботи;
проект  «Проектна  діяльність  натуралістсько-краєзнавчого  відділу
Путивльського районного центру позашкільної роботи Сумської області»;

10.Педан  Юрій  Федорович  -  директор  КЗ  освіти  «Обласний  еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської



області;  еколого-натуралістичний  вісник  Придніпров’я  «Школа  юних
квітникарів» випуск 19;

11.Іванус  Алла  Василівна  -  методист  КЗ  освіти  «Обласний  еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді» Дніпропетровської
області;  еколого-натуралістичний  вісник  Придніпров’я  «Школа  юних
квітникарів» випуск 19;

12.Шукалюкова  Людмила  Валентинівна  -  методист  Лозівської  станції  юних
натуралістів  Лозівської  міської  ради  Харківської  області;  методичні
рекомендації  щодо організації  та  проведення  дослідницької  діяльності   в
позашкільному еколого-натуралістичному закладі;

13.Кузьмінська  Валентина  Василівна  -  методист  Комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»;  використання  активних  форм  навчання  в  гуртках
еколого-натуралістичного  профілю  (Навчально-методичний  посібник  для
керівників гуртків еколого-натуралістичного профілю);

14.Горай  Лариса  Петрівна  -  практичний  психолог,  керівник  гуртка
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Івано-Франківської  області;  програма  елективних  курсів  «Я  і
природа»;

15.Прядунець  Валентина  Анастасіївна  -  вчитель  біології  Новоукраїнської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Млинівської  районної  ради
Рівненської ради, керівник гуртка «Паросток» Районного будинку творчості
школяра  Млинівської  районної  ради  Рівненської  області;  збірник
методичних  матеріалів  «Використання  інтерактивних технологій  у  роботі
гуртків еколого-натуралістичного спрямування»;

16.Мосьондз  Галина  Семенівна  -  методист  відділу  інформаційно-методичної
роботи Вінницької обласної станції  юних натуралістів; збірка методичних
матеріалів «Експериментальне дослідництво з зоології та тваринництва»;

17.Кузнєцов  Роман  Ігорович  -  керівник  гуртка  Надвірнянського  районного
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-Франківської
області; дидактичний матеріал «Дивовижний світ пернатих».



Додаток 2 до
наказу НЕНЦ
05.04 2016 р. № 24

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. Крайняк  Олена  Василівна  -  керівник  гуртка  КПНЗ  «Станція  юних
натуралістів»  Дніпропетровської  міської  ради  Дніпропетровської  області;
екологічне дослідження водних об’єктів (на допомогу юному гідробіологу);

2. Дімова  Марія  Афанасіївна  -  методист  міського  відділення  МАН
Комунального закладу «Міський Центр дитячої творчості» Одеської області;
методика виконання практичних робіт з геології;

3. Федорова  Ольга  В’ячеславівна  -  заступник  директора  з  навчально-
методичної  роботи КЗО «Кілійський районний будинок науково-технічної
творчості  учнівської  молоді»  Одеської  області; використання  методу
проектів  за  допомогою  мультимедійних  технологій  для  підготовки
агітбригад та занять гуртка по темі енергозбереження та екології;

4. Пікуль  Тетяна  Василівна -  вчитель  початкових  класів  Куцурубської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Очаківської  районної  ради
Миколаївської області;  методичний посібник «Формування природознавчої
компетенції молодших школярів засобами екологічного виховання»;

5. Даскалу Юліана Костянтинівна - вчитель хімії та екології  Великобудського
НВК  Герцаївського  району  Чернівецької  області;  програма  елективного
курсу «Збалансований (сталий) розвиток»;

6. Желєзняк  Тетяна  Миколаївна  -  директор  Будинку  дитячої  творчості
Кривоозерського  району  Миколаївської  області; методичні  рекомендації
«Народні  звичаї  і  традиції  як  засіб  екологічного  виховання  молодших
школярів»;

7. Пахольчук Олена Сергіївна - керівник гуртків Татарбунарського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області; еколого-краєзнавчі
квести як форма позашкільної  роботи;

8. Марковець Ольга Олегівна - керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької
творчості  Кузнецовської  міської  ради  Рівненської  області;  методичні
рекомендації «Екскурсія як один із видів науково-дослідницької та еколого-
природоохоронної діяльності»;

9. Балєва  Галина  Семенівна  -  методист  Станції  юних  натуралістів  міста
Миколаєва; методичні рекомендації «Екологічна етика та гуманне ставлення
до тварин і рослин»;



10.Гончаренко Любов  Миколаївна  -  Конотопська  станція  юних  натуралістів
Сумської області; «Проектна діяльність позашкільних навчальних закладів
еколого-натуралістичного напрямку: від теорії до практики»;

11.Горбатенко  Оксана  Степанівна  -  вчитель-методист  Носівської  районної
гімназії Чернігівської області; сценарій масового заходу «В долонях рідної
землі»;

