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Про підсумки проведення 
Всеукраїнського конкурсу програм 
профільних таборів (змін) для учнівської молоді 
віком від 12 до 16 років

Відповідно  до   плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України на 2015 рік НЕНЦ
провів  Всеукраїнський  конкурс  програм  профільних  таборів  (змін)  для
учнівської молоді віком від 12 до 16 років. 

Мета  заходу:  підвищення  якості  та  удосконалення  змісту  профільних
таборів,  забезпечення  профільних таборів  (змін)  навчальними програмами за
різними напрямами, підтримка творчо працюючих педагогів загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів системи освіти. 

Конкурс проходив по 2 категоріям:
 навчальні  програми профільних таборів  (змін)  для учнівської  молоді
віком від 12 до 16 років за різними напрямами;
 проекти проведення літніх профільних науково-дослідницьких таборів-
експедицій та наукових шкіл.

      У 2015 р. на розгляд журі було подано понад 40 робіт з різних областей
України.  Найкращими  виявилися  розробки  педагогічних  працівників  з
Вінницької,  Житомирської,  Кіровоградської,  Полтавської,  Рівненської,
Сумської, Одеської та Хмельницької областей. 
       Разом з тим журі відмічає, що частина робіт не відповідає умовам Конкурсу.

На підставі рішення журі та оргкомітету Конкурсу

НАКАЗУЮ:
 І.  Нагородити  грамотою  (за  підписом  директора  НЕНЦ,  доктора
педагогічних  наук,  професора  Вербицького  В.В.  та  директора  Інституту
проблем  виховання  НАПН  України,  академіка  НАПН  України,  доктора
психологічних наук Беха І.Д.) переможців в категорії  

   навчальні програми профільних таборів (змін)   для учнівської молоді
віком від 12 до 16 років   за різними напрямами:

-  Тоболток  Світлану  Василівну, методиста  Ізмаїльської  міської  станції  юних
натуралістів  Одеської  області.  Тема  розробки:  “Програма  роботи  літнього



профільного табору “Юний еколог міста”;
- Мечкарь Ганну Іванівну, керівника гуртків Ізмаїльської міської станції юних
натуралістів  Одеської  області.  Тема  розробки:  “Програма  роботи  літнього
профільного табору “Юний еколог міста”;
-  Демчук Любов Петрівну, директора літнього мовного табору Судилківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Шепетівської  районної  ради
Хмельницької області. Тема розробки: “Навчальна програма літнього мовного
табору “Я-українець. Я-європеєць”;
-  Українець  Олену  В’ячеславівну,  методиста  Тульчинської  районної  станції
юних  натуралістів  Вінницької  області.  Тема  розробки:  “Навчальна  програма
“Квітковий живопис”;
- Івасюк Олесю Михайлівну, керівника гуртків Тульчинської районної станції
юних  натуралістів  Вінницької  області.  Теми  розробок:  “Навчальна  програма
“Юні зоологи”, “Навчальна програма “Акваріуміст-початківець”;
-  Лещенко  Інну  Вікторівну,  методиста  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді.  Тема  розробки:  “Організація
науково-дослідницької роботи та інтелектуального дозвілля обдарованої молоді
у літньому наметовому таборі “Бутова гора”;
-  Чайку  Тетяну  Василівну,  методиста  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді.  Тема  розробки:  “Організація
науково-дослідницької роботи та інтелектуального дозвілля обдарованої молоді
у літньому наметовому таборі “Бутова гора”;
- Дужук Сніжану Андріївну, керівника гуртків Комунального закладу “Станція
юних  натуралістів”  Рівненської  обласної  ради.  Тема  розробки:  “Обласна
навчально-польова  експедиція  учнівської  молоді  “ЮНЕКО”  як  засіб
формування екологічної компетентності учнів”;
-  Шехтер  Лілію  Миколаївну,  завідуючу  організаційно-масового  відділу
Комунального закладу “Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.
Тема  розробки:  “Програма  табірного  збору  юннатів-активістів  з  денним
перебуванням “Країна Юннатія”.

