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

З метою поліпшення науково-методичного забезпечення, підвищення
якості позашкільної освіти з учнівською молоддю, розвитку творчого
потенціалу педагогів, поширення інноваційних досягнень, передового
педагогічного досвіду, Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської  молоді  спільно  з  Національною  академією  педагогічних  наук  України та  Все-
українською асоціацією педагогів-позашкільників «Фактор» у 2015 році проведено щорічні
заочні Позашкільні педагогічні читання-виставку видавничої продукції з питань позашкіль-
ної 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 149 робіт із 17 областей України: Волинської – 4, Вінни-
цької – 8, Дніпропетровської – 16, Донецької – 5, Житомирської – 13, Закарпатської – 19,
Івано-Франківської  –  4,   Київської  –  2,  Кіровоградської  –  7,  Львівської  –  3,  Одеської  –9,
Полтавської -19, Рівненської – 14, Сумської – 8, Тернопільської – 7, Хмельницької – 4, Черні-
гівської – 7.

З них посібників – 17, збірників – 28, інформаційно-методичних вісників – 13, брошур
- 20, буклетів – 20, методичних рекомендацій – 20, навчальних програм – 9, календарів – 3,
плакатів - 7,  тощо.  

Проведення таких виставок є необхідною складовою навчально-
методичного  і  науково-методичного  забезпечення  навчально-виховного  процессу в  поза-
шкільних 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,  іні-
ціалів 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 
«Механізм інтеграції освіти і науки у позашкільному навчальному закладі»:

№
з/п

Прізвище, ім’я по-
батькові автора(ів) 

Посада Вид видавничої продукції,
назва роботи

1. Педана Юрія 
Федоровича

Іванус Аллу 
Василівну

Директора комунального 
закладу освіти «Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді» Дніпропетровської 
області
Методиста з 
сільськогосподарського 
напряму комунального 
закладу освіти «Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді» Дніпропетровської 
області

Еколого-натуралістичний 
вісник Придніпров’я. Випуск 
19 
«Школа юних квітникарів»

2 Сусахіну Людмилу 
Володимирівну

Заступника директора з 
навчально-виховної роботи 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Інформаційно-методичний 
вісник
«Навчальні програми з 
позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму 
(досвід роботи керівників 
гуртків Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді.) ІІ частина»

- грамотою за зайняте ІІ місце:
1. Тихенко Ларису

 Володимирівну
Директора комунального 
закладу Сумської обласної 
ради – обласний центр 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю

Збірник
«Програми з позашкільної

освіти»

2. Педана Юрія 
Федоровича

Директора комунального 
закладу освіти «Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді» Дніпропетровської 
області

Комплект наочних матеріалів

- грамотою за зайняте ІІІ місце:
1. Ващук Олену 

Василівну
Вчителя біології та хімії, 
керівника екологічного 
гуртка загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 
№ 19 м. Житомира, 
кандидата педагогічних наук

Посібник «Розвиток
обдарованості школярів
шляхом залучення їх до

дослідницько-
експериментальної і науково-

пошукової роботи
2. Товкун Ніну Іванівну Директора Будинку 

художньої творчості дітей, 
юнацтва та молоді м. 
Переяслава-Хмельницького 
Київської області

Методичний посібник
«Організація науково-

дослідницької роботи на
навчально-виховній стежці»



3. Домшину Катерину 
Михайлівну

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

Методичні рекомендації
«Вертикальне озеленення»

4. Чайку Тетяну 
Василівну

Методиста Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді

Буклет 
«Наметове містечко»

2. Нагородити грамотою за зайняте І місце у номінації
«Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія інноваційної взаємодії»:

1. Тихенко Ларису 
Володимирівну

Бондар Любов 
Миколаївну

Крекотіну Тетяну 
Миколаївну

Тернавську Людмилу
Володимирівну

Директора комунального 
закладу Сумської обласної 
ради – обласний центр 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю
Заступника директора з 
навчально-виховної роботи 
комунального закладу 
Сумської обласної ради – 
обласний центр 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю
Методиста інформаційно-
методичної служби 
комунального закладу 
Сумської обласної ради – 
обласний центр 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю
Методиста інформаційно-
методичної служби 
комунального закладу 
Сумської обласної ради – 
обласний центр 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю 