12.Рябцева  Надія  Іванівна  -  директор  Васильківської  міської  СЮН
Васильківської  міської  ради  Київської  області;  віртуальна  екскурсія
«Рослини біля доріг, будинків і пустирів – супутники людини» і віртуальна
екскурсія-екологічний  проект  «Навчально-виховна  екологічна  стежка
«Дивне поряд»;

13.Василенко  Галина  Дмитрівна  -  методист  Васильківської  міської  СЮН
Васильківської  міської  ради  Київської  області;  віртуальна  екскурсія
«Рослини біля доріг, будинків і пустирів – супутники людини» і віртуальна
екскурсія-екологічний  проект  «Навчально-виховна  екологічна  стежка
«Дивне поряд»;

14.Хлус  Лариса  Миколаївна  -  керівника  гуртків  Комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»; Зоологія:  навчальний посібник (Хлус Л.М.,  Череватов
В.Ф.);

15.Горай  Лариса  Петрівна  -  практичний  психолог,  керівник  гуртка
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва  Івано-Франківської  області; навчальна  програма  гуртка  «Юні
любителі природи»;

16.Малишева Тетяна Василівна - методист Києво-Святошинського районного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді; програма
гуртка «Зелена економіка»;

17.Велігорська  Світлана  Віталіївна  -  завідувач  методичного   відділу  КЗ
«Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»; навчальна  програма
«Хімія в побуті»;

18.Андрощук  Альона  Іванівна  -  керівник  гуртків  Шепетівського  міського
центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді Хмельницької
області; навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму;

19.Пономаренко Юлія  Миколаївна  -  керівник  гуртка  студії  розвитку  дитини
«Малюк» Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості
Київської області; віртуальна екскурсія «Живі смарагди України».



Додаток 3 до
наказу НЕНЦ
05.04 2016 р. № 24

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. Кунько  Анастасія  Сергіївна  -  вчитель  хімії  Старомізунської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів імені Василя Верховинця, керівник гуртка «Хіміко технологічний»
Долинської  районної  станції  юних  техніків  Івано-Франківської  області;
навчальна програма гуртка «Юний дослідник»;

2. Ткаченко  Ірина  Павлівна  -  керівник  гуртка  Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області; програма гуртка «Етновалеологія»;

3. Дробишева  М.В.  -  керівник  гуртка  Станції  юних  натуралістів  міста
Миколаєва; програма гуртка «Стань творцем свого життя»;

4. Лебедєва  Тамара  Андріївна  -  керівник  гуртка,  завідуюча  методичним
відділом Станції юних натуралістів міста Миколаєва; програма гуртка «Юні
натуралісти»;

5. Богатир  Тетяна  Василівна  -  методист  Сторожинецького  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької області; навчальна
програма «У світі флори»;

6. Поддубняк  Руслана  Валеріївна  -  керівник  гуртків  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; навчальна програма
з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Верхова їзда»;

7. Бобровська Валентина Анатоліївна - завідувач відділу біології та сільського
господарства  комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Рівненської  обласної  ради;  навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного напряму «Рослинники»;

8. Ромашко  Раїса  Ярославівна  -  керівник  гуртків  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; навчальна програма
з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Рослинники»;

9. Логін  Лідія Тодорівна  -  завідувач  методичного  відділу  Сторожинецького
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької області; навчальна програма «Фітодизайн»;

10.Фарбатюк Олена Сергіївна - керівник гуртків Чернівецького міського центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді; навчальна  програма
«Екологічне харчування»;

11.Бондар  Олена  Василівна  -  керівник  гуртка  КЗ  Сумської  обласної  ради  –
Обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою молоддю;



навчальна програма «Знавці природи»;
12.Гончаренко  Анастасія  Володимирівна  -  керівник  гуртка  КЗ  Сумської

обласної  ради  –  Обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю; навчальна програма «Жива планета»;

13.Панасюк  Тетяна  Сергіївна  -  методист,  керівник  гуртка  КПНЗ
«Павлоградський  районний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді» Дніпропетровської області; збірка тестів для визначення
якості знань учнів;

14.Валікова Олександра Віталіївна - методист, керівник гуртків комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської  обласної  ради; робочий  зошит  для  занять  гуртка  «Основи
біології»;

15.Чумак Ірина Миколаївна - керівник гуртка Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області;
навчально-методичний  посібник  «Формування  творчого  потенціалу
вихованців  гуртків  позашкільного  навчального  закладу  еколого-
натуралістичного напряму»;

16.Педагогічний  колектив Заставнівського  еколого-натуралістичного  центру
дітей  та  юнацтва  Чернівецької  області;  навчальний  посібник  «Ботанічна
азбука (на прикладі дерев і кущів)»;

17.Ярмоленко Оксана Олексіївна - педагог-організатор, керівник гуртка «Юні
охоронці  природи»  Кобеляцької  філії  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді; методичний посібник  «У нас
сьогодні свято»;

