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Про підсумки проведення 
Всеукраїнського конкурсу
«Цікава школа» у 2015 році

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  на  2015  р.,  затвердженого  Міністерством  освіти  і
науки України, з метою впровадження інноваційно-освітніх методів і технологій
у  навчальних  закладах  України,  пропаганди  методики  позакласної  та
позашкільної роботи Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді  спільно  з  Національною  академією  педагогічних  наук  України  та
Інститутом  проблем  виховання  протягом  2015  р.  провели  Всеукраїнський
конкурс «Цікава школа».

Відповідно  Положення  до  участі  у  Конкурсі  були  залучені  педагоги
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, а також учні 5-11 класів.

На  розгляд  журі  було  подано  188  робіт  (плани  конспекти  вчителів,
керівників  творчих  учнівських  об'єднань,  сценарії  шкільних  свят  та  статті
учнів).

Конкурс проводився у таких номінаціях:
Номінація 1: "Нетрадиційне заняття гуртка" (86 робіт).
Номінація 2: "Нетрадиційний урок" (56 робіт).
Номінація 3: "Найоригінальніший навчальний заклад" (40 робіт).
У  конкурсі  взяли  участь  представники  16  областей  України,  а  саме:

Полтавської  (31  робота),  Дніпропетровської  (26  робіт),  Чернігівської  (22
роботи), Кіровоградської (17 робіт), Запорізької (14 робіт), Донецької (14 робіт),
Рівненської (14 робіт), Закарпатської (10 робіт), Одеської (9 робіт), Сумської (9
робіт),  Київської  (7  робіт),  Івано-Франківської  (6  робіт),  Тернопільської  (5
робіт), Черкаської (2 роботи), Вінницької (1 робота), Миколаївської (1 робота).   

Журі конкурсу оцінювали роботи за такими показниками:
 наявність та якість матеріалів, що передбачені Умовами про

конкурс;
 педагогічні знахідки, спрямовані на удосконалення технології

змісту освіти та виховання;
 врахування  компетентнісного  спрямування  у  навчально-

виховному процесі та позашкільній роботі з дітьми;
 мотиваційний фактор в організації педагогічної діяльності;
 оригінальність та ефективність обраних нетрадиційних форм

педагогічної роботи;
 розвиток здібностей міркувати, обґрунтовувати, доводити;
 діалоговий характер у навчальній та позашкільній роботі;
 формування якостей особистості;



 здійснення  диференціації  навчання  та  виховання  засобами
нетрадиційних форм;

 виховання  патріотизму,  національної  свідомості,  любові  до
свого народу.
 
Журі конкурсу, до складу якого увійшли науковці Національної академії

педагогічних наук, Інституту проблем виховання, педагогічні працівники вищих
навчальних  закладів  м.  Києва,  позашкільних  та  загальноосвітніх  навчальних
закладів,  відзначило  широкий  спектр  тематики  виховних  заходів,  більшість
розробок  в  номінації  «Нетрадиційне  заняття  гуртка»  відповідає  критеріям
нетрадиційності та інноваційності, та відзначається новаторським підходом до
методики проведення різнотипових занять гуртка.

Журі  конкурсу  зазначає  що,  не  значний  відсоток  конкурсних  робіт  не
відповідає зазначеним у Положенні про конкурс «Цікава школа» вимогам.

З урахуванням рішення журі та оргкомітету конкурсу

НАКАЗУЮ:
І. В номінації «Нетрадиційне заняття гуртка» нагородити переможців

Дипломом (за підписом Беха І.Д., директора Інституту проблем виховання
Національної академії педагогічних наук України, доктора психологічних
наук,  професора,  академіка  НАПНУ  та  Вербицького  В.В.,  директора
НЕНЦ, доктора педагогічних наук, професора)

за зайняте І місце
1.  Узун  Анну Василівну,  практичного  психолога,  керівника  гуртків

Донського еколого-натуралістичного центру Волноваського району Донецької
області. Назва конкурсної роботи: «Цікавий світ птахів».

