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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 Всеукраїнською асоціацією педагогів-позашкільників «Фактор» у 2014 році
проведено  щорічні  заочні  Позашкільні  педагогічні  читання-виставку
видавничої  продукції  з  питань позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного
напряму.

На  виставку  подані  матеріали  різних  типів  позашкільних  навчальних
закладів:  профільних,  комплексних,  зокрема,  центрів  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді,  станцій  юних  натуралістів,  палаців  і  будинків
дитячої  та  юнацької  творчості,  творчих та  трудових учнівських об'єднань на
базі загальноосвітніх навчальних закладів. 

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

Проведення  таких  виставок  є  необхідною  складовою  навчально-
методичного і науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу
в  позашкільних  навчальних  закладах,  сприяє  створенню  банку  методичних
матеріалів  з  організації  екологічної  освіти  учнівської  молоді,  підвищенню
ефективності  та  якості  дослідницької  роботи  з  учнями,  підтримці  творчо
працюючих педагогів. 

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



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

НАКАЗУЮ: 
 1. Нагородити грамотою за зайняте І місце  у номінації  
«Механізм інтеграції освіти і науки у позашкільному навчальному закладі»:
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові 
автора(ів)

Посада назва роботи

1. Куроченко Ірина 
Іванівна

Рискова Варвара 
Георгіївна

- керівник 
Екологічного центру 
Рівненського міського 
Палацу дітей та 
молоді, керівник 
гуртка-методист, 
відмінник освіти 
України
- методист, керівник 
Ресурсного центру з 
екології освіти 
Рівненського міського 
Палацу дітей та 
молоді, керівник 
гуртка-методист, 
відмінник освіти 
України

Посібник «Від малого
відкриття до великої
науки: сучасні дані

досліджень компонентів
природно-

територіального
комплексу Рівненської

області»

2. Смоляр Наталія 
Олексіївна

Гапон Світлана 
Василівна

Беседіна Ірина 
Сергіївна

- канд. біол. наук, 
завідувач кафедри 
екології та охорони 
довкілля Полтавського
національного 
педагогічного 
університету імені 
В. Г. Короленка
- д-р біол. наук, 
професор кафедри 
ботаніки Полтавського
національного 
педагогічного 
університету імені 
В. Г. Короленка
- канд. біол. наук, 
доцент кафедри 
екології та охорони 
довкілля Полтавського
національного 
педагогічного 
університету імені 

Посібник «Заповідними
стежинами Полтавського
краю». Робочий зошит-

путівник
Всеукраїнського

експедеційно-польвого
збору команд юних

екологів і натуралістів із
дослідження

біорізноманітності
природно-заповідних

територій»



Закалюжний Віктор 
Маркович

Клепець Олена 
Вікторівна

Паляниця Олександр 
Вікторович

В. Г. Короленка
- канд. г.-м. наук, 
доцент кафедри 
біології та основ 
здоров'я людини 
Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
В. Г. Короленка
- асистент кафедри 
екології та охорони 
довкілля Полтавського
національного 
педагогічного 
університету імені 
В. Г. Короленка
- асистент кафедри 
біології та основ 
здоров'я людини 
Полтавського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
В. Г. Короленка

- грамотою за зайняте ІІ місце:  
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові 
автора(ів)

Посада
Вид

та назва продукції

1. Трегубова Людмила 
Анатоліївна

Карпенко Юрій 
Олександрович

Велігорська Світлана 
Віталіївна

- директор 
комунального закладу 
«Чернігівська обласна 
станція юних 
натуралістів»
- доцент, кандидат 
біологічних наук, 
завідувач кафедри 
екології та охорони 
природи 
Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Т. Г. Шевченка
 - завідувач 
методичного відділу 
комунального закладу 

Збірник «Підходи до
реалізації міжнародної
програми дослідження
довкілля «GLOBE» в
освітніх закладах (на

прикладі Чернігівської
області)»



Потоцька Світлана 
Олександрівна

«Чернігівська обласна 
станція юних 
натуралістів»
 - кандидат 
біологічних наук, 
старший викладач 
кафедри екології та 
охорони природи 
Чернігівського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Т. Г. Шевченка

- грамотою за зайняте ІІІ місце:  
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові
автора(ів)

Посада
Вид

та назва продукції

1. Бедніна Віталій 
Григорович

Смоляр Наталія 
Олексіївна

Брижак Людмила 
Михайлівна

- директор 
Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного 
центру учнівської 
молоді
- канд. біол. наук, 
завідувач кафедри 
екології та охорони 
довкілля Полтавського
національного 
педагогічного 
університету імені 
В. Г.Короленка
- завідувач відділу 
біології та методичної 
роботи Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного 
центру учнівської 
молоді