 ІІ.  Нагородити  грамотою  (за  підписом  директора  НЕНЦ,  доктора
педагогічних  наук,  професора  Вербицького  В.В.  та  директора  Інституту
проблем  виховання  НАПН  України,  академіка  НАПН  України,  доктора
психологічних наук Беха І.Д. ) переможців в категорії 

 проекти  проведення  літніх  профільних  науково-дослідницьких
таборів-експедицій та наукових шкіл:

-  Гордійчук  Тетяну  Михайлівну,  педагога-організатора  Судилківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Шепетівської  районної  ради
Хмельницької області. Тема розробки: “Оздоровчий профільний табір з денним
перебуванням “Світлозар”;
-  Гринчук Олену Володимирівну, заступника директора з  навчально-виховної
роботи  Бердичівського  загальноосвітнього  колегіуму  №  14  Житомирської



області.  Тема розробки: “Літня школа для обдарованих дітей “Я — майбутнє
України”  (з  використанням  літературної  та  педагогічної  спадщини  В.О.
Сухомлинського);
-  Калінкіну  Ольгу  Володимирівну,  педагога-організатора  Бердичівського
загальноосвітнього  колегіуму  №  14  Житомирської  області.  Тема  розробки:
“Літня школа для обдарованих дітей “Я — майбутнє України” (з використанням
літературної та педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського);
-  Щербину  Олену  Іванівну,  методиста  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді. Тема розробки: “Реалізація  проекту
“Екологічна  освіта  та  інтелектуальне  дозвілля  обдарованої  молоді  у
профільному оздоровчому таборі “Еколог”;
-  Акаєвич  Надію  Вікторівну,  директора  Першотравневої  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступеню  Долинського  району  Кіровоградської  області.  Тема
розробки:  “Літо+  “Сонячний”  (пришкільний  табір  відпочинку  з  денним
перебуванням “Сонячний”);
-  Меделян  Ніну  Петрівну,  музичного  керівника  Першотравневої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступеню  Долинського  району  Кіровоградської
області.  Тема розробки: “Літо+ “Сонячний” (пришкільний табір відпочинку з
денним перебуванням “Сонячний”);
- Саєнко Інну Миколаївну, вихователя табору Першотравневої загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступеню  Долинського  району  Кіровоградської  області.  Тема
розробки:  “Літо+  “Сонячний”  (пришкільний  табір  відпочинку  з  денним
перебуванням “Сонячний”);
-  Литовченко  Ольгу  Олександрівну,  методиста  Комунального  позашкільного
навчального закладу “Охтирський міський центр позашкільної освіти — Мала
академія наук учнівської молоді” Сумської області. Тема розробки: “Реалізація
освітніх  проектів  в  літньому  оздоровчому  таборі  дослідницько-
експериментального напряму”;
-  Хорошун  Віру  Валентинівну,  керівника  гурткової  роботи  Комунального
позашкільного навчального закладу “Охтирський міський центр позашкільної
освіти  —  Мала  академія  наук  учнівської  молоді”  Сумської  області.  Тема
розробки:  “Реалізація  освітніх  проектів  в  літньому  оздоровчому  таборі
дослідницько-експериментального напряму”;
-  Шевченко  Тетяну  Сергіївну,  практичного  психолога  Комунального
позашкільного навчального закладу “Охтирський міський центр позашкільної
освіти  —  Мала  академія  наук  учнівської  молоді”  Сумської  області.  Тема
розробки:  “Реалізація  освітніх  проектів  в  літньому  оздоровчому  таборі
дослідницько-експериментального напряму”;
-  Костюгу  Тетяну  Григорівну,  начальника  табору  Ананьївського  районного
Будинку юних натуралістів Одеської області. Тема розробки: “Профільний табір
“Чарівний дивокрай”;
-  Шинькову  Ольгу  Василівну,  керівника  гуртків  Ананьївського  районного
Будинку юних натуралістів Одеської області. Тема розробки: “Профільний табір
“Чарівний дивокрай”;



-  Священко  Галину  Павлівну,  директора  Комунального  закладу
“Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості” Одеської
області. Тема розробки: “Система роботи літнього еколого-краєзнавчого табору
“Дослідник”;
- Аргірову Надію Іллівну, керівника гуртка “Пішохідний туризм” Комунального
закладу “Татарбунарський районний будинок  дитячої  та  юнацької  творчості”
Одеської  області.  Тема  розробки:  “Система  роботи  літнього  еколого-
краєзнавчого табору “Дослідник”;
- Пахольчук Олену Сергіївну, керівника гуртка “Перші уроки з метеорології”
Комунального  закладу  “Татарбунарський  районний  будинок  дитячої  та
юнацької  творчості”  Одеської  області.  Тема  розробки:  “Система  роботи
літнього еколого-краєзнавчого табору “Дослідник”;
-  Долапчі  Валентину  Василівну,  вчителя  біології  та  географії  Кілійського
навчально-виховного  комплексу  “Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  —
дитячий  садок”  Одеської  області.  Тема  розробки:  “Методична  розробка
профільного науково-дослідницького табору “Діти-квіти”.

 

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