Інформаційно-методичний
збірник

«Позашкільна освіта
Сумщини: регіональний
аспект. Випуск 1 -2015»

2. Тихенко Ларису 
Володимирівну

Бондар Любов 
Миколаївну

Директора комунального 
закладу Сумської обласної 
ради – обласний центр 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю
Заступника директора з 
навчально-виховної роботи 
комунального закладу 
Сумської обласної ради – 

Інформаційно-методичний
збірник

«Позашкільна освіта
Сумщини: регіональний
аспект. Випуск 2 -2015»



Крекотіну Тетяну 
Миколаївну

Тернавську Людмилу
Володимирівну

обласний центр 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю
Методиста інформаційно-
методичної служби 
комунального закладу 
Сумської обласної ради – 
обласний центр 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю
Методиста інформаційно-
методичної служби 
комунального закладу 
Сумської обласної ради – 
обласний центр 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю

3. Бедніну Віталія 
Григоровича

Брижак Людмилу 
Михайлівну

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

Інформаційно-методичний
вісник
 «У  майбутнє  ми  входимо,
озираючись на минуле. До 90-
річчя  юннатівського  руху  на
Полтавщині»

4. Валюх Марію 
Юріївну

Брижак Людмилу 
Михайлівну

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

Інформаційно-методичний
вісник
 «Робота  в  гуртках  юних
тваринників»

5. Йосипенко Ольгу 
Миколаївну

Купченко Ольгу 
Миколаївну

Гайдар Ірину 
Семенівну

Керівника гуртка «Юні 
лісівники» філії 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді у 
Полтавському районі 
Полтавської області
Керівника гуртка філії 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді у 
Полтавському районі
Керівника гуртка 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Інформаційно-методичний
вісник
 «Робота учнівських лісництв»



6. Шинкарчук Оксану 
Вадимівну

Керівника гуртка 
«Акваріуміст-початківець» 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Інформаційно-методичний
вісник 

“Лабораторія зоології -
педагогічна майстерня

екологічного виховання”
7. Валюх Марію 

Юріївну
Завідувача відділу 
сільського господарства 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Буклет
«Плодово-ягідний відділок

навчально-дослідної земельної
ділянки Полтавського

обласного еколого-
натуралістичного центру

учнівської молоді»
- грамотою за зайняте ІІ місце:

1. Майбороду Інну 
Олександрівну

Заступника директора 
комунального закладу освіти
«Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей
та учнівської молоді» 
Дніпропетровської області

Еколого-краєзнавчий часопис
«Свята справа ХХІ»,

присвячений 90-річчю
юннатівського руху в Україні

та Дніпропетровщині

2. Шубович Лілію 
Анатоліївну

Денисюка Івана 
Васильовича

Методиста Житомирського 
обласного центру еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді
Керівника гуртка 
Житомирського обласного 
центру еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді

Брошура
«Школа акваріумістики»

(з досвіду роботи акваріумного
клубу і обласної школи

акваріумістики
Житомирського обласного

центру еколого-
натуралістичної творчості

учнівської молоді)
3. Потоцьку Світлану 

Олександрівну
Старшого викладача 
кафедри екології та охорони 
природи Чернігівського 
національного педагогічного
університету імені Т.Г. 
Шевченка, кандидата 
біологічних наук

Брошура
«Агробіостанція – осередок

екологічних знань та практик
органічного землеробства»

4. Чайку  Тетяну
Василівну

Журавля  Миколу
Олексійовича

Грищенко  Наталію
Юріївну

Купріяненко
Людмилу
Миколаївну

Методиста Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
Завідувача Кобеляцької філії
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді
Завідувача лабораторії 
квітництва та овочівництва 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді
Керівника наукового 
об’єднання «Еколог» 
Козельщинського будинку 
дитячої та юнацької 
творчості Козельщинського 
району Полтавської області
Вчителя біології Вацівської 

Інформаційно-методичний
вісник

«Виховання громадянина у
гуртках еколого-

натуралістичного напряму»



Садомець Людмилу 
Юріївну 

загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів імені Володі 
Тюріна Полтавського району
Полтавської області