Збірник «Стежинами
рідного краю»

2. Меркун Надія
Іванівна

- директор 
Світловодської міської
станції юних 
натуралістів 
Кіровоградської 
області

Методична
рекомендація «Роль
«Стежки здоров'я» у
покращенні розвитку
інтересу вихованців

СЮН до валеологічних
знань і вмілого

використання їх для
зміцнення здоров'я з



допомогою природних
цілющіх факторів»

3. Маджара Василь 
Васильович

- керівник гуртків 
Тячівського районного
еколого-
натуралістичного 
центру учнівської 
молоді

Брошура «Рекомендації
при фотографуванні у
режимі «макрозйомка»

4. Головко Сергій 
Володимирович

- керівник гуртка 
Центру дитячої та 
юнацької творчості 
м. Ульяновки 
Кіровоградської 
області

Книга «Рідкісні
рослини та природно-

заповідний фонд
Ульяновського району»

5. Остапчук Валентина 
Адамівна

Сподарик Світлана 
Олександрівна

- директор 
Волинського 
обласного еколого-
натуралістичного 
центру
- завідуюча 
інструктивно-
методичним відділом 
Волинського 
обласного еколого-
натуралістичного 
центру

Збірник «Педагогічна
спадщина 

В. О. Сухомоинського у
діалозі із сучасністю»

6. Стеблина Ольга 
Олександрівна

Федоров Вадим 
Миколайович

- вчитель географії 
Долинської 
загальньоосвітньої 
школи № 2 І-ІІІ 
ступенів 
Кіровоградської 
області
- вчитель географії та 
біології 
Добронадіївської 
школи І-ІІІ ступенів 
Олександріївського 
району 
Кіровоградської 
області

Збірка «Тут часу плин і
вічності вода»

7. Мигун Павло 
Петрович

- завідувач відділу 
біології та с.-г., 
керівник гуртків-
методист Вінницької 
обласної станції юних 
натуралістів

Збірник «Зміст та
організація роботи в

плодово-ягідному
розсаднику НДЗД»

8. Кидиба Руслана - заступник директора Посібник «Робочий



Григорівна 

Леус Юрій 
Віталійович

Велігорська Світлана 
Віталіївна

Бицько Тетяна 
Миколаївна

Корень Тетяна 
Іванівна

Кузьменко Вікторія 
Дмитрівна

Трегубова Людмила 
Анатоліївна

з навчально-виховної 
роботи комунального 
закладу «Чернігівська 
обласна станція юних 
натуралістів»
- канд. біол. наук, 
завідувач відділу 
біології комунального 
закладу «Чернігівська 
обласна станція юних 
натуралістів»
- завідувач 
методичного відділу 
комунального закладу 
«Чернігівська обласна 
станція юних 
натуралістів»
- методист 
комунального закладу 
«Чернігівська обласна 
станція юних 
натуралістів»
- методист 
комунального закладу 
«Чернігівська обласна 
станція юних 
натуралістів»
- завідувач 
організаційно-
масового відділу 
комунального закладу 
«Чернігівська обласна 
станція юних 
натуралістів»
- директор 
комунального закладу 
«Чернігівська обласна 
станція юних 
натуралістів»

зошит практичних
занять з природничого
профілю для учаників
обласної літньої школи

для обдарованих та
талановитих дітей»

2.   Нагородити грамотою за зайняте І місце  у номінації
 «Реклама досягнень позашкільного навчального закладу»:
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові
автора(ів)

Посада
Назва роботи

1. Кийко Андрій 
Олександрович

- директор КЗ ЛОР 
«Львівський обласний 
центр еколого-

Буклети «Вивчаємо,
досліджуємо,
оберігаємо»,



Кошіль Марія Іванівна

Денюк Наталія 
Іванівна

Федорович Андрій 
Михайлович

натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді»
- заступник директора  із 
навчально-методичної 
роботи КЗ ЛОР 
«Львівський обласний 
центр еколого-
натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді»
- методист КЗ ЛОР 
«Львівський обласний 
центр еколого-
натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді»
- завідувач відділу 
біології та екології КЗ 
ЛОР «Львівський 
обласний центр еколого-
натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді»

«Вчимося
господарювати»,
«Лабораторія під
відкритим небом»

2. Качалов Іван 
Андрійович

- керівник гуртка 
Криворізького 
Жовтневого ліцею 
Дніпропетровської 
обласної ради м. Кривого
Рогу Дніпропетровської 
області

Буклет «Основи
науково-

дослідницької
діяльності»

3. Качалов Іван 
Андрійович

- керівник групи 
комунального 
позашкільного 
навчального закладу 
«Станція юних 
натуралістів Жовтневого 
району» 
Дніпропетровської 
області