2. Марощук Наталю Володимирівну, керівника гуртків Донського еколого-
натуралістичного  центру  Волноваського  району  Донецької  області.  Назва
конкурсної  роботи:  «Заняття-подорож  «По  країні  Первоцвітів».  Робота  з
природним матеріалом. Міні-виставка робіт «Диво в пелюстках».

3.  Марченко  Юлію Володимирівну,  методиста  комунального  закладу
Сумської  обласної  ради — Обласний центр позашкільної  освіти та  роботи з
талановитою молоддю.  Назва конкурсної  роботи:  «Дивовижний світ  природи
навколо нас».

4.  Литовку Володимира Вікторовича,  керівника  гуртка  «Екологія»
Роменської  міської  Малої  академії  наук  учнівської  молоді  Сумської  області.
Назва  конкурсної  роботи:  «Екологічний  гуманізм  як  базовий  принцип
виховання особистості нового соціального типу – людини екологічної».

5.  Мінкову Юлію Олександрівну, керівника гуртка «Юні друзі природи»
Болградського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Одеської
області. Назва конкурсної роботи: «Формування активної громадянської позиції
особистості засобами еколого-натуралістичного виховання».

6.  Шехтер Лілію Миколаївну,  завідувача організаційно-масового відділу,
керівника гуртків-методиста комунального закладу “Станція юних натуралістів”
Рівненської  обласної  ради.  Назва  конкурсної  роботи:  «У  світі  кімнатних
рослин».



за зайняте ІІ місце
1.  Озірську Олену Ростиславівну,  керівника  гуртка  декоративно-

ужиткового  мистецтва  «Моделювання  іграшок-сувенірів»  Чернігівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  28  Чернігівської  міської  ради
Чернігівської області. Назва конкурсної роботи: «Розвиток творчих здібностей
вихованців  засобами  використання  різноманітних  художніх  технік  та
матеріалів».

2.   Кузьменко  Вікторію  Дмитрівну,  керівника  гуртків,  завідувача
організаційно-масового  відділу  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна
станція юних натуралістів». Назва конкурсної роботи: «Овочевий футбол».

3.  Гапотченко  Вікторію Іванівну,  керівника  гуртка  «Основи  біології»
Міського  еколого-натуралістичного  центру  дітей  та  учнівської  молоді
Марганецької міської ради Дніпропетровської області. Назва конкурсної роботи:
«Біосинтез білків».

4 Слабченко  Ольгу Василівну,  заступника  директора  з  навчально-
методичної роботи Новгород-Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості
Новгород-Сіверської  міської  ради  Чернігівської  області. Назва  конкурсної
роботи:  «Впровадження  інноваційних  технологій  в  навчально-виховний
процесс закладу».

5.   Івасюк  Олесю Михайлівну,  керівника  гуртка  «Акваріуміст-
початківець»  Тульчинської  районної  станції  юних  натуралістів  Вінницької
області. Назва конкурсної роботи: «Підготовка акваріума до зариблення».

6.  Колбасіну Тетяну Павлівну, керівника  гуртка  Великоновосілківської
районної  станції  юних  натуралістів  Донецької  області.  Назва  конкурсної
роботи: «Рослини – символи України».

7.  Шинкарчук  Оксану Вадимівну,  керівника  гуртків  Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді.  Назва
конкурсної  роботи:  «Національно-патріотичне виховання гуртківців  в  умовах
позашкільного навчального закладу».

8.  Ніколаєву Лідію Леонтіївну,  керівника  гуртка  “Еко+”  позашкільного
навчального закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Комсомольської
міської ради Полтавської області. Назва конкурсної роботи: «Від екології душі
до екології дозвілля».

9.  Яковлеву Тетяну Григорівну,   
керівника  гуртка  Краснолиманського  міського  центру  позашкільної  роботи
Донецької області. Назва конкурсної роботи: «Батарейка – друг чи ворог?».

10.  Невиняк  Уляну  Юріївну,  керівника  гуртків  «Юні  квітникарі-
аранжувальники», «Флористика та фітодизайн інтер’єру» Івано-Франківського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді.  Назва
конкурсної роботи: «Дивосвіт природи».