- грамотою за зайняте ІІІ місце:
1. Педана Юрія 

Федоровича

Майбороду Інну 
Олександрівну

Кузьменко Марину 
Борисівну 

Директора комунального 
закладу освіти «Обласний
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді» 
Дніпропетровської 
області
Заступника директора 
комунального закладу 
освіти «Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді» 
Дніпропетровської 
області
Заступника директора 
комунального закладу 
освіти «Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді» 
Дніпропетровської 
області

Еколого-натуралістичний вісник
Придніпров’я. 
Випуск № 18

«У екотворчості немає меж»
(частина ІІІ)

2. Боярчука Івана 
Павловича 

Дем’янову Оксану 
Вікторівну

Директора комунального
закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості
учнівської молоді

Дніпропетровського
району»

Дніпропетровської
області

Завідувача відділу
комунального закладу

«Центр еколого-
натуралістичної творчості

учнівської молоді
Дніпропетровського

району»
Дніпропетровської

області

Методичні рекомендації
«Інноваційна взаємодія Центру

еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді з питань
вивчення та розширення

природного заповідного фонду»

3. Поркуяна Олега 
Вікторовича

Стеблину Ольгу 
Олександрівну 

Директора комунального 
закладу 
«Кіровоградський 
обласний центр еколого-
натуралістичної творчості
учнівської молоді»
Вчителя географії 
Долинської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №2 ім. 

Робочий щоденник ІІІ
Всеукраїнського експедиційно-
польового збору команд юних

зоологів. Чорний ліс.



Федорова Вадима 
Миколайовича

Шевцова Анатолія 
Олексійовича

А.С.Макаренка 
Долинського району 
Кіровоградської області 
Вчителя географії та 
біології Добронадіївської 
школи І-ІІІ ступенів 
Олександрійського 
району Кіровоградської 
області
Вчителя географії 
Куколівського навчально-
виховного комплексу 
Олександрійського 
району Кіровоградської 
області

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

1. Поган Ольгу 
Василівну

Бурак Галину 
Йосипівну

Кремінь Оксану 
Іванівну

Біляк Оксану 
Василівну

Курах Вікторію 
Іванівну

Завідувача відділу 
інформаційно-методичної 
роботи Закарпатського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
Методиста відділу 
інформаційної роботи 
Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді
Методиста відділу 
організаційно-масової 
роботи Закарпатського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
Керівника гуртків 
Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді
Керівника гуртків 
Воловецької філії 
Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді, 
натуралістичної бази 
«Арніка»

Збірник інформаційно-методичних
матеріалів педагогів ЗОЕНЦ

«Вісник ЗОЕНЦ» № 16

2. Геревича 
Олександра 
Васильовича

Поган Ольгу 
Василівну

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

Інформаційно-методичний збірник
«Бібліотечка позашкільника 

№ 16»



Величканич Ольгу 
Михайлівну

Токарєву 
Олександру 
Іванівну

Трацевську Любов 
Михайлівну

Бурак Галину 
Йосипівну

Завідувача відділу біології
та дослідницько-
експериментальної роботи
Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді
Методиста відділу 
біології та дослідницько-
експериментальної роботи
Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді
Методиста відділу 
організаційно-масової 
роботи Закарпатського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
Методиста відділу 
інформаційно-методичної 
роботи Закарпатського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді

3. Бойко Лесю 
Федорівну

Кульчицьку Ольгу 
Іванівну

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

Робочий зошит учасника ІХ
Всеукраїнського експедиційно-
польового збору команд юних

екологів «Дослідження
біорізноманіття НПП «Сколівські

Бескиди» 

4. Куроченко Ірину 
Іванівну

Рискову Варвару 
Георгіївну

Керівника Екологічного 
центру Рівненського 
міського Палацу дітей та 
молоді, керівника гуртка-
методист
Керівника Ресурсного 
центру з екологічної 
освіти Рівненського 
міського Палацу дітей та 
молоді, керівника гуртка-
методиста

Навчально-методичний посібник 
«Технології екологічної освіти та

виховання в позашкільному
закладі»

5. Сусахіну Людмилу 
Володимирівну

Мокляк Аліну 
Олексіївну

Заступника директора з 
навчально-виховної 
роботи Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
Завідувача відділу 
екології та охорони 