18.М’ягка  Наталія  Дмитрівна  -  керівник  гуртка-методист  Васильківської
міської  СЮН Васильківської  міської  ради  Київської  області; презентація-
віртуальна  екскурсія  «Цікавий  світ  пеліканів  рожевих  у  заповідниках
України»;

19.Дондова  Анна   Олександрівна  -  керівник  гуртка  Центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської  молоді Арцизького району Одеської
області; віртуальна екскурсія «В гості до тварин зоопарку»;

20.Гончар Алла Вікентіївна - керівник гуртка КЗ «Дитячий екологічний центр
м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської
області; збірка сценаріїв «Чарівні казки в новорічну пору»;

21.Ваховська  Ніна  Олександрівна  -  методист,  керівник  гуртків  відділення
еколого-натуралістичного  напряму  Центру  позашкільної  освіти  імені
О.Разумкова Житомирської області; природоохоронний проект  «Збережемо
природу для нащадків»;

22.Куроченко  Ірина  Іванівна  -  керівник  Екологічного  центру  Рівненського
міського  Палацу  дітей  та  молоді;  сценарій  масових  заходів  для  учнів  із
еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти;

23.Рискова  Варвара  Георгіївна  -  керівник  Ресурсного  центру  з  екологічної
освіти  Рівненського  міського  Палацу  дітей  та  молоді;  сценарій  масових



заходів для учнів із еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти;
24.Доля Вікторія Анатоліївна – керівник гуртка «Юні друзі  природи» КПНЗ

«Менський районний центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Чернігівської
області; проект «Стежиною доброти»;

25.Красовський Леонід Альфонсович – керівник гуртків,  агроном відділення
еколого-натуралістичного  напряму  Центру  позашкільної  освіти  імені  О.
Разумкова  Житомирської  області; методичні  рекомендації  «Організація
навчально-дослідницької  діяльності  на  навчально-дослідних  земельних
ділянках»;

26.Ващук Олена Василівна -  вчитель біології  та  хімії,  керівник екологічного
гуртка загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 м. Житомира; методичні
рекомендації  «Розвиток  обдарованості  школярів  шляхом  залучення  їх  до
дослідницько-експериментальної і науково-пошукової роботи»;

27.Коротченко Людмила Леонідівна - вчитель біології,  керівник екологічного
гуртка загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 м. Житомира; методичні
рекомендації  «Діяльнісний підхід у екологічному вихованні особистості на
заняттях екологічного гуртка»;

28.Воронко Ірина Петрівна -  методист комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Радивилівської районної ради Рівненської області; методичні
рекомендації  «Використання  інтерактивних  форм та  методів  навчання  на
заняттях гуртка еколого-натуралістичного напряму»;

29.Кривоніс Валентина Василівна – методист, керівник гуртка Шосткинської
міської  станції  юних  натуралістів  Сумської  області; узагальнення
педагогічного  досвіду,  методичні  рекомендації  «Дослідницька  робота
вихованців Шосткинської міської станції юних натуралістів екологічного і
ботанічного напряму»;

30.Черниш Наталія Анатоліївна - керівник гуртка Станції юних натуралістів м.
Білої  Церкви  Київської  області;  навчально-методичне  забезпечення
«Інтерактивні  технології  навчання  у  гуртках  еколого-натуралістичного
напряму»;

31.Мазун  Юлія  Михайлівна  -  керівник  гуртка  Станції  юних  натуралістів  м.
Білої  Церкви  Київської  області;  навчально-методичне  забезпечення
«Інтерактивні  технології  навчання  у  гуртках  еколого-натуралістичного
напряму»;

32.Веріженко Наталія Олександрівна - керівник гуртків Покотилівської станції
юних  натуралістів  Харківської  районної  ради  Харківської  області;
методична розробка «Гра як засіб виховання екологічної культури молодших
школярів»;

33.Дем’янова  Оксана  Вікторівна  -  завідувач  організаційно-масового  відділу
керівник  гуртка  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді  Дніпропетровського  району»  Дніпропетровської  області; розробка
відкритого заняття «Фенологічне дерево» Пори року»;

34.Токарюк Ольга  Євгеніївна  -  керівник  гуртка Сторожинецького районного



центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької
області; дидактичні та практичні матеріали для проведення дослідницьких
робіт «Організація  еколого-дослідницької  діяльності  під  час  гурткових
занять в ДНЗ»;

35.Зіньков  Анатолій  Миколайович  -  керівник  гуртка  «Юні  ентомологи»
Маневицького  районного  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Волинської
області;  методичні  рекомендації  до  написання  та  оформлення  науково-
дослідницьких робіт у загальноосвітньому навчальному закладі;

36.Левицький  Михайло  Васильович  –  ліцеїст  11-Б  класу  Прикарпатського
військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської області;  проект
«Дивовижна теплиця».

37.Костенко  Валентина  Леонідівна  -  КПНЗ  «РайСЮН»  Красноармійської
райради Донецької області; «Вивчення степових рослин - ковилу».