11. Мусяло Марію Ярославівну, керівника гуртків Зборівського районного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Тернопільської
області. Назва конкурсної роботи: «Вода – основа життя».

12.  Чучаєва  Олександра  Володимировича,  керівника  гуртка  «Євроклуб
«Прометей»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Ульяновського  району
Кіровоградської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Розвиток  творчих



здібностей  вихованців  гуртків  соціально-реабілітаційного  напрямку  шляхом
впровадження мультимедійних засобів навчання».

за зайняте ІІІ місце
1. Реву Світлану Володимирівну, керівника гуртка «Рельєфна вишивка»

Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Долинського  району  Кіровоградської
області.  Назва конкурсної роботи: «Вишивка як засіб збереження українських
традицій та розвиток національної самосвідомості гуртківців».

2.  Кобзисту  Людмилу  Борисівну, керівника  гуртка  «Юні  музеєзнавці»,
Панькевич  Тетяну  Валентинівну,  педагога-організатора  Прилуцької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  12  Чернігівської  області.  Назва
конкурсної роботи: «Життя – мов спалах».

3.  Загоруйко  Оксану Петрівну,  керівника  клуба  «Зелена  планета»
Уманського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Черкаської області. Назва конкурсної роботи: «Я є частинкою природи».

4.  Мурашкіну Ірину Іванівну,  керівника  гуртків  Уманського  міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Черкаської області.
Назва конкурсної роботи: «Отруйні рослини, їх значення».

5.  Семенюк  Наталію Афанасіївну,  керівника  гуртка  «Бджолярик»
Сергіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Красноармійської районної
ради Донецької області. Назва конкурсної роботи: «Урок на пасіці».

6.  Опенько  Світлану Миколаївну,  керівника  гуртка  «Юні  охоронці
природи» Ірпінського еколого-технічного центру творчості школярів та молоді
Київської  області.  Назва конкурсної  роботи:  «Голосуємо за  життя мешканців
підводного царства».

7.  Муху  Вікторію  В’ячеславівну,  керівника  гуртків,  Терентій  Тамілу
Дмитрівну,  завідувача  відділом  комунального  позашкільного  навчального
закладу  Білопільської  районної  ради  Сумської  області  “Центр  дитячої  та
юнацької творчості”.  Назва конкурсної роботи: «Ярмарок народних ремесел та
промислів по-білопільськи».

8.  Литвиненко Олену Вікторівну, керівника гуртка  «Фізика»  Роменської
міської  Малої  академії  наук  учнівської  молоді  Сумської  області.  Назва
конкурсної роботи: «Фізика на кухні».

9.  Ковбасу Лілію Овсіївну,  керівника  гуртка  “Лідер”  комунального
закладу  Путивільської  районної  ради  Сумської  області  —  районний  центр
позашкільної роботи. Назва конкурсної роботи: «Ми – команда».

10.  Поліщук  Наталію Миколаївну,  керівника  гуртка  «Молодь  обирає
здоров`я»  Любашівського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Одеської
області. Назва конкурсної роботи: «Здоров`я – цінність нашого життя».

11.  Антонюк  Наталію  Костянтинівну, керівника  гуртка  образотворчого
мистецтва комунального позашкільного навчального закладу “Одеський центр
дитячої  та  юнацької  творчості  “Еврика”  Київського району  м.  Одеси.  Назва
конкурсної роботи: «Повітряна перспектива. Пейзаж».

12.  Раковець  Ольгу  Сергіївну,  керівника  гуртка  комунального  закладу
освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»
Дніпропетровської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Вивчення  зовнішньої
будови та покривів птахів».



13.  Гаврилюк  Тамару Миколаївну,  керівника  гуртка  «Акварелька»
Навчально-виховного  комплексу  “Оженинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  (ліцей)-дошкільний  навчальний  заклад”  імені  Т.Г.  Шевченка
Острозького району Рівненської області.  Назва конкурсної роботи: «Чарівний
світ писанки».