Інформаційно-методичний вісник
 «Навчальні  програми  з
позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного напряму  (досвід
роботи  керівників  гуртків
Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру
учнівської молоді)»



Лещенко Інну 
Вікторівну

природи Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
Методиста Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді

6. Соловйова Геннадія
Вікторовича

Керівника гуртка 
«Фотонатуралісти» 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Інформаційно-методичний вісник
 «Фотографування живої природи»

- грамотою за зайняте ІІ місце:
1. Побережнюк Інну 

Григорівну
Завідувача відділу 
екології та охорони 
природи Вінницької 
обласної станції юних 
натуралістів

Збірник методичних розробок
«Значення інтелектуальних ігор в
навчально-виховному процесі в

закладах еколого-натуралістичного
спрямування»

2. Гайдаченко 
Людмилу Павлівну

Завідувача методичного 
відділу, керівника гуртків-
методиста комунального 
закладу «Станція юних 
натуралістів» Рівненської 
обласної ради

Збірник
«Розробки занять гуртка «Основи
флористики і фітодизайну» з теми
«Мистецтво аранжування квітів»

3. Шеремет Світлану 
Анатоліївну

Керівника гуртка 
комунального закладу 
«Районний будинок 
творчості школярів» 
Глухівської районної ради
Сумської області

      Збірник
«Дослідження водних об’єктів

рідного краю»

4. Жембій Валентину 
Всеволодівну

Островську Русану 
Олексіївну

Грабонос 
Валентину 
Дмитрівну

Директора 
Красноокнянського 
районного будинку 
дитячої та юнацької 
творчості Одеської 
області
Методиста 
Красноокнянського 
районного будинку 
дитячої та юнацької 
творчості Одеської 
області
Керівника гуртків 
Красноокнянського 
районного будинку 
дитячої та юнацької 
творчості Одеської 
області

Інформаційно-методичний збірник
«Сорока-білобока» №№ 3, 4

5. Гребінку Світлану 
Василівну

Керівника гуртка 
Устинівського районного 
Будинку дитячої та 
юнацької творчості 
Кіровоградської області

Брошура «Модернізація змісту
освіти (Казкотерапія в гуртковій

роботі)»



6. Цибульську Ірину 
Федорівну

Методиста Ківерцівського
районного центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді Волинської області

Методичні рекомендації щодо
організації екологічної
пізнавальної стежки в

дошкільному навчальному закладі
 «Віконце в природу»

7. Білокіз Світлану 
Володимирівну

Мокляк Аліну 
Олексіївну

Керівника гуртка «Основи
інформаційних 
технологій» Кобеляцької 
філії Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді, 
учитель Світлогірської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
Кобеляцького району 
Полтавської області
Завідувача відділу 
екології та охорони 
природи Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді

Інформаційно-методичний вісник
«Поєднання  інформаційних  та
здоров’язберігаючих технологій на
заняттях гуртків»

- грамотою за зайняте ІІІ місце:
1. Бесеганич Інну 

Веніамінівну

Величканич Ольгу 
Михайлівну

Токарєву 
Олександру 
Іванівну

Кандидата біологічних 
наук, доцента кафедри 
ботаніки державного 
вищого навчального 
закладу «Ужгородський 
національний 
університет»
Завідувача відділу біології
та дослідницько-
експериментальної 
роботи Закарпатського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
Методиста відділу 
біології та дослідницько-
експериментальної 
роботи Закарпатського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді

Робочий зошит «Навчальна
практика з ботаніки»

«ІV Всеукраїнський експедиційно-
польовий збір команд юних

ботаніків» Природно-заповідні
території як осередки збереження

природної та інтродукованої
флори»

2. Дем’янюк Анну 
Геннадіївну

Керівника гуртків 
комунального закладу 
«Станція юних 
натуралістів» Рівненської 
обласної ради

Брошура
«Розробки занять гуртка «Розпис

по тканині» з тематичного розділу
«Штампування тканини»

3. Ковтун Єлизавету 
Юліусівну

Методиста Хустської 
районної станції юних 
натуралістів 
Закарпатської області

Мультимедійна презентація
«Особливості організації
навчальних екскурсій»

4. Рогач Ірину Керівника гуртка Брошура



Іванівну Хустської районної 
станції юних натуралістів 
Закарпатської області

«Рослини-символи українського
народу»

