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Про підсумки проведення
Позашкільних педагогічних читаньвиставки видавничої продукції з питань
позашкільної освіти екологонатуралістичного 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 2016 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
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 понад 160 робіт із 16 областей України:
Вінницької – 8, Волинської – 2, Дніпропетровської – 11, Донецької – 7,
Житомирської – 15, Закарпатської – 39, Івано-Франківської – 7, Кіровоградської
– 10, Львівської – 2, Одеської –12, Полтавської -23, Рівненської – 12, Сумської –
7, Тернопільської – 5, Хмельницької – 6, Чернігівської – 1.
З них посібників – 54, збірників – 31, інформаційно-методичних вісників
– 14, брошур - 4, буклетів – 11, методичних рекомендацій – 31, навчальних
програм – 8, календарів – 2, плакатів - 1, тощо.
Проведення таких виставок є необхідною складовою навчальнометодичного 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 дипломами І-ІІІ ступенів Національного екологонатуралістичного центру Міністерства освіти і науки України
переможців Всеукраїнської виставки видавничої продукції з питань
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму (далі –
конкурс) за списком згідно з додатками 1-3.
2. За матеріалами Позашкільних педагогічних читань-виставки
видавничої продукції з питань позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму створити каталог та розмістити на сайті
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
3. 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, інститутів
післядипломної
педагогічної
освіти,
загальноосвітніх
та
позашкільних навчальних закладів за організацію та проведення
педагогічних читань-виставки..
4. Провести Позашкільні педагогічні читання-виставку видавничої
продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного
напряму у 2017 році.
Додатки на 8 сторінках.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

Додаток 1 до наказу НЕНЦ
01.03. 2017 р. № 25
Список переможців Всеукраїнської виставки
видавничої продукції з питань позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму для
нагородження дипломами НЕНЦ МОН України І
ступеня
Номінація: Модернізація змісту позашкільної освіти:
1. Кухарчук Петро Михайлович, кандидат наук з державного управління,
доцент, професор кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти».
Методичні рекомендації «Формування і розвиток успішної особистості
вихованців позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного
спрямування»;
2. Стадник Оксана Олександрівна, завідуюча інструктивно-методичним
відділом, керівник гуртків Житомирського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради.
Методичні рекомендації «Формування і розвиток успішної особистості
вихованців позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного
спрямування»;
3. Якимчук Анна Петрівна, методист Житомирського обласного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської
обласної ради. Методичні рекомендації «Формування і розвиток успішної
особистості вихованців позашкільних навчальних закладів екологонатуралістичного спрямування»;
4. Шевчук Світлана Іванівна, керівник гуртків, завідуюча відділом біології
та сільського господарства Житомирського обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради.
Методичний посібник «Проблемні аспекти процесу самореалізації та
професійного становлення інтелектуально обдарованих вихованців
позашкільних навчальних закладів екологічного профілю»;
5. Георгієва Олена Василівна, керівник зразкового гуртка образотворчого
мистецтва «Веселий вулик» Болградського районного центру дитячої та
юнацької творчості Болградської районної ради Одеської області.
Методична розробка «Основні форми та методи роботи, спрямовані на
формування екологічної свідомості вихованців гуртка образотворчого
мистецтва»;
6. Лещенко Інна Вікторівна, методист Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді. Методичний посібник:
збірник сценаріїв еколого-патріотичного спрямування «Хай в серці кожної
дитини живе любов до України!».
Номінація: Науково-популярні видання для дітей та юнацтва:
7. Коваленко Світлана Георгіївна, к.б.н., доцент Одеського Національного
університету ім. І.І.Мечникова. Книга «Дерева Одеси»;

8. Немерцалов Володимир Володимирович, к.б.н., доцент Одеського
Національного університету ім. І.І.Мечникова, керівник гуртків Одеського
обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. Книга
«Дерева Одеси»;
9. Васильєва Тетяна Володимирівна, к.б.н., доцент Одеського Національного
університету ім. І.І.Мечникова. Книга «Дерева Одеси»;
10.Руссол Світлана Андріївна, керівник гуртків Подільської міської станції
юних натуралістів Одеської області. Навчальний посібник «Подорож у
світ лікарських рослин»;
11.Брижак Людмила Михайлівна, завідувач відділу біології та методичної
роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді. Буклет «Екологічна абетка»;
12.Паславська Любов Михайлівна, керівник гуртків Центру дитячої та
юнацької творчості м.Бережани Тернопільської області. Посібник
«Чарівний світ-прекрасне слово».
Номінація: Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія
інноваційної взаємодії:
13.Колектив авторів за загальною редакцією Тихенко Лариси
Володимирівни, директора Комунального закладу Сумської обласної ради
– обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю. Інформаційно-методичний збірник «Позашкільна освіта
Сумщини: регіональний аспект» Випуск 2, 2016.
Номінація: Реклама досягнень позашкільного навчального закладу:
14.Химчак Галина Тимофіївна, заступник директора з навчально-методичної
роботи комунального закладу «Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді». Методичні матеріали
«Соціальне партнерство позашкільного навчального закладу».