14.  Кузьмич  Ольгу Миколаївну,  керівника  еколого-натуралістичного
гуртка «Паросток»,  учителя біології  Великоозерянського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  —  дошкільний  навчальний
заклад» Дубровицького району Рівненської області.  Назва конкурсної роботи:
«Екскурсія в природу: Вивчення осінніх змін у природі на прикладі екологічної
стежки «Від екології природи – до екології душі».

15.  Кузнєцова Романа Ігоровича,  керівника  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Надвірнянського  районного  еколого-натуралістичного  центру  для
дітей  та  юнацтва  Надвірнянської  районної  ради  Івано-Франківської  області.
Назва конкурсної роботи: «Різноманітність птахів».

16.  Гнатюк  Наталію Фоківну,  керівника  гуртка  «Природа  —  джерело
творчості»  Надвірнянського  районного  еколого-натуралістичного  центру  для
дітей  та  юнацтва  Надвірнянської  районної  ради  Івано-Франківської  області.
Назва  конкурсної  роботи:  «Зимуючі  птахи  –  невід`ємна  частина  природи
Прикарпатського краю».

17.  Кухарську Тетяну Анатоліївну,  заступника  директора  з  навчальної
роботи  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді. Назва конкурсної роботи: «Основи біоетики».

18.  Мазур  Ніну Олексіївну,  координатора  наукового  учнівського
товариства  «Тандем»,  методиста  районного  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості «ЗОРІТ» м. Новоукраїнки Кіровоградської області.  Назва конкурсної
роботи: «Публічний виступ: готуємось до успіху».

ІІ.  В  номінації  «Нетрадиційний  урок»  нагородити  переможців
Дипломом (за підписом Беха І.Д., директора Інституту проблем виховання
Національної академії педагогічних наук України, доктора психологічних
наук,  професора,  академіка  НАПНУ  та  Вербицького  В.В.,  директора
НЕНЦ, доктора педагогічних наук, професора)

за зайняте І місце
1.  Карбовську Олену Миколаївну,  учителя  початкових  класів

Стахорщинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Новгород-Сіверської
районної ради Чернігівської області.  Назва конкурсної роботи: «Узагальнення
знань з теми «Звуки і букви». Вступ до розділу «Слово».

2.  Гелеверу Надію Іванівну,  учителя  української  мови  та  літератури
Беївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Липоводолинської  районної
ради Сумської області. Назва конкурсної роботи: «Синоніми».

3.  Крат Наталію Володимирівну, учителя  української мови та літератури
Сарненського  районного  ліцею  «Лідер»  Сарненського  району  Рівненської
області. Назва конкурсної роботи: «Іван Франко «Іван Вишенський» (оглядово).
Історична правда та художній вимисел».

4.  Мельник Надію Степанівну, учителя  початкових класів Кузнецовської
загальноосвітньої  школа  І-ІІІ  ступенів  №  1  Кузнецовської  міської  ради



Рівненської області.  Назва конкурсної роботи: «Закріплення вивчених способів
додавання  і  віднімання.  Розпізнавання  геометричних  фігур  і  кутів.
Розв`язування задач».

5.  Олійник  Ольгу  Миколаївну,  учителя  математики  Устинівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Устинівського району Кіровоградської
області.  Назва конкурсної роботи: «Використання інформаційних технологій у
процесі вивчення природничо-математичних дисциплін».

за зайняте ІІ місце
1. Аношкіну Галину Григорівну, учителя української мови та літератури

Новоукраїнської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №3  Новоукраїнської
районної ради Кіровоградської області. Назва конкурсної роботи: «Трагічний і
героїчний пафос козацьких пісень «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над
водою».

2.  Синявську Тетяну Яківну,  учителя початкових  класів Орлівського
навчально-виховного  комплексу  Новгород-Сіверської  районної  ради
Чернігівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Повторення  додавання  і
віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд».

3.  Рак  Наталію  Павлівну,  учителя  біології,  основ  здоров’я
Івановоселищенської  загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  Глобинського
району  Полтавської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Здоров’я  молоді  в
Україні. ВІЛ / СНІД / ІПСШ: шляхи передачі і методи захисту».