5. Товкун Ніну 
Іванівну

Директора Будинку 
художньої творчості 
дітей, юнацтва та молоді 
м. Переяслава-
Хмельницького Київської 
області

Методичний посібник
«Екологічне виховання в

позашкільному навчальному
закладі»

6. Ярошевську Любов
Василівну

Сауляка Івана 
Савовича

Гаврилаш Наталію 
Леонідівну

Стопчинську 
Тетяну Миколаївну

Іванюк Оксану 
Миколаївну

Унтілову Аллу 
Іванівну

Методиста еколого-
натуралістичного відділу 
Котовського районного 
будинку дитячої та 
юнацької творчості 
Одеської області
Вчителя історії 
Гоноратської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Котовського 
району Одеської області
Вчителя географії 
Куяльницької 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Котовського 
району Одеської області
Керівника гуртків 
Котовського районного 
будинку дитячої та 
юнацької творчості 
Одеської області
Керівника гуртків 
Котовського районного 
будинку дитячої та 
юнацької творчості 
Одеської області
Керівника гуртків 
Котовського районного 
будинку дитячої та 
юнацької творчості 
Одеської області 

Посібник
«Малі річки Котовського району»

7. Карпову Віту 
Вікторівну

Керівника гуртків 
Світловодської станції 
юних натуралістів 
Кіровоградської області

Збірник тренінгових занять «Мій
професійний погляд у майбутнє» 

8. Стрельченко Тетяну
Володимирівну

Шелудченко 
Світлану 
Миколаївну

Адамовича 
Анатолія 
Олександровича

Вихователя 
Житомирського 
дошкільного навчального 
закладу № 32
Вихователя 
Житомирського 
дошкільного навчального 
закладу № 32
Заступника директора 
Житомирського обласного
центру еколого-
натуралістичної творчості

Брошура
«Еколого-натуралістична освіта

дошкільнят»



Король Наталію 
Миколаївну

Кратюк Наталію 
Адамівну

учнівської молоді 
Житомирської обласної 
ради
Вчителя-логопеда 
комунального закладу 
«Денишівський 
навчально-
реабілітаційний центр» 
Житомирської області
Вчителя початкових 
класів комунального 
закладу «Денишівський 
навчально-
реабілітаційний центр» 
Житомирської обласної 
ради

9. Лавренюк Наталію 
Володимирівну

Керівника гуртка 
Побузького центру 
дитячої та юнацької 
творчості Голованівського
району Кіровоградської 
області

Методичні рекомендації
«Виготовлення українського вінка
із шкіри, дотримуючись народних

традицій»

10. Поп Ларису 
Миколаївну

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

Методичні рекомендації щодо
проведення годин спілкування з
пропагування здорового способу

життя

11. Чумак Ірину 
Миколаївну

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

Методичний посібник
«Формування творчого потенціалу
вихованців гуртків позашкільного

навчального закладу еколого-
натуралістичного напряму»

12. Лещенко Інну 
Вікторівну

Методиста Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді

Буклет
«Природоохоронні акції

Українського товариства охорони
птахів»

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

1. Воронко Ірину 
Петрівну

Методиста комунального 
закладу «Станція юних 
натуралістів» 
Радивилівської районної 
ради Рівненської області

Методичні рекомендації
«Використання нетрадиційних
форм та методів навчання на

заняттях гуртка еколого-
натуралістичного напряму»

2 Куроченко Ірину 
Іванівну

Рискову Варвару 
Георгіївну

Керівника Екологічного 
центру Рівненського 
міського Палацу дітей та 
молоді
Керівника Ресурсного 
центру з екологічної освіти
Рівненського міського 
Палацу дітей та молоді

Семінар - практикум «Освіта для
змін: впровадження освіти для

сталого розвитку у шкільне
середовище»

3. Шинкарчук Керівника гуртка Інформаційно-методичний вісник



Оксану 
Вадимівну

Різніченко 
Людмилу 
Дмитрівну

Ленченко 
Наталію 
Михайлівну

«Акваріуміст-початківець» 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді
Керівника гуртка 
Глобинського районного 
еколого-натуралістичного 
центру Полтавської області
Керівника гуртка філії 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді у 
Полтавському районі

