
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«27» лютого 2018 р. № 24

Про підсумки проведення 
Всеукраїнського конкурсу 
рукописів навчальної 
літератури для позашкільних 
навчальних закладів еколого-
натуралістичного 
напряму у 2017 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  2017  році  проведено  Всеукраїнський  конкурс
рукописів  навчальної  літератури  для  закладів  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного напряму.

На розгляд журі представлено рукописи із різних регіонів України.
Проведення  таких  конкурсів  є  необхідною  складовою  навчально-

методичного і науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу
в  закладах  позашкільної  освіти,  сприяє  впровадженню  в  освітній  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  закладах  позашкільної  освіти,
кращий педагогічний досвід, спрямований на допомогу керівникам гуртків.

На підставі рішення журі конкурсу

НАКАЗУЮ:
1. Нагородити  дипломами  І  ступеню  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
додатком 1.

2. Нагородити  дипломами  ІІ-ІІІ  ступенів  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  Міністерства  освіти  і  науки  України
призерів Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури
для  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-натуралістичного



напряму (далі – конкурс) за списком згідно з додатками 2-3.
3. Поповнити  банк  даних  рукописів  навчальної  літератури  для

позашкільних  навчальних  закладів  еколого-натуралістичного
напряму.

4. Сприяти  проведенню  Всеукраїнського  конкурсу  рукописів
навчальної  літератури  для  позашкільних  навчальних  закладів
еколого-натуралістичного напряму у 2018 році.

Додатки на 4 сторінках.

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 конкурсу.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



Додатоки   1
до наказу НЕНЦ
від 27.02.2018 р. № 24

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

1. Гаврилюк Антоніна Іванівна – директор комунального закладу «Дитячий
екологічний цент» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області
Тема: «Методичні аспекти створення екологічного музею»;

2. Авторський  колектив:  Перепелиця  Ніна  Володимирівна  –  методист
інформаційно-методичної  служби  Комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  –  обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою  молоддю,  спеціаліст  вищої  категорії,  відмінник  освіти
України;  Тарасенко  Тетяна  Петрівна  –  завідуюча  відділом  соціально-
реабілітаційної роботи і декоративно-ужиткової творчості Комунального
закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та
роботи  з  талановитою молоддю;  Покутня Лідія  Миколаївна –  керівник
гуртка-методист  Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю,
спеціаліст І категорії;  Огнєва Світлана Василівна – керівник зразкового
дитячого  творчого  колективу  «Флористичні  барви»,  керівник  гуртка-
методист Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, майстер народної
творчості  України,  член  Національної  спілки  майстрів  народного
мистецтва  України;  Ванєєва  Лариса  Олексіївна  –  керівник  народного
дитячого творчого колективу – Дизайн-студія «ART’elь-moda», методист
Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; Ткаченко Вікторія
Володимирівна  –  керівник  зразкового  дитячого  творчого  колективу
«Паперова  пластика»,  керівник  гуртка-методист  Комунального  закладу
Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з
талановитою  молоддю;  Несвіт  Світлана  Олександрівна  –  керівник
творчого  об’єднання  «Кіндер-клуб»,  культорганізатор  Комунального
закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю; Юрченко Оксана Миколаївна – керівник
гуртка  «Креативне  ркоділля»  Комунального  закладу  Сумської  обласної
ради  –  обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою
молоддю;  Дубина  Наталія  Анатоліївна  –  керівник  гуртка  «Чарівний
пензлик» Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; Рагуліна Ольга
Олександівна  –  педагог  ТО  «Кіндер-клуб»  Комунального  закладу
Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з
талановитою  молоддю;  Павліченко Наталія  Іванівна  –  керівник  гуртка



«Бісероплетіння»  Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;
Окунь  Олена  Миколаївна  –  керівник  гуртка  «М’яка  іграшка»
Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
Тема: «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді у
позашкільній  роботі  декоративно-ужиткового  спрямування»  (з  досвіду
роботи Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю);

3. Авторський колектив: Смоляр Наталія Олексіївна – кандидат біологічних
наук,  доцент,  докторант  Київського  національного  університету  імені
Тараса Шевченка, викладач очно-заочної біологічної школи Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  Гапон
Світлана  Василівна  –  доктор  біологічних  наук,  професор  кафедри
ботаніки,  екології  та  методики  навчання  біології  Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, викладач
очно-заочної  біологічної  школи  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  Слюсар  Микола
Володимирович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та
охорони  здоров’я  людини  біології  Полтавського  національного
педагогічного  університету  імені  В.Г.  Короленка;  Закалюжний  Віктор
Маркович  –  кандидат  геолого-мінералогічних  наук,  доцент  кафедри
біології та охорони здоров’я людини біології Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка, викладач очно-заочної
біологічної  школи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді; Клепець Олена Вікторівна – асистент кафедри
ботаніки,  екології  та  методики  навчання  біології  Полтавського
національного педагогічного університету імені  В.Г. Короленка;  Коваль
Андрій Анатолійович –  старший викладач кафедри біології  та  охорони
здоров’я людини Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка
Тема: «Навчальна польова біолого-екологічна практика юних дослідників
природи»;

4. Авторський колектив: Куроченко Ірина Іванівна – керівник Екологічного
центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді;  Рискова Варвара
Георгіївна – методист Екологічного центру Рівненського міського Палацу
дітей та молоді

5. Тема: «Від малого відкриття до великої науки».



Додаток  2
до наказу НЕНЦ
від 27.02.2018 р. № 24

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

1. Інденко Тетяна Вікторівна – заступник директора Запорізького обласного
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Тема: «Особливості сільського господарства Запорізького краю»;

2. Силіна  Олеся  Іванівна  –  керівник  гуртків  Енергодарського  центру
туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької
області
Тема: «Методика  роботи  з  природним  матеріалом.  Аплікація,  об’ємні
композиції з природного матеріалу»;

3. Частухіна  Світлана  Дмитрівна  –  завідувач  методичним  відділом
Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської
міської ради Запорізької області
Тема: «Робочий зошит «Рослини – символи України».



Додаток  3
до наказу НЕНЦ
від 27.02.2018 р. № 24

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

1. Пирожок  Тетяна  Антоліївна  –  керівник  гуртків  Комунального  закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради
Тема: «Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного напряму «Юний медик» два роки навчання»;

2. Дулько  Ольга  Олегівна  –  керівник  гуртка  Будинку  дитячої  творчості
Вараської міської ради Рівненської області
Тема: «Особливості  інформаційного  забезпечення  організації  науково-
дослідницької діяльності в позашкільній освіті»; 

3. Пугачова Ірина Ярославівна –  керівник гуртка Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Тема: «Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного напряму валеологічного профілю «Здоровим будь»;

4. Авторський  колектив:  Степанюк  Наталя  Борисівна  –  педагог
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької  творчості  Металургійного району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області; Гончарова-Тисляцька Анна Юріївна – педагог
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької  творчості  Металургійного району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області
Тема: «Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти  дослідно-
експериментального напряму екологічного профілю «Юні екологи».

5. Фесенко Галина Анатоліївна – керівник гуртків Енергодарського центру
туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької
області
Тема: «Охорона природи»;

6. Московка Марина Георгіївна – керівник гурткової роботи комунального
закладу «Будинок дитячої творчості» Кам’янсько-Дніпровської районної
ради Запорізької області
Тема: «Виготовлення оберегу»;

7. Тюріна  Наталія  Петрівна  –  методист  комунального  закладу  «Будинок
дитячої  творчості»  Кам’янсько-Дніпровської  районної  ради  Запорізької
області
Тема: «Виготовлення настільної лампи».
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