Додаток 2 до наказу НЕНЦ
01.03. 2017 р. № 25
Список переможців Всеукраїнської
виставки видавничої продукції з питань
позашкільної освіти екологонатуралістичного напряму для
нагородження дипломами
НЕНЦ МОН України ІІ ступеня
Номінація: Модернізація змісту позашкільної освіти:
1. Бойко Леся Федорівна, завідувач методичного відділу КЗ ЛОР
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді». Вісник ЛОЦЕНТУМ «Зелені оази Львівщини» (за матеріалами
обласного огляду-конкурсу на краще зовнішнє озеленення територій
навчальних закладів області).
Номінація: Інновації у формуванні фахових компетенцій педагогів:
2. Куроченко Ірина Іванівна, керівник Екологічного центру Рівненського
міського Палацу дітей та молоді. Навчальне видання «Від малого
відкриття до великої науки: сучасні дані досліджень компонентів
природно-територіального комплексу Рівненської області»;
3. Рискова Варвара Георгіївна, керівник Ресурсного центру з екологічної
освіти Рівненського міського Палацу дітей та молоді. Навчальне видання
«Від малого відкриття до великої науки: сучасні дані досліджень
компонентів природно-територіального комплексу Рівненської області».
Номінація: Механізм інтеграції освіти і науки позашкільному
навчальному закладі:
4. Шевцов Анатолій Олексійович, керівник гуртка комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді». Інформаційно-довідковий посібник «Орнітофауна
Кіровоградської області на межі тисячоліть».
Номінація: Науково-популярні видання для дітей та юнацтва:
5. Немерцалов Володимир Володимирович, к.б.н., доцент Одеського
Національного університету ім. І.І.Мечникова. «Робочий зошит учасника
Х Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів»;
6. Попова Олена Миколаївна, к.б.н., доцент Одеського Національного
університету ім. І.І.Мечникова. «Робочий зошит учасника Х
Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів»;
7. Корзюков Анатолій Іванович, к..б.н., доцент Одеського Національного
університету ім. І.І.Мечникова. «Робочий зошит учасника Х
Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів»;
8. Чернявський Олександр Васильович, старший викладач Одеського
Національного університету ім. І.І.Мечникова. «Робочий зошит учасника
Х Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів»;
9. Чвікова Людмила Василівна, завідуюча еколого-біологічним відділом
Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та

виховання. «Робочий зошит учасника Х Всеукраїнського експедиційнопольового збору команд юних екологів»;
10.Куроченко Ірина Іванівна, керівник Екологічного центру Рівненського
міського Палацу дітей та молоді. Книжка-розмальовка «Болото
Журавлине – мандрівка Поліссям»;
11.Рискова Варвара Георгіївна, керівник Ресурсного центру з екологічної
освіти Рівненського міського Палацу дітей та молоді. Книжкарозмальовка «Болото Журавлине – мандрівка Поліссям».
Номінація: Реклама досягнень позашкільного навчального закладу:
12.Бойко Леся Федорівна, завідувач методичного відділу КЗ ЛОР
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді». Календар на 2017 рік «Зелені оази Львівщини»;
13.Кульчицька Ольга Іванівна, заступник директора з навчально-виховної
роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді». Календар на 2017 рік «Зелені оази
Львівщини»;
14.Кошіль Марія Іванівна, заступник директора з навчально-методичної
роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді». Календар на 2017 рік «Зелені оази
Львівщини».