«Інтелектуальні  ігри  на  заняттях
гуртків»

- грамотою за зайняте ІІ місце:
1. Чабрун Галину 

Василівну

Майор Надію 
Адамівну

Шереш Світлану 
Станіславівну

Глушко Юлію 
Василівну

Габор Віру 
Володимирівну

Чабрун Галину 
Василівну

Погоріляк Надію 
Михайлівну

Федак Мирославу 
Сергіївну

Лихтей Тетяну 

Директора 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Закарпатської області
Методиста 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Закарпатської області
Завідувача відділу 
організаційно-масової 
роботи Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Закарпатської області
Керівника гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Закарпатської області
Керівника гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Закарпатської області
Керівника гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Закарпатської області
Керівника гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 

Методичні розробки занять гуртка
«Знавці лікарських рослин»



Василівну

Свищо Оксану 
Михайлівну

Мельник Оксану 
Іванівну

Козьму Галину 
Антонівну

Болог Нелю 
Василівну

Кеню Надію 
Василівну

Рацин Олесю 
Василівну

Федорнак Марію 
Іванівну

Молнар Єву 
Йосипівну

Боршош Оксану 
Іванівну

Маринченко 
Людмилу 
Михайлівну

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

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

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

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

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



Поп Євгенію 
Ярославівну

Густу Олену 
Юріївну 

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

2. Стрюк Наталю 
Василівну

Керівника гуртка 
Вінницької обласної 
станції юних натуралістів

Методичні рекомендації «Ігрові
технології підвищення

зацікавленості та розвитку
креативного мислення вихованців»

3. Седіну Альону 
Анатоліївну

Каліновську 
Марту 
Миколаївну

Чехівську Ірину 
Сергіївну

Керівника гуртків 
Вінницької обласної 
станції юних натуралістів
Керівника гуртків 
Вінницької обласної 
станції юних натуралістів
Керівника гуртків 
Вінницької обласної 
станції юних натуралістів

Збірник методичних рекомендацій
«Формування естетичних смаків
засобами художньої праці та гри,
як елементів розвитку еколого-
національної самосвідомості

підростаючого покоління»

4. Ковач Світлану 
Миколаївну

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

Збірник
«Гра як одна з форм активної

роботи з вихованцями
позашкільного навчального

закладу»
5. Семеняк Альону 

Максимівну
Педагога-організатора 
Оліївської 
загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів Житомирського 

Методичні рекомендації
«Проблема використання

проектної технології у виховній
роботи школи» (з досвіду роботи



району Житомирської 
області

педагога-організатора)

6. Брижак Людмилу 
Михайлівну

Малькову 
Світлану 
Валеріївну

Завідувача відділу біології 
та методичної роботи 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді
Керівника гуртка 
Кобеляцької філії 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді, 
заступник директора 
Світлогірської 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Кобеляцької 
районної ради Полтавської 
області

Інформаційно-методичний вісник
«Методичні  рекомендації  щодо
підготовки  та  проведення  занять
гуртків»

- грамотою за зайняте ІІІ місце:
1. Ваховську Ніну

Олександрівну
Методиста, керівника 
гуртка Центру 
позашкільної освіти ім. О. 
Разумкова Бердичівської 
міської ради Житомирської
області

Методичні рекомендації «Береги
вічної любові» 

(з досвіду організації сімейно-
родинного виховання в гуртку

«Юні орнітологи»)

2. Марховську Аліну
Василівну

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

Методичний посібник «Проектна
діяльність в гуртках еколого-

натуралістичного спрямування»

3. Брижак  Людмилу
Михайлівну

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

Буклет «Асоціативна технологія на
заняттях гуртків»

5. Нагородити грамотою за зайняте І місце у номінації
«Науково-популярні видання для дітей та юнацтва»:

1. Тищенко Валентину 
Олексіївну

Шевцову Ларису 
Григорівну

Майбороду Інну 
Олександрівну

Директора дошкільного 
навчального закладу 
(ясла-садок) 
комбінованого типу №43 
«Теремок» - Школи 
сприяння здоров’ю м. 
Дніпропетровська 
Методиста дошкільного 
навчального закладу 
(ясла-садок) 
комбінованого типу № 43 
«Теремок» - Школи 
сприяння здоров’ю м.  
Дніпропетровська
Заступника директора 
комунального закладу 