4.  Ковнір  Галину Іванівну,  учителя  хімії  Івановоселищенської
загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  Глобинського  району  Полтавської
області.  Назва конкурсної роботи: «Значення хімічних елементів для росту та
розвитку рослин. Які елементи потрібні нашим зеленим друзям?».

5.  Оврашко  Ольгу Іллівну,  учителя  хімії  Одеської  загальноосвітньої
школи  №  81  І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради  Одеської  області. Назва
конкурсної роботи: «Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси
хімічних елементів».

6.  Бєлову Майю Олексіївну,  учителя  біології  Саф’янської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльського району Одеської області.
Назва конкурсної роботи: «Постембріональний розвиток».

7. Шейко Наталію Олександрівну, учителя української мови та літератури
комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа            № 35»
Дніпропетровської  міської  ради  Дніпропетровської  області.  Назва  конкурсної
роботи: «Уроки євроінтеграції – виховання соціально компетентної особистості
учнів».

8.  Дулій  Валентину Олександрівну,  учителя  біології  та  хімії
Розсошенської гімназії  Полтавської районної ради Полтавської області.  Назва
конкурсної  роботи:  «Технологія  оптимізації  навчальної  діяльності  на  уроках
хімії».

9.  Купченко Ольгу Миколаївну, учителя  біології, природознавства, основ
здоров’я  Тахатаулівського  навчально-виховного  комплексу  Полтавської
районної ради Полтавської області. Назва конкурсної роботи: «Будова і функції
шкіри. Лабораторна робота № 5. Будова шкіри, нігтя, волосини».

10.  Гущук  Тетяну Олексіївну,  учителя  історії  Навчально-виховного
комплексу  «Оженинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  (ліцей)-



дошкільний  навчальний  заклад»  імені  Т.Г.  Шевченка  Острозького  району
Рівненської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Три  оженинські  підпори».

за зайняте ІІІ місце
1. Урдзік Тетяну Іванівну, учителя фізики комунального закладу освіти

Кислянської  середньої  загальноосвітньої  школи  Синельниківського  району
Дніпропетровської області. Назва конкурсної роботи: «Чарівний світ кольору».

2. Кравченко Любов Іванівну, заступника директора з навчально-виховної
роботи Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради Чернігівської
області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Складнопідрядне  речення.  Основні  види
підрядних речень».

3.  Балко  Ірину В`ячеславівну,  учителя  математики  Харківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Талалаївського  району  Чернігівської
області. Назва конкурсної роботи: «Відношення і пропорції».

4.  Смаль  Надію Іванівну,  учителя  української  мови  та  літератури
Смолянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Куликівської районної ради
Чернігівської області.  Назва конкурсної роботи: «Найдорожче серцю – рідний
край».

5.  Нестеровську Тамару Сергіївну,  учителя  початкових  класів
Івановоселищенської  загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  Глобинського
району Полтавської області. Назва конкурсної роботи: «Квіти в моєму житті».

6.  Кандибея Сергія Миколайовича,  учителя  української  мови  та
літератури, Мандрику  Ростислава  Миколайовича,  учителя  історії
Івановоселищенської  загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  Глобинського
району Полтавської області.  Назва конкурсної роботи: «Відлига» в українській
культурі».

7.  Єну Наталію Вікторівну,  учителя  початкових  класів  комунального
закладу  «Гуляйпільська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  1»
Гуляйпільської  районної  ради  Запорізької  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Екологічне  виховання  як  фактор  формування  екологічної  культури
особистості».

8.  Набокову Ірину Іванівну, учителя  Мелітопольської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  6  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області.
Назва конкурсної роботи: «Вода – безцінний дар природи».

9.  Сидоренко  Катерину Василівну,  керівника  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  коммунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  Дніпропетровського  району  Дніпропетровської  області.
Назва конкурсної роботи: «Ігрові технології навчання як напрямок соціалізації
особистості».

10.  Гудзь  Вікторію Миколаївну,  учителя  біології  Одеської
загальноосвітньої  школи № 48 І-ІІІ  ступенів  Одеської  міської  ради Одеської
області. Назва конкурсної  роботи: «Роль білків у життєдіяльності  організмів.
Принципи дії ферментів».