Буклет «Дитячий
екологічний прес-
центр «Junik Eco

News»

- грамотою за зайняте ІІ місце: 
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові 
автора(ів)

Посада Назва роботи

1. Чабрун Галина 
Василівна

- директор 
Виноградівського 
районного еколого-

Буклет «Дорогою
добра крокує

дітвора»



Шереш Світлана 
Станіславівна

Майор Надія 
Адамівна

Болог Неля 
Василівна

Сусік Іван Іванович

натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- завідувач відділу 
організаційно-масової 
роботи Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру
- методист 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області

2. Тихенко Лариса 
Володимирівна

- директор Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю

Буклет «Сумський
обласний центр

позашкільної освіти
та роботи з

талановитою
молоддю: еколого-
натуралістичний

відділ»
3. Поган Ольга 

Василівна
- методист відділу екології 
та природоохоронних 
роботи Закарпатського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівських молоді

Буклет «Відділ
екології та

природоохоронної
роботи»

- грамотою за зайняте ІІІ місце: 
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові 
автора(ів)

Посада Назва роботи

1. Безкровна Валентина
Вікторівна

- керівник гуртка «Юний 
еколог» Бобровицького 
Центру дитячої творчості 

Календар «Птахи –
наші друзі»



Чернігівської області
2. Мокляк Аліна 

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

Настільний
календар «Зоолого-

тваринницький
відділ»

3. Ткач Ігор 
Михайлович

Сасин Оксана 
Василівна 

Мошкіна Тетяна 
Федорівна

Поп Лариса 
Миколаївна

- директор Тячівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Закарпатської області
- заступник директора з 
навчально-виховної роботи
Тячівського районного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
Закарпатської області
- методист з інформаційно-
методичної роботи 
Тячівського районного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
Закарпатської області
- заввідділом 
організаційно-масової 
роботи Тячівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Закарпатської області

Буклет «Тячівський
районний еколого-
натуралістичний
центр учнівської

молоді»

4. Бурак Галина 
Йосипівна

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

Буклет «Відділ
інформаційно-

методичної роботи»

5. Соболь Тетяна 
Миколаївна

- методист комунального 
позашкільного навчального
закладу «Станція юних 
натуралістів Жовтневого 
району» м. Кривого Рогу 
Дніпропетровська область

Буклет
«Комунальний
позашкільний

навчальний заклад
«Станція юних

натуралістів
Жовтневого

району»
6. Бойко Галина 

Петрівна
- керівник натуралістичних
гуртків Монастирського 
районного комунального 
будинку дитячої та 

Збірник
«Досягнення

гуртків еколого-
натуралістичного



юнацької творчості 
Тернопільської області

напрямку
Монастирського

районного будинку
дитячої та юнацької

творчості»
7. Милосердна Анжела 

Миколаївна
- керівник гуртків 
Овідіопольського 
районного будинку дитячої 
та юнацької творчості 
Одеської області

Буклет «Виховання
екологічної
культури у

вихованців – шлях
до охорони
довкілля»

8. Боярчук Іван 
Павлович

Хавтура Тамара 
Іллівна

Негоднікова Тамара 
Іллівна

- директор комунального 
закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді 
Дніпропетровського 
району»
- методист комунального 
закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді 
Дніпропетровського 
району»
- методист комунального 
закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді 
Дніпропетровського 
району»

Вісник «Крок за
кроком – 25 років!»

9. Антахович Ігор 
Павлович

Дзюбик Андрій 
Євгенович

- директор Львівського 
міського дитячого еколого-
натуралістичного центру
- керівник гуртків 
Львівського міського 
дитячого еколого-
натуралістичного центру

«Тематичний
зоологічний

календар
Львівського

міського дитячого
еколого-

натуралістичного
центру»

3.   Нагородити грамотою за зайняте І місце  у номінації
«Науково-популярні видання для дітей та юнацтва»:
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові
автора(ів)

Посада Назва роботи

1. Бедніна Віталій 
Георгович

Смоляр Наталія 

- директор Полтавського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
- завідувач кафедри 

Збірник «Малі ріки
Полтавщини»



Олексіївна

Сусахіна Людмила 
Володимирівна

Мокляк Аліна 
Володимирівна

екології та охорони 
довкілля Полтавського 
національного 
педагогічного університету
імені В. Г. Короленка
- заступник директора 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді
- завідувач відділу екології 
та охорони природи 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

- грамотою за зайняте ІІ місце:
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові 
автора(ів)

Посада
Вид

та назва продукції

1. Паславська Любов 
Михайлівна

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

Збірник «Екологічні
ігри для дітей

молодшого
шкільного віку»