Учбово-методичне видання 
«Екологічна абетка для дітей»



освіти «Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді» 
Дніпропетровської області

2. Лешишак Віталію
Володимирівну

Шишкова Івана
Дмитровича

Лядову Ніну Іванівну

Дьяченко Валентину
Вікторівну

Завідувача відділу 
екологічного 
землеробства Одеського 
обласного гуманітарного 
центру позашкільної 
освіти та виховання
Доцента кафедри 
польових і овочевих 
культур Одеського 
державного аграрного 
університету, кандидата 
сільськогосподарських 
наук
Кандидата 
сільськогосподарських 
наук
Методиста еколого-
натуралістичного 
підрозділу Одеського 
обласного гуманітарного 
центру позашкільної 
освіти та виховання

Брошура
«Земля моя рідна, плодюча та

щедра»

- грамотою за зайняте ІІ місце:
1. Димашевську 

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

Журнал з екологічного дизайну 
«Ванілька»

2. Димашевську 
Христину Богданівну

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

Посібник
«Майстер – класи з екологічного

дизайну»

3. Щербу Олену 
Андріївну

Вчителя  біології,
географії
Томашгородської
загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів  №3
Рокитнівського  району
Рівненської області 

Посібник
«Туристичні подорожі – активна

форма відпочинку»

4. Нагорняк- 
Карбашевську Марію
Дмитрівну

Керівника гуртків 
Снятинської районної 
станції юних натуралістів 
Івано-Франківської 
області

Методичні рекомендації
«Від природи – до творчості»

5. Ярового Юрія 
Володимировича

Завідувача Шишацької 
філії Полтавського 
обласного еколого-

Буклет
 «Птахи Бутової гори»



натуралістичного центру 
учнівської молоді

- грамотою за зайняте ІІІ місце:
1. Роган Наталію 

Богданівну
Керівника гурткової 
роботи Зборівського 
районного центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді Тернопільської 
області

Збірник 
«Скарбничка творчих ідей»

2. Леськів Наталію 
Іванівну

Методиста Бережанського
районного центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді Тернопільської 
області 

Навчальний посібник
«Великодній дарунок – писанка»

3. Полегеньку Тетяну 
Володимирівну

Керівника гуртка 
комунального 
позашкільного 
навчального закладу 
«Районна станція юних 
натуралістів» 
Красноармійської 
районної ради Донецької 
області, вчителя біології 
Сергіївської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
Красноармійської 
районної ради Донецької 
області

Практичний посібник
«Як дослідити чистоту водойми

не використовуючи хімічну
лабораторію»

4. Михайленко Любов 
Василівну

Керівника гуртків-
методиста Семенівського 
районного Будинку 
творчості дітей та 
юнацтва Чернігівської 
області

Посібник 
«Український віночок»

5. Дубініну Світлану 
Борисівну

Люльченко Марину 
Володимирівну

Завідувача відділу 
комунального закладу 
Сумської міської ради – 
Сумський міський центр 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді
Методиста комунального 
закладу Сумської міської 
ради – Сумський міський 
центр еколого-
натуралістичної творчості
учнівської мол

Збірник
«Заповідне мереживо міста

Суми»

6. Курноса Ігоря 
Терентійовича

Вчителя біології  
навчально-виховного 
комплексу «Гайворонська 
гімназія-загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 5»,

Збірник 
«Стежками рідного краю.

(Екологічна стежка в урочищі
«Соломіївські скелі»,

«Горицвітова долина»)



керівник гуртка 
Гайворонського 
районного Центру 
дитячої та юнацької 
творчості Кіровоградської
області

7. Лещенко Інну 
Вікторівну

Методиста Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді

Буклет 
«Міське свято «У світі птахів»

6. Нагородити грамотою за зайняте І місце у номінації
«Реклама досягнень позашкільного навчального закладу»
1. Коваленко Вадима 

Леонідовича

Кондратьєву Тетяну 
Василівну

Керівника гуртка 
комунального закладу 
освіти «Обласний 
еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської 
молоді» 
Дніпропетровської 
області
Методиста з наукової 
роботи комунального 
закладу освіти 
«Обласний еколого-
натуралістичний центр 
дітей та учнівської моло-
ді» Дніпропетровської 
області

