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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«10» лютого 2017 р. № 18

Про підсумки проведення 
Всеукраїнського конкурсу рукописів
навчальної літератури  для 
позашкільних навчальних закладів 
еколого-натуралістичного напряму  
у 2016 р.

З  метою  підвищення  якості  позашкільної  освіти,  поліпшення  її
науково-методичного забезпечення, розвитку творчого потенціалу педагогів,
поширення  передового  педагогічного  досвіду  Національним  еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді   у  2016  році  проведено
Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму.

На  розгляд  журі  представлено  рукописи  із  Запорізкої,
Дніпропетровської,  Закарпатської,  Житомирської,  Івано-Франківської
областей.

Проведення  таких  конкурсів  є  необхідною  складовою  навчально-
методичного  і  науково-методичного  забезпечення  навчально-виховного
процесу  в  позашкільних  навчальних  закладах,  сприяє  впровадженню  в
навчально-виховний процес програм і методичних матеріалів, спрямованих
на  підвищення  ефективності  та  якості  позашкільної  біологічної  та
екологічної освіти учнівської молоді.

У представлених на Конкурс роботах розкриваються сучасні підходи
до  організації  навчально-виховного  процесу  в  позашкільних  навчальних
закладах,  кращий  педагогічний  досвід,  спрямований  на  допомогу
керівникам гуртків.

На  підставі  рішення  журі  Всеукраїнського  конкурсу  науково-
методичних  розробок  та  віртуальних ресурсів  з  еколого-натуралістичного
напряму позашкільної освіти хіміко-біологічного профілю

НАКАЗУЮ:
1 Нагородити  дипломами  І-ІІІ  ступенів  Національного  еколого-

натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України переможців
Всеукраїнського  конкурсу  рукописів  навчальної  літератури  для
позашкільних  навчальних  закладів  еколого-  натуралістичного  напряму
(далі – конкурс) за списком згідно з додатками 1-3. 

2 Поповнити  банк  даних  науково-методичних  розробок  та  віртуальних
ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти хіміко-
біологічного профілю. 



3 Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  висловлює  щиру  подяку  керівникам  обласних
державних  департаментів  освіти  і  науки,  інститутів  післядипломної
педагогічної  освіти,  керівникам  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних  закладів  за  організацію  та  проведення  Всеукраїнського
конкурсу. 

4 Сприяти  проведенню  Всеукраїнського  конкурсу  рукописів  навчальної
літератури для позашкільних навчальних закладів еколого- натуралістичного
напряму у 2017 році. 

Додатки на 3 сторінках.

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



Додаток  1  до
наказу НЕНЦ

__.01. 2017  р. №  

Список переможців Всеукраїнського конкурсу 
рукописів навчальної літератури для 
позашкільних навчальних закладів еколого- 
натуралістичного напряму  для нагородження 
дипломами НЕНЦ МОН
України І ступеня

1. Кузнєцов Роман Ігорович – керівник гуртків Надвірнянського районного 

еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-Франківської 

області; “Біологічні методи оцінки якості об'єктів навколишнього середовища”. 

Посібник для позашкільної освіти.

2.  Кузнєцов  Роман  Ігорович  –  керівник  гуртків  Надвірнянського  районного

еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та  юнацтва  Івано-Франківської

області;  “Основи  фенологічних  спостережень”.  Посібник  для  позашкільної

освіти.

3. Шаповалова Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

біології,  екології  та  безпеки  життєдіяльності  Бердянського  державного

університету  Запорізької  області,  керівник  гуртка  “Валеологія”  Бердянської

СЮН, голова Президії міського товариства охороши природи;

Мелаш  Валентина  Дмитрівна,  кандидат  педагогічних  наук,  доцент  кафедри

початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.

Хмельницького Запорізької області, керівник студентської наукової лабораторії

“Екологічна освіта для сталого розвитку”;

Ковальчук  Кристина  Ігорівна,  вчитель  початкових  классів  Криворізької

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  115  Дніпропетровської  області.

“Гармонізуюча енергетика природі”. Навчально-методичний посібник.



Додаток  2  до
наказу НЕНЦ

__.01. 2017  р. №  

Список переможців Всеукраїнського 
конкурсу рукописів навчальної літератури 
для позашкільних навчальних закладів 
еколого- натуралістичного напряму  для 
нагородження дипломами НЕНЦ МОН 
України ІІ ступеня
1. Тишанчин Ганна Володимирівна, керівник гуртка Болехівського міського

Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-Франківської  області.

«Вивчення лікарських рослин засобами гурткової діяльності».  Посібник зі

схемами конспектів.



Додаток  3  до
наказу  НЕНЦ  .
01. 2017р. №

Список переможців Всеукраїнського конкурсу 
рукописів навчальної літератури 
для позашкільних навчальних закладів 
еколого- натуралістичного напряму  
для нагородження дипломами НЕНЦ МОН 
України ІІІ ступеня

1.  Семеняк  Рита  Миколаївна,  керівник  гуртків  Житомирського  обласного

центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Житомирської

обласної ради; 

 Стадник Оксана Олександрівна, завідуюча інструктивно-методичним відділом

Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської

молоді Житомирської обласної ради,  «Флористика». Навчальна програма.

2. Кравчук Ольга Платонівна

, заступник директора 

з навчально-виховної роботи

комунального закладу „Будинок учнівської молоді”

 Зарічненської районної ради

 Рівненської області

.  “Методика проведення нестандартних занять 

 в гуртках еколого-натуралістичного напрямку

”. Методичний посібник для позашкільної освіти..