2. Гайкова Наталія 
Миколаївна

- завідуюча відділом 
Сумського обласного 
центру позашкільної освіти
та роботи з талановитою 
молоддю

Брошура «Легенди
та казки про

лікарські рослини»

3. Рибачик Марина 
Павлівна

- керівник гуртка 
Комунального 
позашкільного навчального
закладу «Володимирецький
районний Будинок 
школярів та юнацтва» 
Володимирецької районної 
ради Рівненської області

Посібник «Легенди
про рослини

Червоної книги
Рівненщини»

- грамотою за зайняте ІІІ місце:
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові 
автора(ів)

Посада
Вид

та назва продукції

1. Димашевська 
Христина Богданівна

- керівник гуртків 
Бережанського районного 
центру еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді 

Оповідання
«Чарівні яблука»



Тернопільської області
2. Сасин Оксана 

Василівна
- заступник директора з 
навчально-виховної роботи
Тячінського ройонного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 
Закарпатської області

Календар
«Збережімо, діти,
наші первоцвіти»

3. Качалов Іван 
Андрійович

- керівник гуртка (головний
редактор) Комунального 
позашкільного навчального
закладу «Станція юних 
натуралістів Жовтневого 
району» Дніпропетровської
області

Буклет «Junik News
eco (новини юннатів

– еко)»

4. Хім’як Ігор Іванович - заступник директора з 
навчально-виховної роботи
Львівського міського 
дитячого еколого-
натуралістичного центру

Монографія
«Коротко про

інтимне для дівчат.
Коротко про
інтимне для

хлопців»

4.   Нагородити грамотою за зайняте І місце  у номінації
«Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія інноваційної взаємодії»:
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові 
автора(ів)

Посада
Вид

та назва продукції

1. Кузьменко Вікторія 
Дмитрівна

- завідувач організаційно-
масового відділу 
комунального закладу 
«Чернігівська обласна 
станція юних натуралістів»

«Подорож до країни
«Юннатія»

2. Тихенко Лариса 
Володимирівна

- директор Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю

Збірник
«Позашкільна

освіта Сумщини:
регіональний

аспект. Випуск 1-
2014»

3. Сусахіна Людмила 
Володимирівна

Лещенко Інна 
Вікторівна

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

Вісник
«Застосування
інноваційних
технологій у

позашкільному
навчальному

закладі»

4. Смірнова Віра 
Марківна

- учитель Жовтневого 
навчально-виховного 

Вісник «Умови
формування



комплексу, керівник гуртків
Решетилівського БДЮТ 
Полтавської області

екологічної
компетентності

учнів»
5. Чайка Наталія 

Василівна

Мокляк Аліна 
Олексіївна

Брижак Людмила 
Михайлівна

- керівник гуртка філії 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді у 
Полтавському районі  
учитель Кіровського НВК
- завідувач відділу екології 
та охорони природи 
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді
- завідувач відділу біології 
та методичної роботи  
Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Вісник «Методична
скарбничка»

- грамотою за зайняте ІІ місце:
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові
автора(ів)

Посада Назва роботи

1. Бойко Леся 
Федорівна

- заступник директора з 
навчально-виховної роботи
комунального закладу 
Львівської обласної ради 
«Львівський обласний 
центр еколого-
натуралістичної творчості»

Вісник «Заповідні
перлини

Львівщини» 

2. Швець Юлія Іванівна - керівник гуртка «Юний 
еколог» Новоушицького 
районного будинку дитячої 
творчості Хмельницької 
області

Практичний
посібник

«Первоцвіти
рідного краю»

3. Ярошик Лариса 
Анатоліївна

- заступник директора з 
методичної роботи Будинку
дитячої та юнацької 
творчості Кузнецовської 
міської ради Рівненської 
області

Методичні
матеріали

«Виховання
особистості як

суб'єкта регіону.
Орієнтири

інноваційної
взаємодії у
сучасному

позашкільному
навчальному

закладі»



4. Корнійчук Євгенія 
Іванівна

- керівник гуртка «Юний 
еколог» Острозького 
районного Будинку 
школярів Рівненської 
області

Посібник
«Охороняй і
примножуй»

5. Боярчук Іван 
Павлович

Синичич Людмила 
Іванівна

- директор КЗ «Центр 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді
Дніпропетровського 
району»
- методист КЗ «Центр 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді
Дніпропетровського 
району»

«Методичні
рекомендації з

організації науково-
дослідницької та

пошукової
діяльності

обдарованих учнів в
навчальних класах»

6. Бойко Леся 
Федорівна

Кульчицька Ольга 
Іванівна

- заступник директора з 
навчально-виховної роботи
комунального закладу 
Львівської обласної ради 
«Львівський обласний 
центр еколого-
натуралістичної творчості»
- завідувач методичного 
відділу комунального 
закладу Львівської 
обласної ради «Львівський
обласний центр еколого-
натуралістичної творчості»

Вісник «Екологічна
освіта та виховання
дітей дошкільного

віку»

- грамотою за зайняте ІІІ місце:
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові
автора(ів)

Посада
Вид

та назва продукції

1. Товкун Ніна Іванівна - директор Будинку 
художньої творчості дітей, 
юнацтва та молоді 
Київської області

Проспект «Наше
місто — наш дім!»