Додаток 3 до наказу НЕНЦ
01.03.2017р. № 25
Список переможців Всеукраїнської виставки
видавничої продукції з питань позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму для
нагородження дипломами НЕНЦ МОН України
ІІІ ступеня
Номінація: Модернізація змісту позашкільної освіти:
1. Педан Юрій Федорович, директор КЗО «Обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської
області. Навчально-методичний збірник «Освітній сервіс позашкільного
еколого-натуралістичного навчального закладу»;
2. Майборода Інна Олександрівна, заступник директора КЗО «Обласний
еколого-натуралістичний
центр
дітей
та
учнівської
молоді»
Дніпропетровської області. Навчально-методичний збірник «Освітній
сервіс позашкільного еколого-натуралістичного навчального закладу»;
3. Міклош Вікторія Василівна, керівник гуртків Хустської районної станції
юних натуралістів Закарпатської області. Методична розробка «Роль
цільових екскурсій
для розвитку пізнавальних інтересів
і
спостережливості на заняттях гуртка «Юні екскурсоводи»;
4. Бондар Тетяна Віталіївна, керівник гуртків Комунального закладу
«Cтанція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. Навчальна
програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
«Аплікація соломкою»;
5. Власюк Інна Миколаївна, керівник гуртків Комунального закладу
«Cтанція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. Навчальна
програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
«Квітковий дивосвіт»;
6. Гайдаченко Людмила Павлівна, керівник гуртків Комунального закладу
«Cтанція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. Навчальна
програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
«GLOBЕ – спостерігаючи вивчаємо»;
7. Гайдаченко Людмила Павлівна, керівник гуртків Комунального закладу
«Cтанція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. Конспект заняття
гуртка «Виробництво енергії та вплив на довкілля. Екологічно безпечні
альтернативи
джерела
енергії.
Енергозбереження
і
охорона
навколишнього середовища»;
8. Луцишин Світлана Михайлівна, керівник гуртків Комунального закладу
«Cтанція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. Навчальна
програма гуртка «Рослини – символи України»;
9. Ромашко Раїса Ярославівна, керівник гуртків Комунального закладу
«Cтанція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. Навчальна
програма гуртка «Рослини – символи України»;
10.Демʼянюк Анна Геннадіївна, керівник гуртків Комунального закладу
«Cтанція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. Навчальна
програма гуртка «Художнє плетіння»;

11.Редько Тетяна Віталіївна, керівник гуртків Комунального закладу
«Cтанція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. Навчальна
програма гуртка «Художнє плетіння»;
12.Перепелиця Ніна Володимирівна, спеціаліст вищої категорії, лауреат
Регіональної премії ім.А.С.Макаренка, методист Комунального закладу
Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю. Методичний посібник «Проектні технології у
гуртковій роботі інформаційно-технічного спрямування»;
13.Олефіренко
Ірина
Володимирівна,
керівник
гуртка-методист
Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Методичний
посібник «Проектні технології у гуртковій роботі інформаційнотехнічного спрямування».
Номінація: Інновації у формуванні фахових компетенцій педагогів:
14.Гаврилюк Іванна Анатоліївна, керівник гуртків Вінницької обласної
станції юних натуралістів. Збірка інтегрованих занять та виховних заходів
«Творча скарбничка»;
15.Побережнюк Інна Григорівна, завідувачка відділом екології та охорони
природи Вінницької обласної станції юних натуралістів. Посібник
«Природно-заповідна Вінниччина»;
16.Шпак-Косаківська Наталія Миколаївна, керівник гуртків Вінницької
обласної станції юних натуралістів. Збірка методичних матеріалів на
допомогу керівникам гуртків етнокультурного спрямування;
17.Ліваковська Лариса Михайлівна, керівник гуртків-методист Вінницької
обласної станції юних натуралістів. Збірка методичних рекомендацій та
розробок «Гра, як засіб активізації пізнавальної діяльності гуртківців»;
18.Лускало Олена Анатоліївна, керівник гуртків Вінницької обласної станції
юних натуралістів. Навчальні програми «Азбука овочівництва», «Цікава
ботаніка»;
19.Седіна Альона Анатоліївна, керівник гуртків Вінницької обласної станції
юних натуралістів. Робочий зошит «Квіти навколо нас»;
20.Малешко Ельвіра Йосипівна, завідувач відділу екології та
природоохоронної
роботи
Тячівського
районного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області. Збірник
«Природоохоронна робота в рамках акції «Первоцвіти просять захисту»;
21.Химчак Галина Тимофіївна, заступник директора з навчально-методичної
роботи комунального закладу «Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді». Збірка з досвіду роботи
«Обласний семінар керівників учнівських лісництв за участі головних
лісничих лісогосподарських підприємств області «Учнівські лісництва –
важлива ланка екологічного виховання»;
22.Кротенко Олена Михайлівна, методист комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді». Збірка з досвіду роботи «Обласний семінар керівників
учнівських лісництв за участі головних лісничих лісогосподарських
підприємств області «Учнівські лісництва – важлива ланка екологічного
виховання»;

