Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«7» грудня 2016 р.

№ 77

Про підсумки проведення Всеукраїнського
Конкурсу методичних моделей виховного
процесу в освітніх закладах «Виховати
особистість» у 2016 році
На виконання затвердженого Міністерством освіти і науки України плану
роботи НЕНЦ на 2016 рік, відповідно до Умов проведення Всеукраїнського
конкурсу методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах
«Виховати особистість» (додаток до листа НЕНЦ №254 від 23.12.2015р.) та з
метою пошуку резервів оптимізації виховного потенціалу, підвищення
авторитету і соціального статусу педагогічних працівників, які забезпечують
виховний процес в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах,
Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом проблем виховання
Національної академії педагогічних наук України, Інститутом психології імені
Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України та
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді (НЕНЦ)
провели в у 2016 році Всеукраїнський конкурс методичних моделей виховного
процесу в освітніх закладах «Виховати особистість».
Згідно з Умовами проведення заходу, до участі в конкурсі були залучені вчителі
і організатори позакласної роботи загальноосвітніх навчальних закладів та
керівники творчих учнівських об’єднань позашкільних навчальних закладів за
номінаціями: «Вчитель загальноосвітнього навчального закладу», «Організатор
позакласної роботи загальноосвітнього навчального закладу», «Керівник
творчого учнівського об’єднання позашкільного навчального закладу».
Участь у другому (всеукраїнському етапі) прийняли 42 роботи, переможці
обласного етапу, (в номінації «Вчитель загальноосвітнього навчального
закладу» - 10 робіт, «Організатор позакласної роботи загальноосвітнього
навчального закладу» - 7 робіт, «Керівник творчого учнівського об’єднання
позашкільного навчального закладу» - 25 робіт) із 12 областей України:
Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської,
Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської,
Тернопільської.
Журі конкурсу в складі науковців Інституту проблем виховання Національної
академії педагогічних наук України, Інституту психології імені Г.С. Костюка
Національної академії педагогічних наук України, методистів Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України оцінювало
роботи за наступними показниками:
наявність та якість матеріалів, що передбачені Умовами конкурсу;
педагогічні знахідки, ідеї, спрямовані на оновлення змісту виховання;
доцільність вибору форм, методів та засобів організації виховної роботи;

оптимальність сучасних засобів та прийомів виховної діяльності;
уміння поставити найближчі педагогічні завдання і перспективи в роботі з
кожним вихованцем і колективом в цілому;
врахування й використання виховної ролі сім’ї у формуванні особистості.
На підставі рішення журі
НАКАЗУЮ
І. В номінації «Керівник творчого учнівського об'єднання» нагородити
Дипломом відповідного ступеня (за підписом Беха І. Д., директора
Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук
України, доктора психологічних наук, професора, академіка та
Вербицького В.В., директора Національного еколого-натуралістичного
центру, доктора педагогічних наук, професора) переможців та призерів:
за зайняте І місце:
1. Муха Вікторія В’ячеславівна, керівник секцій «Географічне краєзнавство»
та «Геологічне краєзнавство» Школи краєзнавчих наук Комунального
позашкільного навчального закладу Білопільської районної ради «Центр
дитячої та юнацької творчості» Сумської області з роботою «Районний
краєзнавчий проект «Ми діти твої, Білопільщино»!»;
2. Огнєва Світлана Василівна, член Національної спілки майстрів народного
мистецтва України, майстер народної творчості України, керівникметодист зразкового творчого об’єднання «Флористичні барви»
Комунального закладу Сумської обласної ради - обласного центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю з роботою
«Формування методичної моделі виховного процесу у зразковому
творчому об’єднанні «Флористичні барви».
за зайняте ІІ місце:
1. Стадник Оксана Олександрівна, завідуюча інструктивно-методичним
відділом, керівник гуртків Житомирського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради
з роботою «Формування дослідницьких компетентностей вихованців
позашкільних закладів еколого-натуралістичного спрямування»;
2. Гнатюк Наталія Фоківна, керівник гуртків Надвірнянського районного
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-Франківської
області з роботою «Формування екологічної культури та екологічної
компетентності вихованців»;
3. Розумник Антоніна Анатоліївна, керівник гуртка «Краєзнавець»
Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської
області з роботою «Соціально-педагогічні умови реалізації національнопатріотичного виховання у гуртку туристсько-краєзнавчого напряму»;
4. Тимчишин Людмила Мирославівна, керівник гуртка витинанки та
аплікації Новороздільського Будинку дитячої та юнацької творчості
Львівської області з роботою «Опис власного досвіду керівника гуртка
витинанки та аплікації Новороздільського Будинку дитячої та юнацької
творчості»;
5. Поліщук Тетяна Григорівна, керівник гуртків Котовської міської Станції
юних техніків Одеської області з роботою «Становлення юних громадян-