2. Прохоренко Лариса 
Олександрівна

- керівник натуралістичних
гуртків Овруцького центру 
дитячої та юнацької 
творчості Житомирської 
області

Методична
розробка сценарію -
гри «22 березня —

Всесвітній День
води. «В краплині

води – життя»

5.   Нагородити грамотою за зайняте І місце  у номінації
«Інновації у формуванні фахових компетенцій педагогів»:
№
з/

Прізвище ім’я
по батькові 

Посада назва роботи



п автора(ів)
1. Гащук Інна 

Василівна

Задоянчук Оксана 
Василівна

Кузнєцова Людмила 
Романівна

- учитель Летавського НВК
Чемеровецького району 
Хмельницької області
- учитель Кугаєвецької 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів 
Чемеровецького району 
Хмельницької області
- учитель Шидловецької 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів

Методичний
комплект «Зв’язок

між історичним
розвитком та

сучасною хімією. 7
клас

(факультативний
курс)»

2. Шереш Світлана 
Станіславівна

- завідувач відділу 
організаційно-масової 
роботи Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді

Методичний
посібник «Творчість
керівника гуртка як
основа ефективних

форм роботи
дитячих еколого-
натуралістичних

об’єднань»
3. Ваховська Ніна 

Олександрівна
- методист відділення 
еколого-натуралістичного 
напряму Центру 
позашкільної освіти 
ім. О. Разумкова

Методична
розробка

«Самоосвіта як
безперервний

процес
саморозвитку та
самоорганізації

педагогів»
4. За загальною 

редакцією
Тихенко Лариси 
Володимирівни

- директор Сумського 
обласного центру 
позашкільної освіти та 
роботи з талановитою 
молоддю

Монографія
«Позашкільна

освіта: теоретичні і
практичні аспекти
розвитку. Книга 3»

5. Корнієнко Росіта 
Миколаївна

- керівник гуртка Центру 
дитячої та юнацької 
творчості Долинського 
району Кіровоградської 
області

Методичний
посібник

«Формування
екологічної

компетентності
вихованців на

гуртку еколого-
натуралістичного

напряму»
6. Воронко Ірина 

Петрівна
- методист Радивилівської 
районної станції юних 
натуралістів Рівненської 
області

Збірник
«Використання

інтерактивних форм
та методів навчання
на заняттях гуртка

еколого-



натуралістичного
напряму»

- грамотою за зайняте ІІ місце:
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові 
автора(ів)

Посада
Вид

та назва продукції

1. Денисенко Світлана 
Клайдівна

- керівник гуртка 
«Любителі домашніх 
тварин» відділення 
еколого-натуралістичного 
напряму Центру 
позашкільної освіти ім. О. 
Разумкова Житомирської 
області

Збірник «Любителі
домашніх
тварин»

2. Павлюк Світлана 
Юріївна

- заступник директора з 
навчально-виховної роботи
Вінницької обласної 
станції юних натуралістів

Методична
розробка «Гра як
вид формування
природознавчої

компетентності у
молодших
школярів»

3. Молчанова Альона 
Миколаївна

- керівник гуртка 
Світловодського районного
центру дитячої та юнацької
творчості Світловодського 
району Кіровоградської 
області

Збірник «З досвіду
роботи «Розробка

занять екологічного
гуртка»

- грамотою за зайняте ІІІ місце:
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові
автора(ів)

Посада
Вид

та назва продукції

1. Копинець Ольга 
Вікторівна

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

Брошура
«Використання
інтерактивних

методів навчання в
гуртках «Друзі

природи» та
«Квітникарі–

ранжувальники»
2. Мошкіна Тетяна 

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

Збірник
«Організація і

проведення
занять в

позашкільному
навчальному

закладі»



3. Сторожук Олена 
Миколаївна

- керівник гуртка «Юні 
квітникарі-
аранжувальники» 
відділення еколого-
натуралістичного напряму 
Центру позашкільної 
освіти

Методична
розробка

«Організаційно-
методичні основи

ефективності
науково-

дослідницької
діяльності з
квітництва»