23.Ткаченко Руслан Павлович, керівник гуртка Світловодського районного
центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області. Збірка з
досвіду роботи «Оцінка якості питної води».
Номінація: Механізм інтеграції освіти і науки позашкільному
навчальному закладі:
24.Жовтоножук Любов Яківна, методист Вінницької обласної станції юних
натуралістів. Методичні рекомендації на допомогу вчителям біології,
керівникам трудових аграрних об’єднань школярів, завідуючим
шкільними навчально-дослідними земельними ділянками;
25.Іваськевич Галина Леонтіївна, методист Вінницької обласної станції
юних натуралістів. Методичні рекомендації «Організація і зміст
проведення дослідницької роботи в учнівських лісництвах»;
26.Боярчук Іван Павлович, директор КЗ «Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Дніпровського району» Дніпропетровської
області. Методичні рекомендації «Лялька-мотанка – родинний оберіг»;
27.Алексєєва Ірина Миколаївна, керівник гуртка КЗ «Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді Дніпровського району»
Дніпропетровської області. Методичні рекомендації «Лялька-мотанка –
родинний оберіг»;
28.Довганич Тетяна Петрівна, керівник гуртків Хустської районної станції
юних натуралістів на базі Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської
області. Методична розробка «Організація та розвиток проектної та
науково-дослідницької діяльності вихованців гуртків біологічного
напряму»;
29.Журавель Микола Олексійович, завідувач Кобеляцькою філією
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді. Методичний посібник «Методика проведення фенологічних
спостережень на заняттях гуртків еколого-біологічного профілю»;
30.Гірняк Олександра Юліанівна, керівник гуртків Калуського Центру
науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області.
Навчально-методичний посібник «Біологія рослин».
Номінація: Науково-популярні видання для дітей та юнацтва:
31.Димашевська Христина Богданівна, керівник гуртків позашкільного
комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області. Підручник
«Записник еколога».
Номінація: Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія
інноваційної взаємодії:
32.Гнибіда Олена Анатоліївна, методист Донецького обласного екологонатуралістичного центру. Методичний збірник «Впровадження
інноваційних форм роботи з національного виховання в творчих
об’єднаннях еколого-натуралістичного напряму»;
33.Мокляк Аліна Олексіївна, завідувач відділу екології та охорони природи
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Методичний посібник «Використання природного матеріалу при роботі в
гуртках еколого-натуралістичного напряму»;
34.Москаленко Анна Володимирівна, керівник гуртків Полтавського
обласного
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді.
Методичний посібник «Використання природних матеріалів при роботі в
гуртках еколого-натуралістичного напряму»;
35.Гайдар Ірина Семенівна, керівник гуртків Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Зимова екскурсія в
природу з метою спостереження за життям птахів. («Зернини
педагогічного досвіду». Інформаційно-методичний вісник, жовтень,
2016);
36.Робота Маргарита Русланівна, керівник гуртків Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Брейн ринг
«Мандрівка в царство птахів» та Вікторина «Що я знаю про тварин»
(«Зернини педагогічного досвіду». Інформаційно-методичний вісник,
жовтень, 2016);
37.Мандрегеля Олена Сергіївна, керівник гуртків Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Виготовлення
текстильної ляльки-квітки з капрону у скульптурній техніці. («Зернини
педагогічного досвіду». Інформаційно-методичний вісник, жовтень,
2016);
38.Марченко Оксана Вікторівна, керівник гуртків Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Методичний
посібник «Витинанка – витвір народного мистецтва».
Номінація: Реклама досягнень позашкільного навчального закладу:
39.Вільчинська Наталія Миколаївна, керівник гуртків Ковельської станції
юних натуралістів Волинської області. Методичні рекомендації
«Організація експериментально-дослідницької роботи в куточку живої
природи»;
40.Продан Ірина Василівна, керівник гуртка «Юні друзі природи»
Монастирецького НВК «Монастирецька ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ»
Хустського району Закарпатської області. Екологічна гра для учнів
середнього шкільного віку «Учись природу любити»;
41.Величканич Ольга Михайлівна, завідувач відділу біології та
дослідницько-експериментальної роботи Закарпатського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Навчальний посібник
«Розробки конспектів занять гуртка «Юні садівники»;
42.Кротенко Олена Михайлівна, методист комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді». Збірка з досвіду роботи «Особистісно зорієнтоване
навчання і виховання школярів в системі позашкільної освіти».