11.  Матушкіну Оксану Костянтинівну,  учителя  початкових  класів
комунального  закладу  освіти  «Середня  загальноосвітня  школа  №  62»
Дніпропетровської  міської  ради  Дніпропетровської  області.  Назва  конкурсної
роботи: «Права свої знай – та про правила й обов`язки не забувай».



12.  Олійник  Наталію  Григорівну,  учителя  основ  здоров’я  Щорської
середньої загальноосвітньої школи Криничанського району Дніпропетровської
області. Назва конкурсної роботи: «Життя в рожевих кольорах».

13. Усенко Ірину Сергіївну, учителя біології комунального закладу освіти
«Середня  загальноосвітня  школа  №  6»  Дніпропетровської  міської  ради
Дніпропетровської області. Назва конкурсної роботи: «Опорно-рухова система
людини».

14.  Джуру  Любов  Іванівну,  учителя  початкових  класів  Лубенської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  10  Лубенської  міської  ради
Полтавської області. Назва конкурсної роботи: «Природні дива України».

15.  Соколовську  Ларису  Володимирівну, учителя  біології  Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 78 Дніпропетровської області.  Назва
конкурсної роботи: «Усе життя у цій краплині, тож бережи її, дитино!».

ІІІ. В номінації «Найоригінальніший навчальний заклад» нагородити
переможців Дипломом (за підписом Беха І.Д., директора Інституту проблем
виховання  Національної  академії  педагогічних  наук  України,  доктора
психологічних наук,  професора,  академіка НАПНУ та  Вербицького В.В.,
директора НЕНЦ, доктора педагогічних наук, професора)

за зайняте І місце
1.  Загорулько  Світлану  Володимирівну,  учителя  біології  комунального

закладу  «Комсомольський  заклад  І-ІІІ  ступенів  —  дошкільний  навчальний
заклад»  Гуляйпільської  районної  ради  Запорізької  області
Назва конкурсної роботи: «Формування життєвих компетентностей особистості
учня,  екологічної  культури  на  основі  розвитку  пізнавальних  здібностей  на
уроках  біології,  екології  та  в  позаурочній  діяльності  в  умовах  національної
освіти».

2.  Крекотіну Тетяну Миколаївну, методиста, Покутню Лідію Миколаївну,
методиста,  Дубину  Наталію  Анатоліївну,  керівника  гуртка  комунального
закладу  Сумської  обласної  ради  —  Обласний  центр  позашкільної  освіти  та
роботи з талановитою молоддю. Назва конкурсної роботи: «Школа креативних
мистецтв».

3.  Бирзулу Віталія Леонідовича,  директора  Златопільської  гімназії
Новомиргородського району Кіровоградської області. Назва конкурсної роботи:
«Златопільська гімназія: друге дихання».

за зайняте ІІ місце
1.  Клепанчук  Тетяну  Вікторівну,  директора  Березівського  районного

центру дитячої та юнацької  творчості Березівського району Одеської області.
Назва конкурсної роботи: «Використання нестандартних форм та методів занять
гуртків в натуралістичному відділі Березівського ЦДЮТ».

2.   Мельничайка Артема Володимировича,  педагога-організатора
Піддубненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Великоновосілківської
районної  ради  Донецької  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Забезпечення
гармонійного  входження  дитини  в  життя  рідного  краю  через  його  природу,
мову, традиції, культуру» (На прикладі Піддубненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради Донецької області)».



3.  Бражнік  Тетяну  Іванівну,  учителя  Івановоселищенської
загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  Глобинського  району  Полтавської
області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Формування  національної  свідомості,
патріотичних почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання».

4.  Педик  Оксану  Миколаївну,  директора,  Шклярук  Наталю  Андріївну,
заступника директора з навчально-виховної роботи, Овечку Світлану Іванівну,
заступника директора з виховної роботи Дебальцівського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад-дошкільний  навчальний
заклад» Васильківського району Дніпропетровської області.  Назва конкурсної
роботи: «7 чудес Дебальцівського НВК».