4. Рощенюк Оксана 
Анатоліївна

- керівник гуртка «Юні 
друзі природи» відділення 
еколого-натуралістичного 
напряму Центру 
позашкільної освіти 
ім. О. Разумкова

Методична
розробка «Екскурсії

як спосіб
активізації
навчально-

пізнавальної
діяльності дітей»

5. Сидоренко Ольга 
Миколаївна

- керівник гуртка 
комунального закладу 
«Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді 
Дніпропетровського 
району Дніпропетровської 
області

Збірник «З досвіду
роботи керівника
гуртка «Форми і
методи роботи у

формуванні
гармонійної

особистості дитини
з урахуванням
індивідуальних
особливостей

характеру»
6. Седіна Альона 

Анатоліївна
- керівник гуртка 
Вінницької обласної 
станції юних натуралістів

Збірник
«Використання
інтерактивних

методів навчання у
здійсненні

особистісно-
орієнтованого

навчання в гуртках
квітково-

декоративного
спрямування»

7. Романенко Вікторія 
Олександрівна

- керівник гуртка 
комунального закладу «
ський обласний центр 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської 
молоді

Методична
рекомендація

«Розробка занять
гуртка «Юні друзі

природи»

8. Остафійчук Тетяна 
Василівна

- директор комунального 
закладу «Станція юних 
натуралістів» Рівненської 
області

Збірник
«Організація

методичної роботи
педагогічного



Власик Наталія 
Федорівна

- заступник директора з 
навчально-методичної 
роботи комунального 
закладу «Станція юних 
натуралістів» Рівненської 
області

колективу за
єдиною творчою

проблемою»

9. Лоцман Тетяна 
Василівна

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

Методична
рекомендація
«Інтерактивні

методи навчання як
один із шляхів

розвитку
креативності
гуртківців»

10. Чабрун Галина 
Василівна

Майор Надія 
Адамівна

Шереш Світлана 
Станіславівна

Глушко Юлія 
Василівна

Габор Віра 
Володимирівна

Погоріляк Надія 
Михайлівна

Федак Мирослава 

- директор 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- методист 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- завідувач відділу 
організаційно-масової 
роботи
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 

Збірник «Методичні
розробки занять

гуртка
«Фітодизайн»



Сергіївна

Корнаш Марія 
Іванівна

Лихтей Тетяна 
Василівна

Свищо Оксана 
Михайлівна

Мельник Оксана 
Іванівна

Козьма Галина 
Антонівна

Болог Неля 
Василівна

Шаркань Віталія 
Володимирівна

Рацин Олеся 

Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 



Василівна

Кобаль Лариса 
Олексіївна

Молнар Єва 
Йосипівна

Боршош Оксана 
Іванівна

Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області
- керівник гуртка 
Виноградівського 
районного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Хмельницької області

11. Камзьол Віта 
Степанівна

- керівник гуртка 
Сарненського будинку 
дітей і молоді Рівненської 
області

Посібник «Творче
об’єднання

керівників гуртків
еколого-

натуралістичного
напряму в

позашкільному
закладі»

12. Немченко Леся 
Григорівна

Роган Наталя 
Богданівна

- керівник гуртків 
Зборівського районного 
центру еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді 
Зборівського району 
Тернопільської області
- керівник гуртків 
Зборівського районного 
центру еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді 
Зборівського району 
Тернопільської області

Збірник майстер-
класів  керівників

гуртків
Зборівського

районного центру
еколого-

натуралістичної
творчості учнівської

молоді

13. Будник Світлана 
Дмитрівна

- керівник екологічного 
гуртка Кам’янець-
Подільського районного 

Посібник «Розвиток
і форми

екологічного



Будинку школяра 
Хмельницької області

навчання і
виховання дітей»

6.   Нагородити грамотою за зайняте І місце  у номінації
«Модернізація змісту позашкільної освіти»:
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові
автора(ів)

Посада  назва роботи

1. Остафійчук Тетяна 
Василівна

- директор комунального 
закладу «Станція юних 
натуралістів» Рівненської 
області

Збірник «Навчальні
програми з

позашкільної освіти
еколого-

натуралістичного
напряму»

2. Геревич О. В.

Шандор Ю. Ю.

Мальцева Н. Я. 

Трацевська Л. М. 

Величканич О. М. 

Яхимець І. М.

Шеверя В. В.