патріотів через гурткову систему виховання в умовах станції юних
техніків»;
6. Воронко Ірина Петрівна, методист Комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Радивилівської районної ради Рівненської області з роботою
«Гра в житті дитини. Значення гри в розвитку творчої особистості та
продуктивності заняття».
за зайняте ІІІ місце:
1. Калуш Наталія Віталіївна, керівник екологічних гуртків Маневицького
районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської області з
роботою «Опис досвіду роботи керівника гуртків екологонатуралістичного напряму»;
2. Крикун Галина Віталіївна, керівник гуртків комунального закладу
«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»
Дніпропетровської обласної ради з роботою «Основні напрями організації
навчально-виховного процесу керівником гуртка»;
3. Кухар Ірина Миколаївна, завідувач відділу організаційно-методичної
роботи, керівник гуртків Івано-Франківського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної
ради з роботою «Анотація власного педагогічного досвіду»;
4. Литвин Тетяна Юріївна, керівник вокальної студії «Візерунок»
Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт» Київської області з роботою «Виховання успішної
особистості засобами вокального мистецтва»;
5. Лишенко Інна Іванівна, керівник танцювального гуртка «ІЛЮЗІЯ»
Комунального закладу Путивльської районної ради Сумської області районного центру позашкільної роботи з роботою «Опис досвіду роботи»;
6. Кузьміна Діана Юріївна, керівник зразкового хореографічного ансамблю
«Кольоровий дощ» Комунального позашкільного навчального закладу
Тростянецької районної ради «Палац дітей та юнацтва» Сумської області з
роботою «Формування гармонійно розвиненої особистості засобами
хореографії».
ІІ. В номінації «Вчитель загальноосвітнього навчального закладу»
нагородити Дипломом відповідного ступеня (за підписом Беха І.Д.,
директора Інституту проблем виховання Національної академії
педагогічних наук України, доктора психологічних наук, професора,
академіка та Вербицького В.В., директора Національного екологонатуралістичного центру, доктора педагогічних наук, професора)
переможців та призерів:
за зайняте І місце:
1. Штокало Марія Леонідівна, вчитель математики Тернопільської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням
іноземних мов з роботою «Опис досвіду класного керівника 9-В класу».

за зайняте ІІ місце:
1. Кульчицька
Інна
Анатоліївна,
вчитель
початкових
класів
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 м. Подільська Одеської області
з роботою «Виховання соціально компетентної, толерантної особистості»;
2. Дуля Світлана Михайлівна, вчитель початкових класів Кролевецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім.М.О. Лукаша Сумської
області з роботою «Формування екологічної культури учнів початкових
класів» та творчим проектом «Народний календар».
за зайняте ІІІ місце:
1. Бугрієнко Валентина Іванівна, вчитель початкових класів Солонянської
середньої загальноосвітньої школи №1 Дніпропетровської області з
роботою «Опис досвіду роботи класного керівника 4-В класу»;
2. Дудник Тетяна Василівна, учитель математики, інформатики та фізики
Красилівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – агротехнічний ліцей» ім. М.І. Савельєва Ставищенської
районної ради Київської області з роботою «Особистісно орієнтований
підхід до формування високоморальної толерантної особистості».
ІІІ. В номінації «Організатор позакласної роботи загальноосвітнього
навчального закладу» нагородити Дипломом відповідного ступеня (за
підписом Беха І.Д., директора Інституту проблем виховання Національної
академії педагогічних наук України, доктора психологічних наук,
професора, академіка та Вербицького В.В., директора Національного
еколого-натуралістичного центру, доктора педагогічних наук, професора)
переможців та призерів:
за зайняте ІІ місце:
1. Хмарна Лілія Віталіївна, педагог-організатор Навчально-виховного
комплексу №1 м. Покровська Донецької області з роботою «Модель
національно-патріотичного виховання в НВК №1 Покровської міської
ради Донецької області»;
2. Франків Наталія Сергіївна, заступник директора з виховної роботи
Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 з роботою
«Формування, збереження, зміцнення здоров’я учнів у системі
національно-духовних цінностей».
за зайняте ІІІ місце:
1. Кравчук Тетяна Петрівна, заступник директора з виховної роботи
Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим
вивченням іноземних мов з роботою «Моя робота барвами веселки»;
2. Гармаш Катерина Андріївна, педагог-організатор, вчитель мистецтва
Білоцерківської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
№4
Білоцерківської міської ради Київської області з роботою «Роль
національно-патріотичного виховання особистості в системі виховної
роботи педагога-організатора».

IV. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді висловлює подяку директорам департаментів науки і освіти обласних
державних адміністрацій, керівникам загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів за організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу
методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «Виховати
особистість».
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