5. Дончик Світлану Анатоліївну, учителя біології та екології комунального
закладу  «Гуляйпільська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  2»
Гуляйпільської  районної  ради  Запорізької  області.  
Назва  конкурсної  роботи:  «КЗ  «Гуляйпільська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів № 2» Гуляйпільської районної ради».

6.  Ратушну  Наталю  Іванівну,  директора  Районного  центру  дитячої  та
юнацької  творчості  «ЗОРІТ»  м.  Новоукраїнки  Кіровоградської  області.
Назва  конкурсної  роботи:  «Позашкільний  заклад  найоригінальніших
інноваційних ідей».

за зайняте ІІІ місце
1.  Гасаненко  Олену  Сергіївну,  керівника  гуртків  Центру  дитячої  та

юнацької  творчості  Долинського  району  Кіровоградської  області.  Назва
конкурсної  роботи:  «Використання  інтерактивних  форм  роботи  як  один  із
чинників формування пізнавальної компетентності дітей на заняттях гуртка».

2.  Гурин  Олену Василівну,  учителя  початкових  класів  Грем`яцької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Новгород-Сіверського  району
Чернігівської області. Назва конкурсної роботи: «Інтерактивні методи навчання
в  практиці  роботи  вчителів  початкових  класів Грем`яцької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверського району Чернігівської області».

3. Фоміну Діану Анатоліївну, заступника директора з навчально-виховної
роботи  Новоекономічної  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Красноармійської районної ради Донецької області. Назва конкурсної роботи: «І
знову Христос народжується в нашому серці…».

4.  Ясінську Наталію Володимирівну, директора  Енергодарського центру
туризму,  краєзнавства  та  спорту  Енергодарської  міської  ради  Запорізької
області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Створення  освітнього  середовища  як
фактору  формування  екологічної  компетентності  вихованців  в  умовах
комплексного позашкільного закладу».

5.  Муху Вікторію В’ячеславівну, методиста комунального позашкільного
навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Білопільської
районної ради Сумської області.  Назва конкурсної роботи: «Заклад гармонії та
успіху».

6.  Педагогічний  колектив  комунального  закладу  освіти  «Навчально-
виховний  комплекс  №  66  «Гімназія  —  початкова  школа  —  дошкільний
навчальний заклад» Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області.
Назва конкурсної роботи: «Модель школи випереджаючої освіти».



7.  Творчий  коллектив  (Морозюк  Оксану  Євгенівну, учителя  біології  та
природознавства,  Жук  Софію  Вікторівну,  учителя  хімії,  Павлюк  Оксану
Василівну, учителя біології  та  основ здоров’я)  Сарненської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  4  Сарненського  району  Рівненської  області.  Назва
конкурсної роботи: «Паростки екологічного зростання».

8.  Гнибіду Олену Анатоліївну, методиста  Донецького обласного еколого-
натуралістичного  центру.  Назва  конкурсної  роботи:  «Піддубненський
громадсько активний освітній округ».

9.  Стець  Ольгу Лаврентієвну,  учителя  української  мови  і  літератури
Устинівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Устинівського  району
Кіровоградської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Найоригінальніший
навчальний  заклад  –  Устинівська  загальноосвітня  школа  (розповіді  учнів,
педагогів про нестандартні форми діяльності)».

ІV.  Нагородити  Дипломом  учасника  Всеукраїнського  конкурсу
«Цікава  школа»  (за  підписом  Беха  І.Д.,  директора  Інституту  проблем
виховання  Національної  академії  педагогічних  наук  України,  доктора
психологічних наук,  професора,  академіка  НАПНУ  та  Вербицького В.В.,
директора  НЕНЦ,  доктора  педагогічних  наук,  професора)  учасників
конкурсу, які не зайняли призових місць.

V. Сприяти опублікуванню кращих робіт у журналах «Рідна школа»,
«Паросток»  та  розміщенню  на  сайті  Науково-дослідного  віртуального
інституту позашкільної освіти. 

VІ.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  висловлює  щиру  подяку  директорам  департаментів
освіти і науки, керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладів за організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу «Цікава
школа».

VІІ. Сприяти проведенню Всеукраїнського конкурсу «Цікава школа»
у 2018 році.

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