- директор Закарпатського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
- завідувач відділу 
організаційно-масової 
роботи Закарпатського 
обласного еколого-
натуралістичного центру
- методист відділу 
інформаційної роботи 
Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру
- методист відділу 
організаційно-масової 
роботи Закарпатського 
обласного еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
- завідувач відділу біології 
та дослідницько-
експериментальної роботи 
Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді
- керівник гуртків 
Закарпатського обласного 
еколого-натулралістичного 
центру учнівської молоді
- керівник гуртків 
Хустської філії 
Закарпатського обласного 

Збірники «Вісник
ЗОЕНЦ №№ 15, 16»



Товт Ю. С.  

Ряшко М. В.

еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді
- керівник гуртків «Юні 
лісівники-дендрологи 
Закарпатського еколого-
натуралістичного центру 
учнівської молоді
- керівник гуртків 
Хустської філії 
Закарпатського обласного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

- грамотою за зайняте ІІ місце:
№
з/
п

Прізвище ім’я
по батькові
автора(ів)

Посада
Вид

та назва продукції

1. Барабанова Жанна 
Миколаївна

Мельник Оксана 
Петрівна

- керівник гуртка «Друзі 
природи» Новоушицького 
районного будинку дитячої 
творчості Хмельницької 
області
- керівник гуртка «Друзі 
природи» Новоушицького 
районного будинку дитячої 
творчості Хмельницької 
області

«Збірник вправ та
завдань для учнів

молодшого
шкільного віку»

2. Корнієнко Сергій 
Володимирович

- директор Шосткинської 
міської станції юних 
натуралістів Сумської 
області

Збірник «Сад
лікарських рослин»

3. Міхно Світлана 
Георгіївна

- методист 
натуралістичного відділу 
Березівського районного 
центру дитячої та юнацької
творчості Одеської області

Посібник
«Виховання у

школярів ціннісного
ставлення до

природи під час
екскурсій»

4. Самойленко Ірина 
Володимирівна

- керівник гуртків 
комунального 
позашкільного навчального
закладу Одеський еколого-
натуралістичний центр 
«Афаліна»

Методична
розробка

«Модульна
технологія у

позашкільному
навчальному

закладі. Екологія»

- грамотою за зайняте ІІІ місце:
№
з/п

Прізвище ім’я
по батькові

Посада Вид
та назва продукції



автора(ів)
1. Лісовенко Костянтин 

Олексійович

Лісовенко Ольга 
Павлівна  

- директор Побузького 
центру дитячої та юнацької
творчості Голованівського 
району Кіровоградської 
області
- керівник підлітково-
молодіжного клубу «Ніка» 
Побузького центру дитячої 
та юнацької творчості 
Голованівського району 
Кіровоградської області

«Методичні
рекомендації по

організації дитячого
відпочинку у

наметовому таборі»

2. Ісакова Тетяна 
Сергіївна

- керівник гуртків 
Ківерцівського районного 
центру еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді 
Волинської області

Збірник
«Організація роботи

у куточку живої
природи»

3. Майсак Наталія 
Сергіївна

- керівник гуртків 
Ковельської станції юних 
натуралістів Волинської 
області

Збірник
«Організація

діяльності гуртка
«Ландшафтний

дизайн»
4. Вознюк Любов 

Григорівна
- керівник гуртків 
Сумського обласного 
центру позашкільної освіти
та роботи з талановитою 
молоддю

Збірник «Обласна
заочна школа

флористики та
фітодизайну. Лекції.

Частина І»
5. Домшина Катерина 

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

Методичні
рекомендації

«Методика зеленого
черенкування

хвойних рослин»

6. Качалов Іван 
Андрійович

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

Навчальна програма
«Юні

екожурналісти»

7. Сауляк Іван Савович - учитель біології і 
географії Гоноратської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Котовського 
району Одеської області

Посібник «Мала
річка – Ягорлик»



8. Митєва Олена 
Василівна

- керівник гуртків Центру 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді
Арцизького району 
Одеської області

Посібник
«Ентомофауна

Арцизького району»

9. Євтушенко Антоніна 
Федорівна

- учитель біології та хімії 
Радомської 
загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Семенівського 
району Чернігівської 
області, керівник гуртка 
«Заповідними стежками 
рідного краю» 
Семенівського будинку 
творчості дітей та юнацтва 
Семенівського району 
Чернігівської області

Екологічний проект
«Дерева – екзоти.