Каталог переможців між-
народних конкурсів еколого-при-

родничого напряму

2. Боярчука Івана 
Павловича

Хавтуру Тамару 
Іллівну

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

Плакат
«Бджіл тримати – не в холодку

лежати». З досвіду роботи гуртка
«Юні бджолярі»

3. Лещенко Інну 
Вікторівну

Сусахіну Людмилу 
Володимирівну

Методиста Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
Заступника директора з 
навчально-виховної 
роботи Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичної 

Буклет
 «Полтавський обласний еколого-
натуралістичний центр 
учнівської молоді. Ювілейний 
випуск, присвячений 70-річчю 
заснування Полтавського 
еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді»



творчості учнівської 
молоді

- грамотою за зайняте ІІ місце:
1. Остапчук  Валентину

Адамівну

Сподарик  Світлану
Олександрівну

Юхимчук  Валентину
Петрівну

Директора  Волинського
обласного  еколого-
натуралістичного центру
Завідувача інструктивно-
методичного  відділу
Волинського  обласного
еколого-
натуралістичного центру
Завідувача  відділу
екології  Волинського
обласного  еколого-
натуралістичного центру

Збірник 
«Екологічна варта» (з досвіду 
діяльності колективів екологічної
просвіти) до 90-річчя 
юннатівського руху в Україні

2. Шульгіну Валентину 
Олександрівну

Литвин Ірину 
Петрівну

Ходачок Олену 
Володимирівну

Марощук Наталію 
Володимирівну

Жидких Марину 
Петрівну

Узун Анну Василівну

Директора Донського 
еколого-
натуралістичного центру 
Волноваського району 
Донецької області
Методиста Донського 
еколого-
натуралістичного центру 
Волноваського району 
Донецької області
Практичного психолога 
Донського еколого-
натуралістичного центру 
Волноваського району 
Донецької області
Керівника гуртків 
Донського еколого-
натуралістичного центру 
Волноваського району 
Донецької області
Керівника гуртків 
Донського еколого-
натуралістичного центру 
Волноваського району 
Донецької області
Керівника гуртків 
Донського еколого-
натуралістичного центру 
Волноваського району 
Донецької області    

Брошура 
«Національно-патріотичне
виховання у позашкільному

закладі еколого-натуралістичної
спрямованості»

3. Шехтер Лілію 
Миколаївну

Завідувача відділу 
організаційно-масової 
роботи комунального 
закладу «Станція юних 
натуралістів» 
Рівненської обласної 
ради

Тематичні буклети еколого-
натуралістичного напряму

4. Мокляк Аліну 
Олексіївну

Завідувача відділу 
екології та охорони 
природи Полтавського 

Настільний календар на 2016 рік



обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді

- грамотою за зайняте ІІІ місце:
1. Шарпило Оксану 

Михайлівну
Методиста комунального
закладу Сумської міської 
ради – Сумський міський
центр еколого-
натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді

Буклет
«Сумський міський центр
еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді»

2. Кидибу Руслану 
Григорівну

Заступника директора з 
навчально-виховної 
роботи комунального 
закладу «Чернігівська 
обласна станція юних 
натуралістів»

Буклет
«Чернігівська обласна станція

юних натуралістів»

3. Масину Ольгу 
Миколаївну

Дахно Інну Петрівну

Завідувача 
інформаційно-
методичного відділу 
комунального закладу 
«Кіровоградський 
обласний центр еколого-
натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді»
Культорганізатора 
комунального закладу 
«Кіровоградський 
обласний центр еколого-
натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді»

Інформаційно-методичний
вісник. 

Вересень. Жовтень-листопад

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
Міністерства освіти і науки України висловлює щиру подяку керівникам департаментів
(управлінь) освіти і науки обласних, районних і міських державних адміністрацій, ін-
ститутів  післядипломної  педагогічної  освіти,  загальноосвітніх  та  позашкільних  на-
вчальних закладів за організацію та проведення педагогічних читань-виставки.
9. Провести Позашкільні педагогічні читання-виставку видавничої продукції з питань
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму у 2016 році.

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