Природні пам’ятки»

10. Беляєва Ольга 
Михайлівна

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

Посібник
«Аніматерапія як

приклад духовного
симбіозу дітей та

собак»

11. Мошкіна Тетяна 
Федорівна

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

Методичні
рекомендації

«Музейна
педагогіка у

виховному процесі
позашкільного

навчального
закладу»

12. Поп Лариса 
Миколаївна

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

Збірник
«Патріотичне

виховання – одна з
форм роботи в

позашкіллі»

13. Сасин Оксана 
Василівна

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

Методичні
рекомендації щодо

вирощування
рослин в живому

куточку

14. Поп Лариса 
Миколаївна

- завідувач відділу 
організаційно-масової 
роботи Тячівського 
районного еколого-

Методичні
матеріали

«Вклонімось хлібу,
він святий»



натуралістичного центру 
учнівської молоді 
Закарпатської області

15. Карпова Віта 
Вікторівна

- керівник гуртка 
Світловодської міської 
станції юних натуралістів 
Кіровоградської області

Збірник
«Формування

навичок здорового
способу життя на
заняттях гуртків

еколого-
натуралістичного

напряму»
16. Горват Наталія 

Олександрівна

Драгушинець 
Ярослава Юріївна

- керівник гуртків 
Хустської районної станції 
юних натуралістів 
Закарпатської області
- керівник гуртків 
Хустської районної станції 
юних натуралістів 
Закарпатської області

Розробка бінарного
заняття «Життєві
форми деревних

рослин»

17. Волошин Рената 
Юріївна

- керівник гуртків «Юні 
лісівники» Хустської 
районної станції юних 
натуралістів Закарпатської 
області

План-конспект
заняття «Екскурсія
до осіннього лісу.
Тайна падолисту»

18. Волошин Рената 
Юріївна

- керівник гуртків «Юні 
лісівники» Хустської 
районної станції юних 
натуралістів Закарпатської 
області

План-конспект
заняття «Екологічна

стежка «До
Липовецького озера

«Морське око»
19. Ковтун Єлизавета 

Юліусівна
- методист, керівник гуртків
Хустської районної станції 
юних натуралістів 
Закарпатської області

Посібник «Нові
форми творчих

учнівських
об’єднань

екологічного
спрямування та їх
роль в екологічній

освіті та вихованні»
20. Гайдей Олена 

Олексіївна
- завідувач відділу 
організаційно-масової та 
оздоровчо-реабілітаційної 
роботи Вінницької обласної
станції юних натуралістів

Методичні
рекомендації
«Реалізація

особистісно-
орієнтованого

навчання і
виховання

гуртківців в
організації дозвілля
дітей в літній період

в еколого-



натуралістичному
позашкільному

закладі»
21. Рекменюк Сергій

Васильович
- завідувач лабораторії 
акваріумістики та 
тераріумістики Вінницької 
обласної станції юних 
натуралістів

Методичні
рекомендації

«Експериментальне
дослідництво з

акваріумістики у
відділі зоології та

тваринництва»
22. Гаврилюк Іванна

Анатоліївна
- керівник гуртків відділу 
екології та охорони 
природи Вінницької 
обласної станції юних 
натуралістів

Збірник «У лісі,
полі, на лугу…»

Екологічні ігри для
дітей дошкільного

віку
23. Баланюк Оксана

валентинівна
- керівник гуртків 
Вінницької обласної стації 
юних натуралістів

Збірник «Розробки
занять гуртків та

профільних
виховних заходів

зоолого-
тваринницького
спрямування»

24. Слободянюк Тетяна
Василівна

- завідувач тепличного 
господарства, керівник 
гуртків Вінницької 
обласної станції юних 
натуралістів

Збірник «Кімнатні
рослини,

рекомендовані для
куточка живої

природи»
25. Ковальчук Альона

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

Програма
«Декоративне
птахівництво»

26. Беляєва Ольга 
Михайлівна

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

Посібник
«Аніматерапія як

приклад духовного
симбіозу дітей та

собак»

27. Юзвишена Наталія 
Анатоліївна

- практичний психолог 
Шепетівського міського 
центру еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді 
Хмельницької області

Посібник
«Психолого-
педагогічний

супровід
обдарованих дітей в

позашкільному
навчальному

закладі»



28. Коленчук Олена 
Іванівна

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

Посібник «Проект
«Екологічна

іграшка»

29. Семенишина Ганна 
Валентинівна

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

Посібник
«Природний
матеріал в
навчально-

виховному процесі»

30. Марховська Аліна 
Василівна

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

Посібник «Розробка
конспектів

гурткових занять
програмового

розділу з
квітникарства»

7.  За  матеріалами  Позашкільних  педагогічних  читань-виставки  видавничої
продукції  з  питань  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму
створити  каталог  та  розмістити  на  сайті  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.
8.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді висловлює щиру подяку керівникам департаментів (управлінь) освіти і
науки  обласних,  Київської  міських  державних  адміністрацій,  інститутів
післядипломної  педагогічної  освіти,  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних  закладів  за  організацію  та  проведення  педагогічних  читань-
виставки.
9. Провести Позашкільні педагогічні читання-виставку видавничої продукції з
питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму у 2015 році.

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


